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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายงานนี้ทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม หรือ Social return on investment (SROI) ของ
โครงการด้านเด็กและเยาวชน ที่ดําเนินการโดยสํานัก 4 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เนื่องจากโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานที่รับผิดชอบโดยสํานัก 4 นั้นมีจํานวนมากในแต่ละปี การ
วิเคราะห์ SROI จึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบและขอบเขตการวิเคราะห์ให้ชัดเจน คณะวิจัยจึงได้ศึกษาลักษณะ
ของโครงการและปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการในสํานัก 4 ทําการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับ
การศึกษา โดยมีกรอบการคัดเลือกดังนี้
• เป็นโครงการที่มีช่วงดําเนินการในช่วงปี 2551 และ 2553 และจะต้องจบภายในปี 2555
• โครงการที่คัดเลือกทั้งหมดครอบคลุมในส่วนของเด็กปฐมวัย เด็ก วัยรุ่น และเยาวชนทั้งใน
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา
• ไม่รวมโครงการที่เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
• ไม่รวมโครงการที่เป็นระบบการสนับสนุนและงานวิชาการ
• เป็นโครงการขนาดใหญ่และผู้สนับสนุนโครงการเห็นว่าสามารถนํามาเป็นตัวแทนของการ
วิเคราะห์ SROI ในด้านเด็กและเยาวชนได้
ผลการคัดเลือกประกอบด้วย ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ชุดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
การลงทุนทั้งหมดจาก สสส. มีจํานวน 90.7 ล้านบาท การลงทุนจากมูลนิธิไทยรัฐจํานวน 6.4 ล้านบาท
ดังนั้น การลงทุนทั้งหมดจึงเป็น 97.1 ล้านบาท ผลประโยชน์จากการลงทุนในปีแรกเท่ากับ 227 ล้านบาท และ
ค่อยๆ ลดลงตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่เห็นว่าผลประโยชน์มีการลดลงประมาณร้อยละ 30
ต่อปี เมื่อรวมผลประโยชน์ทั้ง 5 ปี คิดเป็นมูลค่า ณ ปี 2551 เท่ากับ 667 ล้านบาท ด้วยการใช้อัตราคิดลด
ร้อยละ 3 ต่อปี และทําให้ได้ SROI เท่ากับ 6.87 นั่นคือ การลงทุนด้านเด็กและเยาวชนจาก สสส. และองค์กร
ภาคีแต่ละบาทได้ผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 7 บาท ผลประโยชน์ของการลงทุนประมาณร้อยละ 55 ตก
แก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับประโยชน์ประมาณร้อยละ 16
ในอนาคตควรมีการติดตามผลตอบแทนของการลงทุนด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และขยาย
ความครอบคลุมของการวิเคราะห์ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานและให้เห็น
ผลประโยชน์ที่ตกแก่สังคมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ดําเนินงานมาเป็นเวลา 10 ปี ใน
แต่ละปี สสส. ได้มีกิจกรรม โครงการ ชุดโครงการ และแผนงาน ที่คาดว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความพยายามในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่ การพยายามรณรงค์เพื่อลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน การรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการวิจัยเชิง
วิชาการและเชิงนโยบายเพื่อให้การทํางานสร้างเสริมสุขภาพอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและมีการพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ
แน่ น อนว่ า การดํ า เนิ น งานของ สสส. ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหลายประการ ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ สสส. นั้นเห็นได้ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น พฤติกรรมของ
ประชาชนจํานวนมากในด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับขี่ยานพาหนะเปลี่ยนไป พฤติกรรมด้าน
โภชนาการเปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุเปลี่ยนไป และที่เป็นนามธรรม เช่น คนใน
ครอบครัวมีความสุขขึ้นเมื่อหัวหน้าครัวเรือนหยุดดื่มในช่วงเข้าพรรษา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่สังเกตได้
แต่ทว่ายังขาดมาตรวัดที่จะบอกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและสังคมยังขาดการวัดมูลค่าของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
แนวทางของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment, SROI) เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะทํ าให้สามารถวัดผลของโครงการต่างๆ ที่ มีต่อสังคม โดยการพยายามแปลงผลของการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นหน่วยวัดเดียวกับเงินตรา ถึงแม้ว่าการแปลงคุณค่าของโครงการใดโครงการหนึ่งที่มีต่อสังคม
ให้มีหน่วยเป็นเงินตราจะมีข้อโต้แย้งต่างๆ ได้มากมาย แต่ก็มีแนวทางที่สามารถทําให้การแปลงคุณค่านั้นมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมีเหตุมีผลมากขึ้น
ประโยชน์ ที่จ ะได้จ ากการวิ เ คราะห์ผ ลตอบแทนทางสั งคมของกิ จ กรรมที่ สสส. ได้ทํา ไปแล้ ว คื อ
ทําให้เกิดความชัดเจนในวิธีการวิเคราะห์คุณค่าของโครงการต่างๆ ต่อสังคม และทําให้เห็นประโยชน์ที่ตกแก่
สังคม และบอกได้ว่าเงินลงทุนแต่ละบาทนั้นสังคมได้ผลตอบแทนเท่าใด การวิเคราะห์ที่โปร่งใสทําให้สามารถ
สื่อสารกับสาธารณะได้และผลของการวิเคราะห์ยังสามารถช่วยในการตัดสินใจในอนาคตว่า ควรปรับปรุงการ
ทํางานอย่างไรเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมในชุดรายงานนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมงาน 4 ด้าน
ของ สสส. คือ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ และด้านเด็กและ
เยาวชน ชุดรายงานจึงประกอบด้วย 5 เล่มคือ
เล่มที่ 1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เล่มที่ 2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการบริโภคอาหาร
เล่มที่ 3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เล่มที่ 4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านเด็กและเยาวชน
รายงานเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสําหรับ สสส.

เด็กและเยาวชน
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1. สสส. กับการสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชน1
ปัญหาทางสุขภาพสําหรับเด็กน่าจะมีผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ในระยะสั้นอาจมีผลถึงขั้น
เสียชีวิต ในแต่ละปีมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงในกลุ่มเด็กจํานวนกว่า 3,400 รายต่อปี คิดเป็น
อัตราการตาย 22 ต่อเด็ก 100,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของการเสียชีวิตทั้งหมด (อดิศักดิ์, 2553) ใน
ระยะยาว เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่ผิดสุขลักษณะอาจจะทําให้เป็นโรคเรื้อรังได้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ และยังมีผลให้
ไม่สามารถสอนพฤติกรรมการบริโภคที่ดีแก่ลูกหลานของตนด้วย จนอาจกลายเป็นลูกโซ่ของการบริโภคที่ผิด
สุขลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
การสนับสนุนโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานสําหรับเด็กและเยาวชน มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดสุข
ภาวะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในระยะยาว
และยั่งยืน เด็กมีการเรียนรู้ที่เร็วและง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่ ผลที่เกิดกับเด็กคาดว่าน่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่
ด้วย
รายงานนี้ทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม หรือ Social return on investment (SROI) ของ
โครงการด้านเด็กและเยาวชน ที่ดําเนินการโดยสํานัก 4 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในช่วงปี 2551-54 สสส. ได้สนับสนุนโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานด้านเด็กและเยาวชนปีละ
ประมาณ 350 ล้านบาท ในแต่ละปีมีโครงการใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนประมาณ 40-80 โครงการ โดยที่
งบประมาณเกินครึ่งหนึ่งใช้เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ล้านบาท โดยลักษณะการทํางานของผู้
ได้รับการสนับสนุน มักจะมีความครอบคลุมหลายกิจกรรม และหลายพื้นที่ โครงการที่มีขนาดเล็กมักเป็น
โครงการที่ดําเนินในเฉพาะพื้นที่เดียวและมีกิจกรรมเน้นที่ค่อนข้างชัดเจน
1.1 เนื้อหาเกีย่ วกับประเด็น/โครงการ
โครงการ ชุดโครงการ และแผนงานด้านเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบโดยสํานัก 4 มีการแบ่งการ
สนับสนุนเป็น (1) เด็กปฐมวัย (2) วัยรุ่นและวัยเรียนในระบบสถานศึกษา (3) วัยรุ่นและวัยเรียนนอกระบบ
สถานศึกษา (4) เยาวชนในระบบการศึกษา (5) เยาวชนนอกระบบการศึกษา และ (6) ระบบการสนับสนุน
ตัวอย่างของโครงการ ชุดโครงการ หรือแผนงานหลักในกลุ่มต่างๆ ช่วงที่ผ่านมามีดังนี้
เด็กปฐมวัย
• แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
• โครงการเสริมสร้างพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
• ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

คณะวิจัยขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ศูนย์วิจัย
เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันรามจิตติ และผู้มีส่วนร่วมกับโครงการในการให้ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ สสส. ทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการทําวิจัยนี้
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

วัยเรียนและวัยรุ่นในระบบการศึกษา
• แผนงานการเรียนรู้สู่สุขภาวะในสถานศึกษา
• โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นและหน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
วัยรุ่น
• โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ และโครงการโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้
• โครงการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต
• ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
• โครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสุขภาพและสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
• โครงการเด็กไทยปลอดภัยและชุดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก
• โครงการการพั ฒ นาระบบและกลไกในการปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก และเยาวชนที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการ
ยุติธรรม
วัยเรียนและวัยรุ่น นอกระบบการศึกษา
• โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
• โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
• ชุดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน
เยาวชน ในระบบการศึกษา
• ชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
• ชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สู่การเป็นสถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เยาวชน นอกระบบการศึกษา
• โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ ก รเยาวชนด้ า นกี ฬ า ดนตรี และศิ ล ปะ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
• โครงการพัฒนาความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามจังหวัดชายแดนใต้
ระบบการสนับสนุน
• แผนงานติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน และแผนงาน Child Watch
จะเห็นว่าการสนับสนุนของ สสส. เป็นทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของเด็กและเยาวชนโดยตรง
และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม เช่น การสนับสนุนระบบโรงเรียนที่ดี เพื่อให้มีการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หรือการสนับสนุนการติดตามข้อมูลปัญหาเด็กและเยาวชนเพื่อช่วยเป็นฐานข้อมูล
ให้แก่การดําเนินการของทุกโครงการและแผนงาน ตารางที่ 1 แสดงจํานวนเงินงบประมาณของโครงการหลัก
เหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการหรือแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมักมีระยะเวลาเกิน 1 ปี และบางโครงการ
เมื่อจบการดําเนินงานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่หรือกรอบการทํางานให้กว้างขึ้น

เด็กและเยาวชน
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ตารางที่ 1 ชุดโครงการและแผนงานหลักของ สสส. ทางด้านเด็กและเยาวชน
โครงการ
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผู้รับทุน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
(มสวร.)
โครงการเสริมสร้างพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการเรียนรู้สู่สุขภาวะในสถานศึกษา
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
(มสวร.)
เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทย์
หน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
วัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพและพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
โรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้
(มสวร.)
โครงการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือและการบริหาร สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
จัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเทศไทย
ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครอง
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สุขภาพและสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
โครงการเด็กไทยปลอดภัยและชุดโครงการ
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
การบาดเจ็บในเด็ก
โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)
ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่าน
เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
กระบวนการเรียนรู้ชุมชน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
กลุ่มโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็ก
และเยาวชน
ชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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งบประมาณ
ระยะเวลา
(ล้านบาท)
16.0
พ.ศ. 2552-2553
1.2

พ.ศ. 2552-2553

15.2
58.2

พ.ศ. 2553กุมภาพันธ์ 2555
พ.ศ. 2548-2551

17.5

พ.ศ. 2547-2550

14.9

พ.ศ. 2547-2551

61.6

พ.ศ. 2548-2552

10.3

พ.ศ. 2552-2554

16.5

พ.ศ. 2552-2553

54.07

พ.ศ. 2546-2553

61.5

พ.ศ. 2546-2553

40.6

พ.ศ. 2552-2553

18.9
35.4

พ.ศ. 2549-2550
พ.ศ. 2551-2554

**

พ.ศ. 2552-2553

64.5

พ.ศ.2551-2553
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โครงการ
ชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของ
คณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สู่การเป็นสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
ชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
เยาวชนด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข
โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
เยาวชนระดับ อบต. ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข
แผนงานติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชน
และแผนงาน Child Watch
** ไม่มีข้อมูลงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลา
(ล้านบาท)
12.5
พ.ศ. 2552-2553

ผู้รับทุน
รศ. นันทนา ลามาตย์

มูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง

12.5

พ.ศ.2551

มูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง

36.7

พ.ศ.2550-2553

133.4

พ.ศ. 2548-2553

สถาบันรามจิตติ

โดยรวมจํานวนโครงการ ชุดโครงการ แผนงานของสํานัก 4 มีจํานวนประมาณ 65-80 โครงการ และมี
ยอดการใช้งบประมาณ ประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี (ในตาราง) ยอดรวมของการสนับสนุนโครงการด้านเด็ก
และเยาวชนโดย สสส. ทั้งหมดนั้นมีจํานวนมากกว่านี้ เช่น โครงการเกี่ยวกับเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการ
เกี่ยวกับเรื่องสุราหรือยาสูบที่เป็นการสนับสนุนของสํานักอื่นๆ ซึ่งไม่มีข้อมูลรวมอยู่ในตารางที่ 2 โครงการส่วน
ใหญ่ของสํานัก 4 มีขนาด 2 แสนถึง 5 ล้านบาท แต่เงินสนับสนุนโครงการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) นั้นให้แก่
โครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีมีโครงการประเภทนี้ประมาณ 10 โครงการ
ตารางที่ 2 งบประมาณของการสนับสนุนโครงการด้านเด็กและเยาวชนโดยสํานัก 4
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
จํานวนโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงาน
มูลค่าของโครงการจําแนกตามขนาด
น้อยกว่า 2 แสนบาท
2 แสนบาท - 1 ล้านบาท
1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท
5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
มากกว่า 10 ล้านบาท
สัดส่วนมูลค่าของโครงการจําแนกตามขนาด
น้อยกว่า 2 แสนบาท
2 แสนบาท - 1 ล้านบาท
1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท
5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
มากกว่า 10 ล้านบาท
จํานวนโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงานจําแนกตามขนาด
น้อยกว่า 2 แสนบาท
2 แสนบาท - 1 ล้านบาท
1 ล้านบาท - 5 ล้านบาท
5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท
มากกว่า 10 ล้านบาท
ที่มา: รวบรวมจากฐานข้อมูล สสส.
เด็กและเยาวชน

2551
2552
2553
2554
405,600,000 406,300,000 348,000,000 315,426,430
72
80
65
38
303,000
548,300
2,263,185
716,000
27,095,755 16,298,700
6,315,712
3,203,600
37,921,030 43,169,965 42,928,640 17,910,130
28,080,200 61,152,250 39,645,500 58,910,240
312,258,810 285,097,720 257,807,920 234,686,460
0.07
6.68
9.35
6.92
76.99

0.13
4.01
10.63
15.05
70.17

0.65
1.81
12.34
11.39
74.08

0.23
1.02
5.68
18.68
74.40

2
34
22
3
11

5
34
18
8
15

15
14
24
6
6

4
6
7
7
14
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1.2 โครงการที่ศึกษา
เนื่องจากโครงการ ชุดโครงการ และแผนงานที่รับผิดชอบโดยสํานัก 4 นั้นมีจํานวนมากในแต่ละปี การ
วิเคราะห์ SROI จึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบและขอบเขตการวิเคราะห์ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ทําการวิเคราะห์ (1 ปี) คณะวิจัยจึ งได้ศึกษาลักษณะของ
โครงการและปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการในสํานัก 4 ทําการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับการศึกษา
โดยมีกรอบการคัดเลือกดังนี้
• เป็นโครงการที่มีช่วงดําเนินการในช่วงปี 2551 และ 2553 และจะต้องจบภายในปี 2555 เพื่อให้
สามารถเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ โครงการที่จบหลังจากนั้นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะ
ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ๆ และจํานวนผลผลิตใหม่ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะที่ทําการวิจัย
• โครงการที่คัดเลือกทั้งหมดครอบคลุมในส่วนของเด็กปฐมวัย เด็ก วัยรุ่น และเยาวชนทั้งในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา
• ไม่รวมโครงการที่เป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
คือ นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้ไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงาน (ซึ่งเป็นเรื่องภายใน
โรงเรียน) ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของโครงการ
• ไม่รวมโครงการที่เป็นระบบการสนับสนุนและงานวิชาการ เพราะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นในวง
กว้างมาก และผู้ได้รับประโยชน์มักไม่ทราบสภาพการณ์เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีโครงการ และไม่
ทราบ attribution ของการมีโครงการ
• เป็ น โครงการขนาดใหญ่ แ ละผู้ ส นั บ สนุ น โครงการเห็ น ว่ า สามารถนํ า มาเป็ น ตั ว แทนของการ
วิเคราะห์ SROI ในด้านเด็กและเยาวชนได้
ผลการคั ดเลือกประกอบด้ วยโครงการและชุดโครงการดังแสดงในตารางที่ 3 โดยใช้งบประมาณ
สนับสนุนจาก สสส. ทั้งหมด 90.7 ล้านบาท โครงการทั้ง 4 กลุ่มนี้มีรายละเอียดการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ และผลผลิต ดังต่อไปนี้
ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
ชุดโครงการนี้ดําเนินการในปี 2553 ถึงต้นปี 2555 โครงการมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านบุคลากร องค์ความรู้ ทักษะและการทํางานร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและเครือข่ายให้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์ตามวัย
ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
ชุดโครงการนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบจํานวน 12 แห่ง และ
ศูนย์ต้นแบบนี้เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ศูนย์เครือข่ายอีกทั้งหมด 60 แห่ง ให้เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเด็กของ
ชุมชน จากการดําเนินงานชุดโครงการนอกจากจะเกิดความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย
แล้ว เด็กยังได้รับการพัฒนาจากสื่อการเรียนการสอนที่ครู/ผู้ดูแลเด็กได้สร้างและประยุกต์ขึ้นมาให้เด็กได้เล่น
และเรียนรู้ไปด้วย เช่น กิจกรรมลูกเสือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
สื่อการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนํามาประยุกต์ใช้และ
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เผยแพร่แก่ศูนย์เครือข่าย ผลจากการพัฒนาศูนย์ทําให้เด็กสนุกสนานกับการไปเรียนหนังสือมากขึ้น ผู้ปกครอง
ได้ทํากิจกรรมร่วมกับบุตรหลานมากขึ้น การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมที่เสี่ยงกับสุขภาพทําให้เด็กมีความห่วงใยใน
สุขภาพของผู้ปกครองมากขึ้น
ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ชุดโครงการนี้ดําเนินการในปี 2552 ถึง 2553 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาส่วน
ใหญ่มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆ น้อยๆ หรือรับจ้าง ทําให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานได้
อย่างเต็มที่ หรือมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพค่อนข้างต่ํา
ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไทยรัฐ
วิทยา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและ สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ตามหลัก 6 อ. ซึ่งประกอบด้วย อาหาร อารมณ์ ออก
กําลังกาย อโรคยา อบายมุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการทั้งหมด 487 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามที่โรงเรียน
และนักเรียนมีความพร้อม เช่น
• ด้ า นอารมณ์ 115 กิ จ กรรม การจั ด กิ จ กรรมด้ า นอารมณ์ ส่ ว นใหญ่ เ น้ น การทํ า สมาธิ การมี
จิตอาสา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
• ด้ า นออกกํ า ลั ง กาย 93 กิ จ กรรม มี ช มรมเต้ น แอโรบิ ค ฮู ล่ า ฮู บ ออกกํ า ลั ง หน้ า เสาธง แม่ ไ ม้
มวยไทย กีฬาสี แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและอื่นๆ
• ด้ า นอาหาร 85 กิ จ กรรม มี ก ารจั ด อาหารกลางวั น ให้ ถู ก หลั ก โภชนาการ ทํ า แปลงเกษตรเพื่ อ
อาหารกลางวัน จัดทําเมนูสุขภาพ เฝ้าระวังด้านโภชนาการ ตรวจสอบแยกกลุ่มนักเรียนตามภาวะ
โภชนาการ และอื่นๆ
• ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม 77 กิ จ กรรม โดยมี ก ารรณรงค์ ส่ ง เสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการดู แ ล
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
• ด้านอโรคยา 63 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และการเรียนรู้พืชสมุนไพรไทย
• ด้านอบายมุข 54 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่และการพนัน ของ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน และการรณรงค์ให้เด็กเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์น้อยลง
ชุดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ชุดโครงการนี้ดําเนินการในช่วงปี 2551-53 มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายและบาดเจ็บรุนแรงในเด็ก
อายุต่ํากว่า 18 ปี และสร้างพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลคุ้มครองในระดับ
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และระดับนโยบาย ความครอบคลุมของโครงการประกอบด้วย
• ชุมชนปลอดภัย สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เกิดกลุ่มความปลอดภัย
• โรงเรียนปลอดภัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดระบบ
ความปลอดภัยและสร้างนวัตกรรมความปลอดภัย โดยใช้ประเด็นการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
นักเรียนนําไปสู่การสร้างเวทีเรียนรู้และอบรม
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•
•
•
•

•
•

•

ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย สร้างนวัตกรรมความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก สร้างข้อกําหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก
ชมรมเด็กไทยปลอดภัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีการ “เด็กสอนเด็ก”
การพิเคราะห์การตายในเด็ก เก็บข้อมูลเด็กเสียชีวิตใน 7 จังหวัด มีการแต่งตั้งกรรมการพิเคราะห์
การตายในเด็กแต่ละจังหวัด
พัฒนาระบบความปลอดภัยในของเล่นและสนามเด็กเล่น จัดทําคู่มือสนามเด็กเล่น สร้างแบบคัด
กรองความเสี่ยงของสนามเด็กเล่น จัดสัมมนาระดับจังหวัด เก็บข้อมูล สํารวจข้อมูลการบาดเจ็บ
ของเด็กอายุ 1-14 ปี
ศึกษาผลการบาดเจ็บต่อสมองในนักมวยเด็ก ในเด็กที่ชกมวยอาชีพอย่างน้อย 4 ปี
ศึกษาความชุกของสิ่งแวดล้อมที่มีระดับสารตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานและทําการแก้ไขเพื่อเป็ น
ต้ น แบบที่ ถูกวิธี พบว่ า สี ทาบ้า นที่ ใ ช้ ใ นศู นย์ มีค่ า ตะกั่ วสูงกว่ ามาตรฐาน จากการศึก ษาทําให้
กรุงเทพมหานครมีคําสั่งให้ตรวจสารตะกั่วในศูนย์เด็กเล็กทั้ง 50 ศูนย์
เครือข่ายแนวหน้าในการจัดการความปลอดภัยในเด็ก ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ มีการตั้ง
คณะอนุ ก รรมการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนด้ า นป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย และสาธารณภั ย ใน
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สนับสนุนเครือข่ายสร้างเกณฑ์การประเมินด้านความ
ปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก และเกิดความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรม
อนามัย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
โครงการนี้ดําเนินการในช่วง 2551-54 โครงการให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ท้องถิ่นของตน ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษนอกโรงเรียนในลักษณะค่ายให้กับเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมาย
มีทั้งเด็กที่เรียนจบเพียงชั้นประถม เด็กที่กําลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน เด็กชนบท และเด็กเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน มีจิต
อาสา และพร้ อ มจะพั ฒ นาตั ว เองไปในทางที่ ดี เ พื่ อ เป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนต่ อ ไปด้ ว ย
โครงการเน้นการทํากิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมการสร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ และการ
พัฒนาสู่การเป็นผู้นํา
กิจกรรมที่ทํามักอาศัยครูภูมิปัญญาและผู้รู้ในชุมชนในการเชื่อมโยงเด็ก ประเด็นการเรียนรู้มีตั้งแต่เรื่อง
ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองอันมีรสชาติและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยจากสารพิษ หรือการดูแล
รักษาโรคด้วยสมุนไพรโดยหมอพื้นบ้าน การปลูกฝ้าย การทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ หรือการสร้างบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การสังเกตและติดตามพัฒนาการของชุมชน
ตนเองในอดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแสดง การละเล่น ศิลปะ ดนตรีแขนงต่างๆ ที่ให้สาระแห่งชีวิตและ
สุนทรียศาสตร์
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โครงการนี้ประกอบด้วย 5 เครือข่ายดังนี้
1. เครือข่ายโฮงเฮียนเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เน้นการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงประสานกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาได้มา
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา
2. เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาภาคกลางได้แก่ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง กลุ่มเยาวชน
ไทยรามัญ จ.ลพบุรี
3. เครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
4. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรมภาคเหนือทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาของชนเผ่าทาง
ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
5. เครือข่ายกลุ่มสืบสานภูมิปัญญาอีสาน เช่น กลุ่มหนองบัวฮี
โดยทั้ง 5 เครือข่ายที่กล่าวมาจะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทํางานอยู่ในเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง รวมทั้ ง หมด 60 กว่ า กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม มี ค วามหลากหลายซึ่ ง เชื่ อ มโยงไปกั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่
หลากหลายของแต่ละพื้นที่ เครือข่ายต่างๆ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการทําฐานข้อมูลกลุ่มเยาวชน
มีการผลิตสื่อเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เยาวชนรวบรวมได้ มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชน และ
มีการเรียนรู้การพัฒนาการเป็นผู้นํา
ชุ ดโครงการส่ง เสริ ม สุ ขภาวะของนั ก เรียนโรงเรี ย นไทยรัฐ วิ ท ยาเป็นชุ ดโครงการเดี ย วที่ได้รั บ การ
สนับสนุนจาก สสส. เป็นรอบแรก เมื่อโครงการดําเนินแล้วเสร็จในปี 2553 จึงได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อ
ทํากิจกรรมอื่นๆ ต่อ ในขณะที่อีกสามชุดโครงการนั้นเป็นชุดโครงการที่ทําต่อเนื่องจากโครงการที่จบลงไปก่อน
ปี 2551 ซึ่งกิจกรรมอาจจะเหมือนเดิมแต่ขยายการทํางาน หรืออาจเป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์ SROI ในรายงานนี้เน้นเฉพาะกิจกรรมที่ทําภายใต้โครงการหรือชุดโครงการตามที่แสดงในตารางที่ 3
และถือเป็นตัวแทนของโครงการด้านเด็กและเยาวชน
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ตารางที่ 3 โครงการที่ศึกษา
ชื่อโครงการหรือแผนงาน
1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น

2. ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของ
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ผู้รับทุนสนับสนุน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ศูนย์วิจัยสร้างเสริม
3. ชุดโครงการสร้างเสริมความ
ความปลอดภัยและ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
ป้องกันการบาดเจ็บ
เด็ก
ในเด็ก

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน

เครือข่ายเยาวชน
สืบสานภูมิปัญญา
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม (มอส.)

ปีที่
ดําเนินการ

53-2/55

52-53

51-53

51-54

จํานวนเงินที่
ได้รับ (ล้านบาท)

กิจกรรมหลักๆ

15.2

ครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบ 12 แห่ง
และศูนย์เครือข่าย 60 แห่งร่วมมือจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ภายในศูนย์ต้นแบบมีกิจกรรมการเรียน
การสอนต่างๆ ได้แก่ การใช้รูปแบบสื่อการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสเซอรี่ junior scout กิจกรรม
5 ก. 5 ส. ฯลฯ

16.5

โรงเรียนไทยรัฐ 101 โรงเรียนสร้างกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
และชุมชนตามหลัก 6 อ. คือ ออกกําลังกาย อาหาร
อารมณ์ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และอบายมุข
รวม 487 กิจกรรม

23.6

สร้างเครื่องมือชุมชน โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก ผลักดันให้
หน่วยงาน/องค์กรนํานโยบายการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กและการ
ปกป้องสิทธิเด็กไปใช้

35.4

จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนจากผู้รู้
ในท้องถิ่นเชื่อมโยงเครือข่ายครูภูมิปัญญา และ
เครือข่ายเยาวชน และบันทึกบทเรียนองค์ความรู้ใน
ลักษณะของลายลักษณ์อักษรขยายผลการเรียนรู้
ไปสู่เยาวชน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

1.3 ทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะห์ SROI ในโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศประกอบด้วยการวิเคราะห์
ของประเทศอินเดีย อังกฤษ และแคนาดา ลักษณะของโครงการที่วิเคราะห์เป็นโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่
ใหญ่ ม ากนั ก และมั ก เป็ น โครงการที่มี กิ จ กรรมหลั ก ที่ ชั ด เจนไม่ กี่กิ จ กรรม ประสบการณ์ ของต่ า งประเทศ
ทําให้ทราบถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ การคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ และการใช้ตัวแทนทางการเงิน
อินเดีย
ประเทศอินเดีย มีโครงการชื่อ CHANA2 (แปลว่า ความหวัง) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มโดย Alliance India
ครอบคลุมกว่า 100 ชุมชนใน 4 รัฐ โครงการ CHANA ให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV โดยมี
กิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะการทํางาน
แก่เยาวชน การให้คําปรึกษาด้านสังคมและจิตวิทยา การให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวเด็ก และการสร้างรายได้

2

International HIV/AIDS Alliance. 2010. Social Return on Investment: CHANA Programme.
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การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ใช้วิธีการจัดประชุมร่วมกับเด็ก 2 กลุ่ม ทั้งหมด 36 คน จัดประชุม
ร่วมกั บผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 2 กลุ่ม จํานวน 36 คน จัดประชุมร่วมกับ NGO จํานวน 25 คน และทํา
แบบสอบถามสัมภาษณ์เด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และสมาชิกในครัวเรือน
การกําหนดผลลัพธ์และตัวแทนทางการเงิน (Financial proxies) ใช้กระบวนการปรึกษาร่วมกับคนใน
ชุม ชนและ NGO ที่ ร่ ว มโครงการในเวลาทั้ ง หมดประมาณ 2.30 ชั่ ว โมง ผลลั พ ธ์ ข องโครงการสํ า หรั บ เด็ ก
ประกอบด้วย การมีสถานะสุขภาพดีขึ้น มีอนาคตในการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอัตราการเข้าเรียนดีขึ้น (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลลัพธ์และตัวแทนทางการเงินของโครงการ CHANA
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เด็ก

ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็ก

ผลลัพธ์
สถานะสุขภาพดีขึ้น
มีอนาคตในการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเข้าเรียนดีขึ้น
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
สถานะสุขภาพดีขึ้น

สมาชิกในครอบครัว

รัฐ (กระทรวงสาธารณสุข)

มีความมั่นใจมากขึ้น
มีความรู้สึกต่ําต้อยทางสังคม (stigma)
ลดลง
สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤตใน
ครอบครัว
การดูแลครอบครัวดีขึ้น
เด็กมีสุขภาพดี

ตัวแทนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการเจ็บป่วยน้อยลง
การเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการหารายได้ผ่านทาง
การได้รับการฝึกอบรมการสร้างรายได้
ศักยภาพในการหารายได้ดีขึ้น
การเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการหารายได้ผ่านทาง
การได้รับการฝึกอบรมการสร้างรายได้
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากยาต้าไวรัสเอดส์ (ART) ค่า
เดินทาง ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการส่งต่อ (เมื่อมารับการรักษามากขึ้น)
จํานวนวันไปทํางานและค่าจ้างเฉลี่ยต่อวัน
จํานวนวันที่ไม่ต้องขาดงานเพราะปัญหาสุขภาพ
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนดูแลหรือ
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
การประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับ
HIV

ที่มา: International HIV/AIDS Alliance. 2010.

ผลการคํานวณโดยใช้ข้อมูลปี 2550-53 ในรัฐ Maharashtra และ Andhara Pradesh พบว่าเงินที่
ลงทุนไปทุกๆ US$1 ให้ผลตอบแทนต่อสังคม US$4 โดยที่ประมาณ 52% เป็นประโยชน์ที่ตกแก่ผู้ปกครองและ
ผู้ให้การดูแลเด็ก และประมาณ 45% เป็นประโยชน์โดยตรงที่ตกแก่เด็กอันได้แก่ การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การมีสุขภาพที่ดีขึ้น และการมีอัตราการเข้าเรียนดีขึ้น การศึกษาได้สมมุติให้ deadweight เท่ากับ 5% และ
10% attribution เท่ากับ 25% จนถึง 70% และ drop-off เท่ากับ 10%
อังกฤษ
สําหรับสก็อตแลนด์ ประเทศอังกฤษ มีโครงการ Cumbernauld Glen Mountain Biking3 ที่ให้
โอกาสเด็กนักเรียนโรงเรียน Abronhill High School ได้เข้าร่วมโครงการขี่จักรยานภูเขาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
3

Greenspace Scotland, Scottish Wildlife Trust, Forestry Commission Scotland, and Scottish Natural Heritage. 2011.
Social Return on Investment of Urban Nature Sites: Glen Mile Mountain Bike Trail Cumbernauld.
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การเรียนวิชาพลศึกษา การเพิ่มกิจกรรมกลางแจ้งแก่เด็กและเยาวชน และเป็นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่า ด้วยการให้มีการใช้เส้นทางขี่จักรยานที่ถูกต้องไม่ทําลายป่าและมีการกําหนดระดับความยาก
ง่ายของเส้นทางจักรยานภูเขา
เส้นทางจักรยานได้ถูกสร้างขึ้นในปี 2550 และเปิดให้ใช้ในเดือนสิงหาคม 2552 ทางโรงเรียนได้รับเงิน
จาก Forestry Commission Scotland เพื่อซื้อจักรยาน 24 คันรวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและเพื่อ
การจัดเก็บจักรยาน เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนการขี่จักรยานและการดูแลรักษาจักรยานในช่วงวิชาพลศึกษา
นักเรียนยังได้ขี่จักรยานในเส้นทางจริงในช่วงเวลาเรียนและหลังเลิกเรียน
ช่วงเวลาที่ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมครอบคลุมเดือนสิงหาคม 2552 ถึงกรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นช่วง
ปีที่สองหลังจากเส้นทางจักรยานสร้างเสร็จ วิธีการในการให้บทบาทแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ การนัดพบตัวต่อตัว
การสัมภาษณ์ การทําแบบสอบถาม และการติดตามด้วย email
ในด้านผลของโครงการพบว่าปี 2552 และ 2553 มีผู้ขี่จักรยานในเส้นทางที่สร้างประมาณ 6,200 และ
23,000 ครั้ง และมีนักเรียนใช้งานประมาณ 5,472 ชั่วโมงเรียนในหนึ่งปีการศึกษา ส่วน ตัวแทนทางการเงินได้
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ผลการศึกษาพบว่าทุกๆ £1 ที่ลงทุนให้ผลตอบแทนต่อสังคม £3 การศึกษานี้ได้สมมุติให้ deadweight
เท่ากับ 0%-95% attribution เท่ากับ 25%-95% และ drop-off เท่ากับ 0%-25%
การศึกษาด้านเด็กและเยาวชนอีกงานหนึ่งเป็นงานของ Nicholles (2010) ศึกษา SROI ของ
Berkshire Association of Clubs for Young People (BACYP) Ltd ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นในเมือง
Berkshire เมื่อปี 2492 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม กิจกรรมมีทั้งประเภทแข่งขันและสันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และคนในครอบครัว กิจกรรมด้านฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้อาสาสมัคร กิจกรรม
การสร้างผู้นําเยาวชนในชุมชนให้แก่คนรุ่นใหม่ และกิจกรรมสนับสนุนการสร้างชมรมสําหรับเยาวชน
เนื่องจากบริการทั้งหมดของ BACYP ค่อนข้างกว้าง ดังนั้น การศึกษานี้ จึงเน้นวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
ภาพรวมของงานทั้งหมด จึงได้มีการกําหนดกรอบการวิเคราะห์ดังนี้
• การวิเคราะห์ครอบคลุมกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว
• ครอบคลุมประโยชน์ที่เกิดขึ้นและการลงทุนใน 1 ปี คือ 2552-53
• การเก็บข้อมูล ช่วงฤดู ใบไม้ ผลิ ปี 2553 มี การสุ่ ม ตัวอย่ างเพื่ อเป็นตัวแทนของข้ อมู ลทั้ งหมด
ประกอบด้วย เยาวชนที่เป็นสมาชิก 185 คน เยาวชนที่เป็นอาสาสมัคร 50 คน ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเยาวชน 62 คน ชมรมเยาวชน 21 ชมรม ผู้ทํางานใน BAYCP 32 คน
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้วิธีการจัดประชุม มีผู้ร่วมเป็นคนทํางานให้แก่ BAYCP
เยาวชน อาสาสมัคร และตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในชุมชนทั้งหมด 40 คน และมีการ
ทําแบบสอบถามกับคนที่เข้าถึงยากอีก 10 คน (ชมรมเยาวชน ผู้ปกครอง และสมาชิก)
การศึกษานี้มีผลลัพธ์สําหรับเด็กคือ ความมั่นคงและมั่นใจมากขึ้น สุขภาพและความเป็นอยู่ดีขึ้น อนาคต
และเป้าหมายในอนาคตดีขึ้น ผลลัพธ์ทั้งหมดและตัวแทนทางการเงินดังแสดงในตารางที่ 5 การให้ deadweight
อยู่ระหว่างช่วง 25%-74% และให้ attribution ของชมรมเยาวชนต่อเด็กเท่ากับ 60% attribution ของ BACYP
ต่อชมรมเยาวชนเท่ากับ 35% ทําให้ได้ค่า SROI เท่ากับ 2.5
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

ตารางที่ 5 ผลลัพธ์และตัวแทนทางการเงินของโครงการ BACYP
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิก

ผลลัพธ์
ความมั่นคงและมั่นใจดีขึ้น
สุขภาพและความเป็นอยู่ดีขึ้น
อนาคตและเป้าหมายในชีวิตดีขึ้น

เด็กและเยาวชนที่เป็นอาสาสมัคร

สุขภาพและความเป็นอยู่ดีขึ้น
อนาคตและเป้าหมายในชีวิตดีขึ้น

เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกและ
เป็นอาสาสมัคร

โอกาสที่จะเป็นโรคเครียดลดลง
โอกาสที่จะต้องพึ่งบ้านสงเคราะห์ลดลง

ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลเด็ก

โอกาสที่จะเป็นผู้ไม่มีความรู้
ความสามารถในการทํางานลดลง
ความมั่นคงและมั่นใจ

ผู้ทํางานให้แก่ BACYP

ความพึงพอใจในการทํางาน

รัฐ (ตัวแทนของสังคมโดยรวม)

โรคซึมเศร้า
บ้านสงเคราะห์
การมีคุณสมบัติในการทํางาน

ตัวแทนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการปรึกษา
จิตแพทย์ (จํานวน 6 session ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการดูละครในเมือง
Berkshire อาทิตย์ละครั้ง
ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนที่ได้
GCSE A-C จํานวน 5 วิชา กับคนที่ไม่มี
ผล GCSE
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและ
ฝึกอาสาสมัครเป็นเวลา 12 เดือน
ค่าใช้จ่ายสําหรับอบรม self-esteem
สําหรับเด็กและเยาวชน สมมุติให้เรียน
2 session ต่อปี
ค่าใช้จ่ายของนายจ้างที่เกิดจากการหยุด
งานเพราะปัญหาสุขภาพจิตต่อปี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการจ่ายค่าผ่อนบ้าน
ในประเทศอังกฤษ
ความแตกต่างของรายได้ของคนที่มี
qualification กับคนที่ไม่มี
35% ของประชากรที่ทํางานโดยอยู่บ้าน
คูณ ค่าใช้จ่ายในการทํางานโดยใช้บ้าน
เป็นสํานักงาน
มูลค่าความพอใจในชีวิตจากการมีงาน
ทําเทียบกับการตกงาน
ค่าใช้จ่าย Cognitive Behavioral
Therapy จํานวน 14 session ต่อปี
ต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการบ้าน
สงเคราะห์แก่หนึ่งคน
ต้นทุนการสูญเสียรายได้จากภาษีรายได้
โดยเฉลี่ย

ที่มา: Nicholles (2010).

แคนาดา
หน่วยงานที่เรียกว่า Family & Community Support Services (FCSC) ในเมือง Calgary ประเทศ
แคนาดา ได้มีการฝึกอบรมผู้บริหารในการวิเคราะห์ SROI ในปี 2551 และ 2552 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการทํางานเชิงสังคม กลุ่มเรียนรู้ได้ยกกรณีศึกษาของโครงการที่เกิดใน
เมือง Calgary และมีผลการวิเคราะห์ดังนี้4
4

ข้อมูลจาก http://www.calgary.ca/CSPS/CNS/Pages/FCSS/Social-Return-on-Investment-(SROI) ซึ่งกรณีศึกษาเหล่านี้มิได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล และการให้มูลค่า deadweight, attribution และ displacement
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1. Youth Matters Program ให้การช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 13-21 ปีที่มีประวัติการติดยาเสพ
ติด พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือมีการตัดสินใจที่ผิด โดยจะต้องเป็นเยาวชนที่สัญญาว่าจะปรับ
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น การช่วยเหลือมีทั้งช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (จัดหาที่พัก และอาหาร) กิจกรรมเชิงบวก
โอกาสพั ฒ นาความเป็ น ผู้ นํ า และให้ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถมี ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการจะ
ประสานงานกับโรงเรียนและองค์กรด้านเด็ก วิธีการช่วยเหลือเป็นแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
เด็กที่ใช้บริการมักมี self-esteem ต่ํา ขาดความมั่นใจจากการมีรูปร่างหน้าตาไม่ดี รู้สึกไม่มีอนาคต
หรือมีประวัติการติดยา เป็นอาชญากร หรือเคยมีความสัมพันธ์แย่ๆ มาก่อน การขาด role model จะทําให้
เยาวชนเหล่านี้หันกลับเข้าสู่พฤติกรรมไม่ดีได้อีกซ้ําๆ ซากๆ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การประหยัดเวลาของตํารวจ ($342 per call-out) การประหยัดเวลาใน
ศาลทั้งของเด็กและตํารวจ การประหยัดที่เกิดจากการรักษาอาการทางจิต การประหยัดที่เกิดจากการค้นหาเด็ก
หนีออกจากบ้าน รายได้จากการทํางาน part-time การประหยัดจากการใช้ครอบครัวอุปถัมภ์ การประหยัดที่
เกิดจากการกักกันเด็ก การประหยัดจากขั้นตอนการขึ้นศาลเด็กและเยาวชน การสามารถหลีกเลี่ยงการฆ่าตัว
ตาย การพัฒนาด้านสุขภาพจิต การประหยัดจากการต้องแทรกแซงเรื่องโสเภณีเด็ก การประหยัดจากการต้อง
สงเคราะห์เด็ก และการประหยัดจากการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาได้ SROI เท่ากับ 11.63
2. Beltline Youth Centre เป็นศูนย์ที่ให้เด็กมาเข้ากลุ่มทํากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย เด็กส่วนใหญ่
เป็นเด็กยากจนและมีผู้ปกครองเป็นผู้อพยพที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ Beltline Youth Centre มี 21 สาขา
มีเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่เกี่ยวข้องประมาณ 4 หมื่นคน ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การเตรียมตัว
ทํางาน ทักษะการดําเนินชีวิต กิจกรรมด้านศิลปและสันทนาการ เด็กที่ร่วมกิจกรรมอายุ 12-24 ปี จํานวน 290
คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การประหยัดเวลาของตํารวจ ($342 ต่อการโทรศัพท์ตามหนึ่งครั้ง) การ
ประหยัดที่เกิดจากการไม่ต้องขึ้นศาล ($1275/ครั้ง) การประหยัดเวลาตํารวจในการไปศาล ($319/ครั้ง) การ
ประหยัดที่เกิดจากการไม่ต้องติดคุก ($150 ต่อวัน) การประหยัดจากการไม่ต้องมี probation ($30/ชั่วโมง)
รายได้จากการทํางาน part-time ($8.80/ชั่วโมง) และรายได้จากการทํางานเต็มเวลา
ผลของ SROI ในปีแรกเท่ากับ 5.1 และอีก 4 ปีต่อไปเท่ากับ 9.2, 13.4, 22.2 และ 31.2 ตามลําดับ
3. Families and Schools Together เป็นโครงการที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและครอบครัว
ด้วยการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนในครอบครัว เพื่อน ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน และคนอื่นๆ ใน
ชุมชน มีการส่งเสริมการเป็นพ่อแม่ที่ดี การให้ความสนใจกันเองของคนในชุมชน การให้มีสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่ดี ความต่อเนื่องและเชื่อมต่อระหว่างบ้านและโรงเรียน การพัฒนาทักษะสังคมที่ดีแก่เด็ก และการ
สนับสนุนให้ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นการสร้างชุมชนที่ปลอดภัย
วิธีการดําเนินโครงการมี 3 ขั้นตอนคือ (1) เยี่ยมบ้านและเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัว
(2) มี session 8-10 สัปดาห์ๆ ละครั้ง โดยผู้ปกครองเด็กที่เคยร่วม session มาก่อน เป็นผู้นํากระบวนการ
พูดคุยโดยให้มีการเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเด็กและชุมชน และ (3) มีการติดตามทุกเดือนเป็น
เวลา 2 ปี โดยกลุ่ ม ผู้ ป กครองที่ เ คยผ่ า นโครงการ เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ครอบครัวและชุมชน ในปี พ.ศ. 2550 มีเด็กเข้าร่วม 103 คน
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การประหยัดที่เกิดจากการลดความช่วยเหลือด้านการศึกษา การประหยัด
ที่เกิดจากการแทรกแซงของตํารวจ การประหยัดที่เกิดจากการลดการใช้บ้านพักฉุกเฉิน การลดการใช้เงิน
สงเคราะห์เด็ก การลดการดูแลเด็ก การลดการลางานของพ่อแม่ การเพิ่มเวลาพักผ่อน และการลดการใช้
สารเสพติด
ผลการคํานวณ SROI ได้เท่ากับ 0.3-1.6 ในช่วง 5 ปี โดยที่ SROI เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาที่ดําเนินการ
4. Community Respite Program ปัญหาเกิดจากการมีเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือนจํานวนมากถูกปล่อย
ไว้ให้สถานสงเคราะห์ Children's Cottage/Crisis Nursery ในปี พ.ศ. 2540 จึงได้จัดให้มีบริการช่วยเหลือ
ดูแลเด็กที่บ้าน ให้แก่พ่อแม่ที่มีปัญหาให้การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยพยาบาลหรือคนในชุมชนให้การช่วยเหลือ
เพื่อลดความเครียดของพ่อแม่เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดกับเด็กหรือเกิดการทอดทิ้งเด็ก
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การประหยัดที่เกิดจากการใช้บริการของโรงพยาบาล ($280/วัน) การ
ประหยัดการใช้ห้องฉุกเฉิน ($231/ครั้ง) และการประหยัดการใช้เวลาและทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ด้านสังคม
($31.8/ชั่วโมง) ผลการคํานวณได้ SROI เท่ากับ 1.68
5. Family Diversionary Program สอนทักษะแก่พ่อแม่ในการรักษาครอบครัว ด้วยการเรียนรู้การ
จั ด การความขั ด แย้ ง ในครอบครั ว การสร้ า งเป้ า หมายร่ ว มกั น ในครอบครั ว โครงการให้ ทั้ ง เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
คําแนะนํา และการดูแล
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การประหยัดเวลาของตํารวจ การประหยัดจากการใช้ครอบครัวอุปถัมภ์
การประหยัดการใช้บริการคลินิก การใช้บริการโรงพยาบาลลดลง การลดการอุดหนุนด้านบ้านสงเคราะห์ และ
การมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้น ผลการคํานวณได้ SROI เท่ากับ 11.86
6. Child and Youth Services ให้การช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือนถึง 17 ปี ในการจัดการกับ
ปัญหาทางอารมณ์ และความเครียดอันเกิดจากความรุนแรงในครอบครัว
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การลดการอุดหนุนจากรัฐ ($8,648/ปี) รายได้เพิ่มขึ้น การประหยัดการ
ใช้บริการคลินิก การประหยัดการใช้บริการจากนักจิตวิทยา การประหยัดการใช้บริการดูแลเด็ก การประหยัด
การใช้บริการห้องฉุกเฉิน การประหยัดการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน การประหยัดการดูแลเด็กเป็นพิเศษ การ
ประหยัดการดูแลเด็กทุพพลภาพ และการประหยัดการใช้บ้านอุปถัมภ์ ผลการคํานวณ SROI ตามกลุ่มอายุเด็ก
ได้เท่ากับในช่วง 7.47 ถึง 15.82
7. Crisis lines ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม. โดยอาสาสมัครที่ได้รับการอบรม ให้บริการ
รับฟังปัญหาทุกประเภทและมีการเชื่อมโยงกับบริการทางสังคมในชุมชนและสถานพยาบาล ในปี พ.ศ. 2550 มี
สายโทรเข้าเกือบ 9 หมื่นครั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การประหยัดการตามเรียกตํารวจ การประหยัดจากการใช้ห้องฉุกเฉิน
และการประหยัดการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผลการคํานวณได้ SROI เท่ากับ 4.08
8. Louise Dean Centre ให้การช่วยเหลือแม่วัยใสและแม่เด็ก คนที่ใช้บริการจะได้รับการช่วยเหลือ
ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งคลอดและหลังคลอด เพื่อให้แม่วัยใสสามารถเรียนต่อจนจบมัธยม เรียนรู้การดูแล
สุขภาพตนเองและทารก และสามารถปลดตนเองออกจากภาพลบที่เป็นผลจากการตั้งครรภ์

เด็กและเยาวชน
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การศึกษานี้มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งหมด 22 ตัว ซึ่งสามารถรวมเป็นกลุ่มได้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้
การได้รับการอุดหนุน สุขภาพแม่ สุขภาพเด็ก การได้เข้าถึงบริการทางสังคม และกิจกรรมด้านอาชญากรรม ผล
การคํานวณ SROI ได้เท่ากับ 1.28
9. Mary Dover House ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่ถูกและปลอดภัยแก่แม่และเด็ก เป็นเวลา
1 ปี หลังจากนั้นให้การช่วยเหลือส่งต่อกลับสู่สังคมปกติ แม่ส่วนใหญ่ไม่มีงานทํา และถูกทําร้ายมาก่อน หรือมี
ปัญหาทางกายหรือจิตใจ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย เงินสงเคราะห์เด็ก ค่าใช้จ่ายในการเรียกตํารวจ ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน
ค่ าใช้จ่ายห้องพั กฉุกเฉิ น ค่ า ใช้ จ่ายรักษาพยาบาลผู้ป่ ว ยใน 3 วัน ค่ าสงเคราะห์ ครอบครัว ค่ าใช้ จ่ายบ้า น
สงเคราะห์ รายได้ที่เพิ่มขึ้น และรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้น ผลการคํานวณได้ SROI เท่ากับ 1.9-4.4
10. Fair Gain ให้ความช่วยเหลือคนในด้านการจัดการทางการเงิน สมาชิกเปิดบัญชีและฝากเงิน
$15-50 ต่อเดือน เมื่อครบหนึ่งปีได้ $600 จะได้รับเงินสมทบเพิ่ม 3 เท่า ในระหว่างปี จะได้รับการประชุมให้
คําปรึกษา และการแนะนําแบบตัวต่อตัวในเรื่องการจัดการเงิน เมื่อครบหนึ่งปีสามารถต่อโครงการอีกปีครึ่งและ
เพิ่มวงเงินเป็น $50-150 ต่อเดือน เพื่อใช้ในการดาวน์บ้าน และจะได้รับการสมทบเพิ่มเป็น 5 เท่า นับตั้งแต่ปี
1999 มีคนสามารถซื้อบ้านได้ 54 คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย รายได้ที่เพิ่มขึ้น การลดลงของการใช้บริการสังคมสงเคราะห์ รายได้ภาษี
เพิ่มขึ้น สินทรัพย์เพิ่มขึ้น และการลดลงของการอุดหนุนบ้านคนจน ผลการคํานวณ SROI ในปีที่ 5 เท่ากับ 3.08
11. Eastside Family Centre ให้การช่วยเหลือเด็กอายุ 7-12 ปีที่อยู่ในครอบครัวมีปัญหา ไม่ว่าจะ
ยากจน มีความรุนแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต เพื่อป้องกันเด็กให้มีพัฒนาการและสามารถหลุดจากวงจร
ของปัญหาสุขภาพจิตได้ เด็กในครอบครัวเหล่านี้มักก้าวร้าว เครียด และมีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ปี พ.ศ.
2550-51 มีเด็กใช้บริการ 82 คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วย การลดการใช้บ้านอุปถัมภ์ การลดการใช้ห้องฉุกเฉิน การลดเวลาของ
ตํารวจ การลดการใช้ห้องเรียนพิเศษสําหรับเด็ก การลดการใช้บริการคลินิก และรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ลางาน
ลดลง ผลการคํานวณได้ SROI เท่ากับ 6.74
ในกรณีต่างประเทศจะเห็นว่าค่า SROI ของโครงการด้านเด็กและเยาวชนมีตั้งแต่น้อยกว่า 1 ไปจนถึง
ประมาณ 30 กว่า โครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ําเป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มต้น ซึ่งมีการลงทุนต้นทุนคงที่ไปแล้วแต่
ผลตอบแทนที่ได้กลับมายังไม่เต็มที่ เมื่อเวลาผ่านไปค่า SROI จึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินที่ลงทุน ดังนั้น
ช่วงเวลาที่ประเมินโดยเปรียบเทียบกับเวลาที่เริ่มลงทุนมีผลต่อค่าของ SROI
1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ SROI
ขั้นตอนการวิเคราะห์ SROI ในด้านเด็กและเยาวชนประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังที่ได้กล่าวในรายงาน
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นรายงานเล่มที่ 1
ของชุดโครงการวิเคราะห์ SROI ในแต่ละขั้นตอนมีการดําเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนักวิจัยจะวิเคราะห์ว่าใครคือผู้ได้รับ
ผลจากกิจกรรมของ สสส. จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น (เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
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การกําหนดขอบเขตเบื้องต้นใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและรายงานของโครงการต่างๆ ที่ได้ทําไปแล้ว
ในช่วงปี 2551 และ 2553 ซึ่งรายงานส่วนใหญ่ได้กําหนดไว้แล้วว่าใครคือผู้ได้รับประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย และจํานวนผู้ รับประโยชน์ มี จํานวนเท่าใด บางรายงานมี การกํา หนดผลลัพธ์ ของโครงการ (แม้ ว่าจะ
วิเคราะห์ผลลัพธ์สุดท้ายไม่เหมือนกับการวิเคราะห์ SROI) นอกจากนี้ คณะวิจัยยังได้ปรึกษาและสัมภาษณ์
ผู้บริหารสํานัก 4 และผู้บริหารโครงการเพื่อประเมินว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
ขั้นที่ 2 ทําแผนที่ผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องกําหนดว่ากิจกรรมที่จะวิเคราะห์นั้นต้องใช้ทรัพยากร (หรือ input
ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเวลา) เท่าไร ผลผลิตที่ได้มีอะไรบ้าง และผลลัพธ์ที่เกิดทันทีและที่จะเกิดในอนาคตมีอะไร
การวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ใช้ข้อมูลจากรายงานของโครงการต่างๆ ศึกษาถึงจํานวนงบประมาณ การ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ และอาสาสมัคร กิจกรรมที่ทํา ผลผลิต และผลลัพธ์ แล้วจึงสร้างความ
เชื่อมโยงของปัจจัยทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน มีการปรึกษากับผู้บริหารโครงการ และการจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประกอบการทําแผนที่ผลลัพธ์
ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์และประเมินมูลค่า โดยจะต้องหาตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าสามารถวัดผลลัพธ์
ได้ มีความสําคัญจริง ต้องมีข้อมูล สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นนานเท่าใด และที่สําคัญคือ ต้องสามารถ
ประเมินมูลค่าของผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปเงินตราได้
เมื่อได้ผลลัพธ์ตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ต้องทําการหาตัวชี้วัดผลลัพธ์ ซึ่งมีข้อจํากัดมากมาย ด้วยเหตุที่การ
วิเคราะห์ SROI ครั้งนี้เป็นครั้งแรก โครงการต่างๆ ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ไว้ก่อน และข้อจํากัด
ของข้อมูลในประเทศไทย ทําให้การวิเคราะห์หาตัวชี้วัดที่เหมาะสมและต้องมีข้อมูลด้วยนั้นได้ประสบกับความ
ยากลําบาก คณะวิจัยต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ความยาวนานของ
การเกิดผลลัพธ์ได้จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นที่ 4 การประเมินสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ เช่น ถ้า สสส. ไม่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนั้นๆ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ต่างไปจากเดิมหรือไม่ (deadweight) ผลลัพธ์ของโครงการ
จะลดลงหรือไม่ (drop-off) หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ หรือการทํางานขององค์กรอื่นๆ มาก
น้อยเพียงใด (attribution)
ขั้นตอนนี้ได้จากการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผู้บริหารโครงการเพื่อ
วิเคราะห์ deadweight, attribution และ drop-off สําหรับ displacement นั้น โครงการด้านเด็กและ
เยาวชนไม่ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับโครงการอื่นหรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จึง
ไม่มี displacement
ขั้นที่ 5 การคํานวณ SROI เป็นการนํามูลค่าทั้งหมดมาคํานวณเพื่อให้ได้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ทางสังคม มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการประเมิน สูตรการคํานวณ SROI คือ

SROI =

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทั้งหมด
มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมด

การคํ า นวณ SROI ในการศึ ก ษานี้ ดู ผ ลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ใน 3 ปี (2551-53) และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปี (2551-55) ไม่มีการคาดการณ์อนาคตเนื่องจากบางโครงการมิได้ดําเนินการ
ต่อและบางโครงการอาจจะขยายขอบเขตการดําเนินการกว้างขึ้น การคาดการณ์ในอนาคตจําเป็นจะต้องทราบ
เด็กและเยาวชน
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นโยบายของ สสส. ในการสนับสนุนโครงการที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลในการวิเคราะห์ครั้งนี้สามารถใช้เป็น
ฐานในการพยากรณ์ SROI สําหรับโครงการในอนาคตได้
ขั้นที่ 6 การรายงาน การนําไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิเคราะห์ SROI หรือการดําเนินงาน
ต่อไป

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทําแผนที่ผลลัพธ์
การวิเคราะห์ SROI สําหรับโครงการด้านเด็กและเยาวชนมีการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 2
ครั้งในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดระยอง จํานวนผู้เข้าประชุม 48 คนมีการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการจํานวน 3
ท่านและมีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จํานวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมให้ข้อมูลทั้งหมด 1,801 คน
(แสดงในตารางที่ 6) แบบสอบถามที่ใช้สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแสดงในภาคผนวก
ตารางที่ 6 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการจัดประชุม (จํานวนคน)
โดยแบบสอบถาม (จํานวน)
เด็กและเยาวชน
8
1,000
ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
14
ครู / ผู้ดูแลเด็ก
10
49
1
ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุน
6
75
2
คนในชุมชน
9
629
รัฐ
4
รวม
48
1,753
1
หมายเหตุ: จากทั้งหมด 6 ท่าน เป็นการสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ 3 ท่านและเป็นการเข้าร่วมประชุม 3 คน การถามด้วย
แบบสอบถามจํานวน 27 ตัวอย่างมาจากโครงการด้านเด็กและเยาวชน ส่วนที่เหลือมาจากโครงการอื่นๆ
2
จํานวน 57 ตัวอย่างเป็นชุมชนในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอีก 629 ตัวอย่างเป็นชุมชนในโครงการ SROI:
การบริโภคอาหาร

2.1 การประชุมและปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder meeting)
ประเด็นสําคัญที่ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ประกอบด้วย
• กิจกรรม: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคิดถึงกิจกรรมของโครงการที่ตนมีส่วนร่วมนั้นได้ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
• ผลลัพธ์: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นแสดงให้เห็นเป็นผลลัพธ์อย่างไร
บ้าง
• Deadweight: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินว่า การมีและการไม่มี สสส. ทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน
อย่างไร กล่าวคือ ผู้วิจัยต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินสัดส่วน deadweight ว่า ถ้าไม่
มี โ ครงการที่ สสส. สนั บ สนุ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด นั้ น เกิ ด ขึ้ น อยู่ แ ล้ ว ในสั ด ส่ ว นเท่ า ไร ค่ า ของ
deadweight ยิ่งมาก ก็แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วในสัดส่วนที่สูงโดยไม่มีการ
สนับสนุนจาก สสส.
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•

•

Attribution: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ที่เกิดนั้นเกิดจากการทํางานร่วมกันของ
ใครบ้าง โดยให้คะแนนเป็นสัดส่วนถ้า attribution ของ สสส. มีสัดส่วนสูง แสดงว่า สสส. มี
บทบาทมากในการทําให้เกิดผลลัพธ์นั้นๆ
Benefit period และ Drop-off: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดนั้นจะนาน
เพียงใด และมีความเข้มข้นลดลงหรือไม่ และถ้าลดลงจะลดลงเป็นสัดส่วนเท่าไรต่อปี

2.2 การวิเคราะห์ Theory of change และ แผนที่ผลลัพธ์
การวิเคราะห์ Theory of change ในที่นี้หมายถึง การวิเคราะห์ว่า การลงทุนของ สสส. ได้ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลงทุนของ สสส. ผ่านไปยังสํานัก 4 เพื่อทําโครงการด้านเด็ก
และเยาวชน ทําให้เกิดกิจกรรมต่างๆ จํานวนมาก การวิเคราะห์จึงดูว่ากิจกรรมที่เกิดนําไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์
อย่างไร
กระบวนการหนึ่งในการนําเสนอ Theory of change ให้เห็นชัดเจนคือ การสร้างแผนที่ผลลัพธ์
(outcome map) หรือในรายงานบางเล่มเรียกว่าแผนที่ผลกระทบ (impact map) ดังที่แสดงในตารางที่ 7 ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่นําเสนอในตารางเป็นการวิเคราะห์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เด็กและเยาวชน
ชุด โครงการทั้ งสี่ โ ครงการมี กิจ กรรมเกิ ดขึ้ นจํา นวนมาก เด็ก เล็ กที่อ ยู่ใ นศูน ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ได้ทํ า
กิจกรรมเรื่องการออกกําลังกาย การทํากิจกรรมลูกเสือ การสร้างระเบียบวินัยทั้งเรื่องการออมและการบริโภค
อาหาร ได้มีการสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้น เช่นเดียวกับเด็กในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งโรงเรียนทั้งหมด
101 แห่งมีอิสระในการคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้นๆ เด็กนักเรียนส่วนมากได้มีโอกาส
ออกกําลังกายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน บางโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนว่ายน้ําเพื่อป้องกันการ
จมน้ําตาย เด็กนักเรียนบางโรงเรียนได้ทํากิจกรรมด้านพืชสมุนไพร เรียนรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บาง
โรงเรียนเน้นในเรื่องอารมณ์ ด้วยการให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมและการนั่งสมาธิ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง
โภชนาการที่ดี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ส่วนเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษาได้มีโอกาสในการจัดกิจกรรมภายในชุมชน มีการจัดเข้าค่าย
เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน มีการเรียนรู้การเป็นผู้นํา การเก็บข้อมูลชุมชน การสร้างสื่อการเรียนรู้ และเรียนรู้
จากผู้ใหญ่ในชุมชน
ถึงแม้บางกิจกรรมนั้นทางโรงเรียนหรือเด็กและเยาวชนอาจจะเคยทําอยู่ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจาก สสส. แต่การมีทรัพยากรในการจัดกิจกรรมได้ช่วยให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดี
ขึ้น และมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น มีเด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น เช่น การจัดกีฬาสี เคยมี
อุปกรณ์ไม่กี่ประเภท ก็สามารถมีอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายประเภท มีการแข่งขันหลากหลายขึ้น สามารถจัด
กีฬาร่วมกับชุมชนได้ด้วย เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด ประมาณ 70,778 คน โดยที่เป็น
เด็กในศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและศูนย์เครือข่ายจํานวน 6,464 คน เด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28,086 คน เด็กและ
ชุมชมในโครงการเด็กปลอดภัย 31,228 คน เด็กและเยาวชนนอกระบบสถานศึกษาอีกประมาณ 5,000 คน

เด็กและเยาวชน
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เด็กและ
เยาวชน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ผลผลิต
เด็กและ
เยาวชน
จํานวน
70,596 คน

กิจกรรม

ต่อต้านยาเสพติด
ส่งเสริมให้เด็กในชุมชนเล่นกีฬา
ส่งเสริมวินัยในการออมของเด็ก
ส่งเสริมการกินอาหารถูกหลักโภชนาการ
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี
ส่งเสริมมารยาทดี
ส่งเสริมความปลอดภัยของเด็ก
อบรมผู้ปกครองในชุมชน
อบรมพี่เลี้ยง และถ่ายทอดการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก
กิจกรรม 6 อ.
ออกกําลังกายยามเช้า แข่งขันกีฬา ชมรมกีฬา แข่งกีฬาพื้นบ้าน
นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินจงกรมเข้าค่ายคุณธรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต้นไม้พูดได้ ปลูกผักสวนครัว
ปรับปรุงโภชนาการ ปรับเมนูอาหาร แม่ครัวอนามัย
เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในชุมชน
จัดกิจกรรมเรียนรู้และเผยแพร่ให้เด็กเยาวชน และผู้ที่สนใจเรื่องภูมิปัญญา
ในชุมชน
สรุปการเรียนรู้จากการทํากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา

ตารางที่ 7 แผนที่ผลลัพธ์

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

สุขภาพกายและจิตของเด็กดีขึ้น
ภาวะโภชนาการดีขึ้น
เด็กปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ มากขึ้น
เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักการเข้าสังคมดีขึ้น
พัฒนาการ 5 ด้านดีขึ้น (กาย, อารมณ์, สติปัญญา, ทักษะชีวิต, สังคม)
เด็กมีศักยภาพมากขึ้น
สุขภาพกายและใจแข็งแรง
ภาวะโภชนาการดีขึ้น
ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
มีจริยธรรม จิตอาสา กตัญญูรู้คุณ
ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัวและคนในชุมชนดีขึ้น
เด็กใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์มากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น
มีความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัวและคนในชุมชนดีขึ้น
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการทํางาน กระบวนการทํางานอย่างมีระบบ
เห็นคุณค่าของชุมชนมากขึ้น มีความรักและหวงแหนชุมชน
เยาวชนมีนิสัยดีขึ้น มีระเบียบ รู้คุณค่าของเงิน รู้ข้อมูลภูมิปัญญาในชุมชน
เยาวชนมีความรู้ รักทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น มีจิตอาสา ผู้ปกครองเองก็รู้สึกดีที่
ลูกได้รับโอกาส

ผลลัพธ์
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ครู/ผู้ดูแล
เด็ก

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง/
คนใน
ครอบครัว

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ครูและผู้ดูแล
เด็ก 3,972 คน
•

•

•

ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพมากขึ้น
ได้รับความไว้วางใจจากสังคมมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ผู้ปกครองไว้วางใจ สบายใจ ที่ลูกมีความรู้มากขึ้นมีความสามารถมากขึ้น
รู้สึกเด็กปลอดภัยขึ้น

ผู้ปกครองและ
สมาชิกใน
ครอบครัว
43,488 คน1

ครอบครัวสุขสันต์ชวนกันออกกําลังกาย
เทิดทูลพระคุณพ่อก่อสุขภาพ
เข้าค่ายแม่ลูกคู่ขวัญ
เข้าร่วมประชุมครู ผู้ปกครอง เด็ก เกี่ยวกับโภชนาการ
ครูมาเยี่ยมบ้านเด็ก
ร่วมจัดค่ายวัฒนธรรมอนุรักษ์วัดโบราณ
อบรมสื่อความหมายธรรมชาติ
อบรมเรื่องการจัดทําสื่อต่างๆ
เรียนรู้การดูแลเด็กที่ถูกวิธี
เรียนรู้การจัดการศูนย์ดูแลเด็ก
ออกกําลังกาย
จัดกิจกรรมเด็ก พ่อแม่ คนในชุมชน
เยี่ยมบ้านเด็ก
สร้างเครือข่ายเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน
การจัดสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยในการใช้สถานที่
เพื่อความปลอดภัยในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้สถานที่ได้มากขึ้น
การเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี เรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจําวันภายนอก
และภายในห้องเรียน การเล่นอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย สร้างความมี
ระเบียบวินัยต่อการใช้ชีวิตกับสังคมภายนอก เคารพกฎจราจร ตลอดจนมี
การเตรียมรับมือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งผลของการเรียนรู้ต่างๆ
สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ปกครอง ได้แก่ ความปลอดภัยในด้านการจราจร
การรณรงค์สวมหมวกกันน็อก รณรงค์เมาไม่ขับ สอนวินัยจราจร เป็นต้น
•

ผลลัพธ์

ผลผลิต

กิจกรรม
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง

รัฐ

คนในชุมชน

ผู้ทํางานกับ
องค์กรที่
รับทุน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ผลผลิต

รับสร้างนโยบายป้องกันเด็กจมน้ํา
จํานวน 1 รัฐ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมี “คําสั่ง เรื่องฉลาก มอก.
โดยผู้มีส่วนได้
ผลิตภัณฑ์ของเล่น และหมวกกันน็อก”
ส่วนเสียเป็น
สมอ. สร้างมาตรฐานความปลอดภัยสนามเด็กเล่น
ประชากรเด็กที่
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น สะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ
เข้าร่วม
ในการให้บุตรหลานเข้ามาเรียน
โครงการ

สอนเด็กว่ายน้ํา การใช้อุปกรณ์ชูชีพที่ถูกต้อง เช่น สวมเสื้อชูชีพ
สอนการเรียนรู้ และ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้
น้ําท่วม เป็นต้น
การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของเล่น ภาชนะ
คนทํางาน
สําหรับเด็ก เป็นต้น จะต้องปลอดสารตะกั่ว เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
44 คน
จากสารพิษ ที่เจือปนเข้าสู่ร่างกายเด็ก และลดการติดต่อของโรคต่างๆ
หมวกกันน็อกต้องได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน และมีตรา มอก.
ทําให้เด็กได้รับการดูแล เอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาการทารุณกรรม
เด็ก การทําร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทําให้คนในชุมชนไม่เพิกเฉยกับการ
ทําร้ายเด็ก มีการดูแลเอาใจใส่เด็กร่วมกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน
ร่วมกิจกรรมกับศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
คนในชุมชน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คนในชุมชน
1,672,892 คน
ร่วมจัดค่ายรักษ์วัฒนธรรม
(จํานวน 233
เรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชน เช่น ปุ๋ยชีวภาพ การทําขนมไทย
ชุมชน2 x
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้นน้ําลําธาร
7,124 คน +
13,050 คน)

กิจกรรม

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ชุมชนดีขึ้นคนในชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้น
ครอบครัวคนในชุมชนอบอุ่นขึ้น
เด็กในชุมชนห่างไกลยาเสพติด
เด็กในชุมชนมีจิตอาสา
มีการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และชุมชน
ครูภูมิปัญญาเกิดความภูมิใจ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ได้อนุรกั ษ์ลําน้ําของบ้าน ได้รู้สภาพลําน้าํ ของบ้าน
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเด็กลดลง

เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทํา
เกิดสัญลักษณ์และบทบาทของคนที่ทํางาน

ผลลัพธ์

เด็กและเยาวชน
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•

กิจกรรม

ผลผลิต

ผลลัพธ์

จํานวน
สร้างกิจกรรมที่ทําให้ชุมชนมีความตระหนักและใส่ใจเรื่องความปลอดภัย
70,596 คน
ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
• การปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงในชุมชน เช่น ติดป้ายบังคับความเร็ว สร้างที่
ชะลอความเร็วของรถ สํารวจสุนัขจรจัด
• การสอนเด็กให้สามารถว่ายน้ําเป็น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• อบรมเรื่องวินัยจราจร เรื่องการขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนน การอบรม
เรื่องป้ายจราจร เป็นต้น
• อบรมกระบวนการจัดโรงเรียนปลอดภัย ในโรงเรียนเครือข่ายประมาณ 30
โรงเรียน และขยายผลไปสู่กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. สํานักการศึกษา
กทม. สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน และฉะเชิงเทรา)
• ร่วมกันกําหนดนโยบายความปลอดภัย 9 ประการ กับสํานักการศึกษา กทม.
• ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดภัยในและต่างประเทศ
• กิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนมีการปรับปรุงมาตรฐานให้ได้รับการรับรองเป็น
โรงเรียนปลอดภัยนานาชาติ
• อบรมครูเพื่อสร้างวินัยเชิงบวก
หมายเหตุ: จํานวนผลผลิตได้จากผู้จัดการโครงการ (1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ชุดโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (3) ชุดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และ (4) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
1
จํานวนผู้ปกครองในโครงการ (1) และ (2) และ (4) กรณีโครงการที่ไม่ทราบจํานวนผู้ปกครองได้จากการสมมุติให้เด็กหนึ่งคนมีผู้ปกครองหนึ่งคน ส่วนโครงการ (3) ได้จากการ
รายงานของผู้จัดการโครงการ
2
จํานวนชุมชน 233 ชุมชนมาจากโครงการ (1) และ (2) และ (4) จํานวนประชากรเฉลี่ยแต่ละชุมชน 7,124 คน เป็นประชากรเฉลี่ยในเขต อบต. และเทศบาล ปี 2551 โดยเป็น
ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีหลายด้าน เริ่มตั้งแต่การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น
มีการออกกําลังกายมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้สุขภาพกายและจิตแข็งแรงขึ้นได้ ผลของการที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องอาหาร การออกกําลังกาย รวมถึงโทษของสุราและบุหรี่ยังถ่ายทอดไปสู่พ่อแม่และครอบครัวอีกด้วย
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในเด็กไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางไปโรงเรียน หรือระหว่างที่อยู่โรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยของเด็กได้ทําให้เกิดความไว้วางใจของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ในการให้เด็กเดินทางไปที่ต่างๆ นอกจากนี้ การไปโรงเรียนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีกิจกรรมที่ดี
ยังอาจช่วยให้เด็กชอบไปโรงเรียนมากขึ้น
การที่เด็กนักเรียนและเยาวชนนอกสถานศึกษาได้ทํากิจกรรมมากมายขึ้น ทําให้เกิดพัฒนาการในด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว ผู้ใหญ่ ครู และคนในชุมชน ชอบไปโรงเรียน เด็กมีการใช้เวลาว่างที่เป็น
ประโยชน์มากขึ้น การเล่นเกมส์ลดลง นอกจากนี้กิจกรรมด้านอารมณ์ ยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสติและ
ปัญญา และอาจจะสามารถพินิจพิจารณาการเผชิญกับปัญหาทางอารมณ์และปัญหาชีวิตประจําวันได้ดีขึ้น
เพื่อให้เห็นว่าโครงการที่สนับสนุนโดย สสส. ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง จึงได้ทําการสํารวจเด็ก
ในโครงการเปรียบเทียบกับเด็กทั่วประเทศ ผลการสํารวจแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ซึ่งจะเห็นว่า เด็กในโครงการที่
สนับสนุนโดย สสส. เปรียบเทียบกับเด็กทั้งประเทศ มีการออกกําลังกายมากขึ้น ดื่มน้ําอัดลมเป็นประจําลดลง
มีอาการเครียดจนนอนไม่หลับลดลง5 ชอบไปโรงเรียนมากขึ้น เล่นเกมส์ลดลงเล็กน้อย เคยพบเห็นยาเสพติดใน
โรงเรียนลดลง รู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนมากขึ้น ทําบุญใส่บาตรเป็นประจํามากขึ้น ไปวัด/มัสยิดเป็นประจํา
มากขึ้น นั่งสมาธิเป็นประจํามากขึ้น เคยโดดเรียนลดลง เคยเห็นการพกอาวุธเข้ามาในโรงเรียนลดลง เคยเห็น
การขู่กรรโชกทรัพย์ในโรงเรียนเดียวกันลดลง เคยเห็นการทําร้ายร่างกายโดยนักเรียนโรงเรียนเดียวกันลดลง6

5

งานวิจัยทางคลินิกเชื่อว่าอาการนอนไม่หลับค่อนข้างสัมพันธ์กับความเครียดและโรคซึมเศร้า ต้นทุนของอาการนอนไม่หลับค่อนข้างสูง
ทั้งต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและต้นทุนทางอ้อมที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน การลดลงของผลิตภาพของคนงาน การ
ขาดงาน การตายก่อนวัยอันควร การสูญเสียรายได้จากภาษี และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม การศึกษาในออสเตรเลียพบว่า
ต้นทุนของการนอนไม่หลับสูงถึง 7,494 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2004 (Hillman et al., 2006)
6
การสํารวจข้อมูลทั้งประเทศมาจาก Child Watch ปี 2551-52 ส่วนการสํารวจเด็กในโครงการเป็นการสํารวจปี 2555 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดอาจมาจากปัจจัยอื่นที่เป็นไปได้ทั้งทางบวกมากขึ้นและทางลบที่น้อยลง เช่น การสํารวจของ Child Watch ปี 25492552 พบว่าสัดส่วนเด็กออกกําลังกายลดลงทั้งระดับประถมและมัธยม สัดส่วนเด็กเล่นเกมส์ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น สัดส่วนเด็กทําบุญ
ใส่บาตรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มน้อยกว่าเด็กในโครงการ
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รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที
น
่เกิดกับเด็กและเยาาวชน

ที่มา: ข้อมูล Child Watcch กรณีทั่วประเทศ และสํารวจจเพิ่มเติมสําหรับเด็
บ กในโครงการ

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงงกับเด็กและเยาวชนที่ทําใหห้พ่อแม่ไว้ใจในความปลอดดภัยของเด็ก

ที่มา: ข้อมูล Child Watcch กรณีทั่วประเทศ และสํารวจจเพิ่มเติมสําหรับเด็
บ กในโครงการ

ผู้ปกครองและะคนในครอบคครัว
ผู้ปกครองและคนในครอบบครัวได้มีโอกาาสร่วมกิจกรรรมหลายอย่างทั
ง ้งผ่านทางโรงเรียนและนนอกระบบ
โรงเรียน การที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงงเรียนจัดกิจกรรมกับเด็กนัั้น ทางโรงเรียนได้
ย พยายามมเชิญผู้ปกครอองเข้ามามี
น
อบครัวสุขสันต์ชวนกันออกกกําลังกาย การเทิ
ก ดทูลพรระคุณพ่อในวัันพ่อ การ
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นโครงการครอ
แข่งขันครรอบครัวฮูลาฮูฮูป การร่วมเข้ข้าค่ายวัฒนธรรรม และการเเข้าร่วมเรียนรูรู้สิ่งใหม่กับลูกกหลาน
เด็กและเยาววชน
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จํานวนผู้ปกครองและสมาชิกครอบครัวทั้งหมดที่มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมมีประมาณ 43,670 คน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นแล้ว ผู้ปกครองยังเกิดความไว้วางใจใน
พฤติกรรมของลูกหลานมากขึ้น และรู้สึกปลอดภัยเมื่อเด็กไปโรงเรียน จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าสัดส่วนของเด็กใน
โครงการที่โดดเรียน เด็กที่พบเห็นการพกอาวุธในโรงเรียน พบเห็นการขู่กรรโชกทรัพย์ในโรงเรียน หรือพบเห็น
การทําร้ายร่างกายในโรงเรียนลดลงอย่างชัดเจน
ครูและผู้ดูแลเด็ก
ในกรณีของครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ถูกต้อง มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กันและกันระหว่างแกนนําและเครือข่าย ครูเครือข่ายสามารถเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์
จากต้นแบบ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพมากขึ้น มีการดูแลเด็กที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่และคนในสังคมเพิ่มขึ้น
สําหรับครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ครูได้เป็น
แกนนําในการสนับสนุนกิจกรรมแก่เด็ก มีการสอนว่ายน้ํา สอนการใช้อุปกรณ์กีฬาที่ถูกต้อง มีการจัดสนามเด็ก
เล่นที่ปลอดภัย มีการจัดเมนูอาหารสําหรับเด็กใหม่ มีการเยี่ยมบ้านเด็ก มีการรณรงค์เรื่องจราจร การไม่บริโภค
เหล้า บุหรี่ อาหารกรุบกรอบ และน้ําอัดลม มีการสอนการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมี
การจัดค่ายคุณธรรม และการปลูกฝังเกี่ยวกับวินัย การเปลี่ยนแปลงที่ครูได้รับคือ ความไว้วางใจมากขึ้นจาก
ผู้ปกครองและคนในชุมชน
การสัมภาษณ์ครู/ผู้ดูแลเด็กจํานวน 49 คน พบว่า ร้อยละ 89 ของตัวอย่างเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ
ช่วยเพิ่มความรู้ในการดูแลเด็กอย่างถูกหลักวิชาอย่างมาก โดยที่ประมาณร้อยละ 49 เห็นว่าความรู้นี้จะติดตัว
ตลอดไป ร้อยละ 14 เห็นว่าความรู้จะคงอยู่ไปอีก 1-3 ปี และร้อยละ 12 เห็นว่าความรู้จะคงอยู่ไปอีก 3-10 ปี
ประมาณร้อยละ 92 เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลเด็กอย่างมาก
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าตนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ
ประมาณร้อยละ 14 เห็นว่าเพิ่มปานกลาง และร้อยละ 82 เห็นว่าเพิ่มอย่างมาก และประมาณร้อยละ 78 ของ
ตัวอย่างยังรู้สึกว่าความพึงพอใจในการทํางานมีมากขึ้นด้วย
ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุน
ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุนมี 2 ประเภท คือ ผู้ที่ทํางานหลักให้แก่โรงเรียนหรือองค์กรประเภทอื่นๆ
อยู่แล้วก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. และอีกประเภทคือ ผู้ที่ได้รับการจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อ
เข้ามาดําเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน โดยที่ผู้ทํางานในโครงการด้านเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
เป็นประเภทที่หนึ่ง นั่นคือ เป็นผู้มีงานประจําต้องรับผิดชอบอยู่ก่อนแล้ว การได้รับการสนับสนุนโครงการจาก
สสส. ทําให้สามารถทํางานประจําได้มีประสิทธิภาพขึ้น และครอบคลุมหลายประเด็นขึ้น
การที่ผู้ทํางานได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ทําให้เห็นคุณค่าในงานที่
ทํามากขึ้น การที่มนุษย์ได้เห็นว่าสิ่งที่ตนทํานั้นเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ผู้อื่น น่าจะนํามาซึ่งความสุขทางใจ
(มากกว่าความทุกข์ใจหรือรู้สึกไม่แตกต่าง) รูปที่ 3 แสดงความรู้สึกของคนไทย (อยู่อาศัยในเมือง)7 เมื่อได้
7

เลือกเฉพาะตัวอย่างผู้อาศัยในเมือง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับผู้ทํางานกับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งมักตั้งอยู่ใน
เมือง
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ช่วยเหลือผู้อื่น ประมาณร้อยละ 69 รู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น และอีกร้อยละ 17 มีความสุขมาก
ที่สุดเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ทํางานให้กับโครงการที่สนับสนุนโดย สสส.8 แล้วจะเห็นว่า
สัดส่วนของผู้มีความสุขมากที่สุดเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มเป็นร้อยละ 36
รูปที่ 3 ความรูส้ ึกเป็นสุขเมื่อช่วยผู้อื่นที่มีปัญหา

ที่มา: การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม (ตัวอย่างในเมือง) และการสํารวจเพิ่มเติมคนทํางานในโครงการ

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทํางานในโครงการ (รูปที่ 4 และ 5) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิต และรู้สึก
ภูมิใจในตนเอง มากถึงมากที่สุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ประมาณร้อยละ 96-99 รู้สึกพึงพอใจในชีวิตและ
ภูมิใจในตนเองมากถึงมากที่สุด
รูปที่ 4 ความรูส้ ึกพึงพอใจในชีวิต

ที่มา: การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม (ตัวอย่างในเมือง) และการสํารวจเพิ่มเติมคนทํางานในโครงการ

8

มีผู้ตอบแบบสอบถาม 27 คนจากที่ส่งไปทั้งหมด 29 คน

เด็กและเยาวชน
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รูปที่ 5 ความรูส้ ึกภูมิใจในตนเอง

ที่มา: การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม (ตัวอย่างในเมือง) และการสํารวจเพิ่มเติมคนทํางานในโครงการ

เมื่อวัดระดับความสุขในชีวิตและภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้ทํางานให้แก่องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน
จาก สสส. (รูปที่ 6) พบว่าร้อยละ 64 มีความสุขโดยรวมเพิ่มขึ้น และร้อยละ 43 มีสุขภาพดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับก่อนได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. (แต่ละคนอาจมีมูลค่าของแต่ละระดับแตกต่างกัน) ร้อยละ 25
รู้สึกระดับความสุขเหมือนเดิม และร้อยละ 11 มีความสุขลดลง
รูปที่ 6 ระดับการเปลี่ยนแปลงความสุขและสุขภาพกายก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

ที่มา: การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม (ตัวอย่างในเมือง) และการสํารวจเพิ่มเติมคนทํางานในโครงการ

คนในชุมชน
คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมผ่านทางศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนซึ่งได้จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หรือการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สําหรับบางชุมชนได้มีกิจกรรมค่ายรักษ์วัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่
เดิมชุมชนส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ เพราะขาดแกนนําหรือการสนับสนุนทางด้านการเงิน
หน้า 28

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน 233 แห่งคือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น และมีผลให้ชุมชน
น่าอยู่ ผู้รู้ในชุมชนยังเกิดความภาคภูมิใจในความรู้และการได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้
คนในชุมชนยังได้มีความรู้ใหม่ๆ จากการทํางานร่วมกับเด็ก การที่เด็กในชุมชนมีสุขภาพกายและจิตดีขึ้น อยู่
ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข ก็มีส่วนทําให้ชุมชนน่าอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้ถ้า
คนในชุมชนมีการทํากิจกรรมร่วมกัน จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ9 พบว่า ประมาณร้อยละ
54.1 ของคนในชุมชมมีการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจํา และอีกร้อยละ 39.9 มีการเข้าร่วมเป็นบางครั้ง ในขณะ
ที่ภาพรวมของทั้งประเทศนั้นร้อยละ 16.4 และร้อยละ 31.8 มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
เป็นประจําและบางครั้ง นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 96 ของชุมชนเห็นว่าการมีศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ช่วยให้
ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น (รูปที่ 7)
รูปที่ 7 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ที่มา: การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม (ตัวอย่างในเมือง) และการสํารวจเพิ่มเติมชุมชนในโครงการ

จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยสามารถนํามาประมาณการผลผลิตของโครงการได้โดยนําจํานวนคน
ที่อยู่ชุมชน 233 แห่งคูณประชากรเฉลี่ย 7,124 คน10 เท่ากับ 1.67 ล้านคน
รัฐ
สําหรับรัฐในที่นี้หมายถึงองค์กรภาครัฐซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการรักษาพยาบาล การดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยของเด็ก และการคุ้มครองเด็ก
แม้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการไม่ได้มีรัฐเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่ผลของการที่เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพกายและจิดที่ดีขึ้น และมีการประสบอุบัติเหตุลดน้อยลงก็อาจช่วยให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
สําหรับเด็กลดลง และในระยะยาวยังอาจทําให้ค่าใช้จ่ายเพื่อโรคเรื้อรังของประชากรลดลงด้วยเช่นกัน แต่
ในที่นี้มิได้วิเคราะห์ในระยะยาว
9
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การสัมภาษณ์โดยโครงการ SROI: การบริโภคอาหาร
ประชากรเฉลี่ยในเขต อบต. และเทศบาล ปี 2551 (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
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หน้า 29

กิจกรรมต่างๆ ที่โครงการมีส่วนร่วมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเด็กไทยทั้งหมดประมาณ 7 หมื่นคน
โอกาสการเจ็บป่วยกรณีผู้ป่วยนอกลดลงจากร้อยละ 19.12 เป็นร้อยละ 18.8 และกรณีผู้ป่วยในลดลงจาก
ร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 2.4 จํานวนครั้งของการเจ็บป่วยผู้ป่วยนอกลดลงจากปีละ 3.37 ครั้งเป็น 1.57 ครั้ง
และผู้ป่วยในจาก 1.29 admission เป็น 1.04 admission11

3. การเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งนําเสนอแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้
3.1 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด
ข้อมูลผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์แสดงในตารางที่ 8 ผลลัพธ์ร่วม (common outcome) สําหรับเด็ก
ประกอบด้วยสุขภาพดีขึ้น และพฤติกรรมดีขึ้น ข้อมูลสําหรับเด็กทั้งประเทศได้จากโครงการ Child Watch และ
ข้อมูลสําหรับเด็กในโครงการได้จากการสัมภาษณ์เด็กประมาณหนึ่งพันคน โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
ชุดเดียวกับโครงการ Child Watch (ภาคผนวก แบบสอบถาม ก. และ ข.)
ผลลัพธ์ร่วมสําหรับผู้ปกครองคือ ความมั่นคงและความมั่นใจมากขึ้น จากการที่เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย ซึ่งสามารถวัดได้จากจํานวนเด็กที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียน ข้อมูลสําหรับตัวชี้วัดนี้ได้จาก Child
Watch และสัมภาษณ์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับตัวชี้วัดสําหรับเด็ก
ผลลัพธ์ร่วมสําหรับครู/ผู้ดูแลเด็กคือ ทักษะความสามารถดีขึ้น ซึ่งวัดได้จากจํานวนครู/ผู้ดูแลเด็กที่มี
ความรู้ในการดูแลเด็กดีขึ้น ซึ่งข้อมูลได้จากการทําแบบสอบถามในภาคผนวก แบบสอบถาม ค.
ผลลัพธ์ร่วมสําหรับคนในชุมชนคือ การมีเอกภาพในชุมชน ซึ่งตัวชี้วัดคือ การร่วมกันทํากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งแสดงถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันในชุมชน และอาจจะมีผลต่อเอกภาพของ
ชุมชนที่ดีขึ้น ข้อมูลตัวชี้วัดนี้ได้จากการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามในภาคผนวก แบบสอบถาม ง. และการ
สัมภาษณ์จากโครงการ SROI: การบริโภคอาหาร
ผลลัพธ์ร่วมสําหรับผู้ทํางานในโครงการคือ การมีทัศนคติต่อชีวิตดีขึ้น ซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจใน
ชีวิต ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามในภาคผนวก แบบสอบถาม จ. และเปรียบเทียบกับคนทั่ว
ประเทศจากการสํารวจภาวะสังคมและวัฒนธรรมที่ทําโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ผลลัพธ์ร่วมสําหรับรัฐหรือคนไทยโดยรวม (ผู้เสียภาษี) คือ ภาระที่เกิดจากเด็กลดลง ซึ่งในที่นี้ใช้ภาระ
ค่ารักษาพยาบาลเป็นผลลัพธ์เฉพาะ ตัวชี้วัดคือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมกัน ข้อมูลได้จาก
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2554 โดยแยกเด็กในโครงการตามตําบลที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหรือศูนย์
เด็กเล็กตั้งอยู่
ตารางที่ 9 เสนอผลจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ จากจํานวนเด็กทั้งหมดมีประมาณร้อยละ 16.34
ที่มีการออกกําลังกายเป็นประจําเพิ่มขึ้น และเวลาที่ใช้ออกกําลังกายประมาณ 69 นาทีต่อวัน ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดคือ มีการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นทั้งหมด 13,266 ชั่วโมง
11
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ตัวชี้วัด
เด็กออกกําลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้น
การสูญเสียจากการเครียดจนนอนไม่หลับลดลง
ดื่มน้ําอัดลมลดลง
เด็กชอบไปโรงเรียนมากขึ้น
เด็กเล่นเกมส์ออนไลน์ลดลง
การพบเห็นยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง
เด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนมากขึ้น
ความรู้ในการดูแลเด็กดีขึ้น
ความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น
มีการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเด็กลดลง

ความรู้ในการดูแลเด็กดีขึ้น
ความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น
มีการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเด็กลดลง

เด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนมากขึ้น

ตัวชี้วัด
เด็กออกกําลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้น
การสูญเสียจากการเครียดจนนอนไม่หลับลดลง
ดื่มน้ําอัดลมลดลง
เด็กชอบไปโรงเรียนมากขึ้น
เด็กเล่นเกมส์ออนไลน์ลดลง
การพบเห็นยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง

Outcome incidence
13,266 ชั่วโมงต่อปี
12,686 คนต่อปี
14,197 คนต่อปี
14748 คนต่อปี
254 คนต่อปี
52 คนต่อปี
10,915 คนต่อปี
3,654 คนต่อปี
28 คนต่อปี
629,342 วันต่อปี
ผู้ป่วยนอก 24,709 ครั้งต่อปี
ผู้ป่วยใน 2,824 ครั้งต่อปี

สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ

แหล่งข้อมูล
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
Child Watch และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม

การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
สัดส่วนเด็กออกกําลังกายเพิ่มขึ้น 16.34% x เวลาที่ใช้ในการออกกําลังกายเฉลี่ยต่อวัน 69 นาที
สัดส่วนเด็กเครียดจนนอนไม่หลับลดลง 17.97%
สัดส่วนเด็กดื่มน้ําอัดลมลดลง 20.11%
สัดส่วนเด็กชอบไปโรงเรียนมากขึ้น 20.89%
สัดส่วนเด็กเล่นเกมส์ลดลง 0.36%
สัดส่วนเด็กเห็นยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 7.46%
สัดส่วนเด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น 25.1%
สัดส่วนครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ดีขึ้น 92%
สัดส่วนผู้ทํางานที่มีความสุขมากขึ้น 64%
จํานวนคนเข้าร่วมทํากิจกรรมในชุมชนเป็นประจําเพิ่มขึ้น 38%
จํานวนครั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกลดลง 0.35 ครั้งผู้ป่วยในลดลง 0.04 ครั้ง

ผลลัพธ์เฉพาะ
สุขภาพกายดีขึ้น
สุขภาพจิตดีขึ้น
ภาวะโภชนาการดีขึ้น
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
ใช้เวลาว่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดการติดยาเสพย์ติด
ความไว้วางใจของผู้ปกครองมากขึน้
(รู้สึกปลอดภัยเมื่อลูกไปโรงเรียน)
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก
มีความพึงพอใจในการทํางานดีขึ้น
ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ลดภาระในการรักษาพยาบาล

ตารางที่ 9 Outcome incidences

ทักษะความสามารถดีขึ้น
ทัศนคติดีขึ้น
เอกภาพในชุมชน
ภาระต่อส่วนรวมลดลง

เพิ่มความมั่นคงและมั่นใจ

พฤติกรรมดีขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

ผลลัพธ์ร่วม (Common outcome)

ตารางที่ 8 ผลลัพธ์และตัวชี้วัด

สัดส่วนเด็กเครียดจนนอนไม่หลับลดลงร้อยละ 17.97 ทําให้มีเด็กเครียดจนนอนไม่หลับลดลง 12,686
คนต่อปี และเด็กจํานวน 14,197 คนต่อปีมีภาวะโภชนาการดีขึ้น มีเด็กชอบไปโรงเรียนมากขึ้นร้อยละ 20.89
ทําให้มีเด็กชอบไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น 14,748 คนต่อปี สัดส่วนการติดเกมส์ของเด็กลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.36 จึง
ทําให้เด็กติดเกมส์ลดลงเพียง 254 คนต่อปี การพบเห็นเด็กติดยาเสพติดลดลงร้อยละ 7.46 ดังนั้น เฉลี่ยเด็กใน
โรงเรียนจํานวน 101 โรงเรียน จึงสรุปได้ว่ามีการพบเห็นเด็กติดยาเสพติดลดลงประมาณ 52 คนต่อปี12 (ไม่นับ
ศูนย์เด็กเล็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา) สัดส่วนเด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 ทําให้มี
เด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น 10,915 คนต่อปี สัดส่วนครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ดีขึ้นร้อยละ 92 หรือ
คิดเป็นครู/ผู้ดูแลเด็กจํานวน 3,654 คนต่อปี สัดส่วนผู้ทํางานให้กับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มี
ความสุขมากขึ้นร้อยละ 64 ทําให้มีผู้มีความสุขมากขึ้นปีละ 28 คน การสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการร่วม
กิจกรรมของชุมชนพบว่า ชุมชนที่อยู่ในโครงการของ สสส. มีการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นประจําเพิ่มร้อยละ 38
ถ้าสมมติให้แต่ละคนทํากิจกรรมปีละ 1 วันแสดงว่าแต่ละปีจะมีจํานวนวันทั้งหมดที่เป็นผลจากการทํากิจกรรม
ร่วมกันในชุมชนเท่ากับ 629,342 วัน
ภาระการรักษาพยาบาลจําแนกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เด็กที่อยู่ในตําบลที่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่มีอัตราการเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยนอกลดลง 0.35 ครั้งต่อปี และเป็นผู้ป่วยในลดลง
0.04 ครั้งต่อปี ทําให้มีการลดลงของผู้ป่วยนอกทั้งหมด 24,709 ครั้งต่อปี และผู้ป่วยใน 2,824 ครั้งต่อปี
3.2 มูลค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy)
ข้อมูลตัวแทนทางการเงินได้จากหลายแหล่ง ตารางที่ 10 สรุปทีม่ าของแหล่งข้อมูลทั้งหมด เหตุผลสําหรับ
การใช้ตัวแทนทางการเงินสําหรับแต่ละผลลัพธ์มีดังนี้
• มูลค่าการออกกําลังกายวัดจากค่าเสียโอกาสของการออกกําลังกาย เนื่องจากสามารถนําเวลา
ไปใช้เพื่อการสร้างรายได้ ค่าเสียโอกาสได้จากรายได้ต่อคนต่อปี คิดทอนเป็นต่อชั่วโมง
• มู ล ค่ า การสู ญ เสี ย จากความเครี ย ดจนนอนไม่ หลั บ วั ด จากค่ ารั ก ษาความเครี ย ด (ซึ่ งมี ส่ ว น
สําคัญต่อการเกิดโรคซึมเศร้า และเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้สุขภาวะของคนไทยลดลง) ค่า
รักษาทางจิตเวชได้จากการสอบถามโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน โดยการรักษา
ต้องใช้เวลา 16 ครั้ง13
• มูลค่าการดื่มน้ําอัดลมลดลง วัดจากค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ําอัดลมต่อปี ซึ่งได้จากการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
• มูลค่าของการชอบไปโรงเรียน วัดจากความยินดีจ่ายของผู้ปกครองในการให้เด็กไปโรงเรียน
ซึ่ ง ความยิ น ดี จ่ า ยวั ด จากค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ ปี เ พื่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ จ ากการสํ า รวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

12

ใช้ค่าเฉลี่ยต่อโรงเรียน เนื่องจากเด็ก 100 คนในโรงเรียนอาจจะเห็นคนเสพยาเสพติดเพียง 1คน แต่เห็นซ้ําๆ กัน
การรักษาระยะสั้นใช้เวลา 16 สัปดาห์ (Centre for Addiction and Metal Health) www.camh.netAbout_Addiction_Mental_
Health/Mental_Health_Information/Depressive_Illness/dep_illness_treatments.html

13
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•
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•

•

•
•

•

มูลค่าของการเล่นเกมส์ออนไลน์ วัดจากค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้ internet ต่อปี ซึ่งได้จากการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
มูลค่าของการเสพยาเสพติด วัดจากมูลค่าในการรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งได้จากการสอบถาม
สถาบันธัญญารักษ์
มูลค่าความปลอดภัยเมื่อไปโรงเรียน วัดจากการที่พ่อแม่ยินดีจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียน (ด้วย
เห็นว่าโรงเรียนปลอดภัย) ความยินดีจ่ายได้จ่ายค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพื่อการศึกษา ซึ่งได้จากการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
มูลค่าของการที่ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ดีขึ้น วัดจากรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เพราะเมื่อครูมี
ความรู้ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ทําให้ครูยังมีงานทํา (ไม่ตกงาน) และมีรายได้
ข้อมูลรายได้มาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
มูลค่าความพึงพอใจในชีวิต ได้จากการวิจัยเพิ่มเติม14
มูลค่าชุมชนน่าอยู่ วัดจากความยินดีที่ชุมชนร่วมกันทํากิจกรรมของชุมชน โดยเสียสละเวลา
ส่วนตัว (หารายได้ส่วนตัว) มูลค่าจึงวัดจากค่าเสียโอกาสของเวลาที่ทํากิจกรรม ซึ่งหมายถึง
รายได้เฉลี่ยต่อวัน ข้อมูลได้จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
มูลค่าภาระการรักษาพยาบาล ได้จาก ค่ารักษาพยาบาลสําหรับเด็ก ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ข้อมูลได้จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการปี 2554 กล่าวคือ ค่ารักษาพยาบาล
รวมค่าเดินทางเฉลี่ยสําหรับเด็กอายุ 0-15 ปี เท่ากับ 245 บาทต่อครั้งสําหรับผู้ป่วยนอก และ
7,459 บาทต่อการรักษากรณีผู้ป่วยใน

3.3 Deadweight and attribution ระยะเวลาเกิดประโยชน์ และอัตราการลดลงของประโยชน์
ค่าของ deadweight, attribution, ระยะเวลาเกิดประโยชน์ และอัตราการลดลงของประโยชน์ได้จาก
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การถามจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ตารางที่ 11-13 สรุปและ
อธิบายเหตุผลของค่าเหล่านี้
สําหรับเด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ อยู่บ้าง มีการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ รู้จักสภาวะแวดล้อมของตนและ
ชุมชนอยู่แล้วประมาณร้อยละ 50 ของผลลัพธ์ที่เกิด ในขณะที่ผู้ปกครองก็มีความไว้ใจลูกหลานโดยไม่จําเป็นต้อง
มีโครงการประมาณร้อยละ 35 ส่วนครูและผู้ดูแลเด็กมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง ครูที่เป็นต้นแบบมักมี
ศักยภาพสูง (จึงได้รับเลือกเป็นต้นแบบ) ส่วนค่าต่ําสุดสําหรับศักยภาพเดิมของผู้ดูแลเด็กคือ ร้อยละ 35 โดยเฉลี่ย
ทั้งหมดมี deadweight ประมาณร้อยละ 70 ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนคิดว่าประมาณร้อยละ 60
ของผลลัพธ์เป็นความพึงพอใจที่เกิดจากการทํางานอยู่แล้ว คนในชุมชนคิดว่าร้อยละ 60 ของผลลัพธ์เป็นสิ่งที่
น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะชุมชนมักมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ก่อนที่จะมีโครงการ สําหรับกรณีภาระค่ารักษาพยาบาล
ของรั ฐ ครูและผู้ปกครองเด็ กเห็ นว่าประมาณร้อยละ 30 ของผลลัพธ์เป็นภาระที่ น่าจะลดลงถึงแม้จะไม่ มี
โครงการที่สนับสนุนโดย สสส.
14

สําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนักวิจัยได้โดยตรง รายงานกําลังอยู่ในขั้นตอนเสนอเพื่อการตีพิมพ์

เด็กและเยาวชน
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ลดภาระในการรักษาพยาบาล

ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

มีความพึงพอใจในการทํางานดีขึ้น

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก

ความไว้วางใจของผู้ปกครองมากขึน้ (รู้สึก
ปลอดภัยเมื่อลูกไปโรงเรียน)

ลดการติดยาเสพย์ติด

ภาวะโภชนาการดีขึ้น
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
ใช้เวลาว่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุขภาพจิตดีขึ้น

สุขภาพกายดีขึ้น

ผลลัพธ์เฉพาะ

ตารางที่ 10 ตัวแทนทางการเงิน

ชุมชนที่มีการทํากิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชนมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
เด็กลดลง

ตัวชี้วัด
จํานวนเด็กออกกําลังกายหรือเล่น
กีฬามากขึ้น
จํานวนการสูญเสียจากการเครียด
จนนอนไม่หลับลดลง
จํานวนดื่มน้ําอัดลมลดลง
จํานวนเด็กชอบไปโรงเรียนมากขึ้น
จํานวนเด็กเล่นเกมส์ออนไลน์ลดลง
จํานวนโรงเรียนที่เด็กพบเห็นยาเสพ
ติดในสถานศึกษาลดลง
จํานวนเด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไป
โรงเรียนมากขึ้น
จํานวนครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้ความรู้ใน
การดูแลเด็กดีขึ้น
ระดับความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น

ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าเดินทางกรณีผู้ป่วยนอก
และนอก 245 และ 7,459 บาทต่อครั้ง

รายได้เฉลี่ยต่อคน 254 บาทต่อวัน

การมีงานทําและมีรายได้ เฉลี่ย 92,630.50 บาท
ต่อปี
มูลค่าของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นบางครั้ง
371,640 บาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 2,178 บาทต่อคนต่อปี

ตัวแทนทางการเงิน
ค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกาย ใช้
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 32 บาทต่อชั่วโมง
ค่ารักษาโรคเครียด/โรคซึมเศร้าคนละ 16 สัปดาห์
ครั้งละ 1,775 บาท (ค่าแพทย์และยา)
ค่าใช้จ่ายน้ําอัดลม 1,124 บาทต่อคนต่อปี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 2,178 บาทต่อคนต่อปี
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 1,745 บาทต่อคนต่อปี
ค่ารักษาผู้ติดยาเสพติดต่อคน 13,146 บาทต่อปี
(ผู้ป่วยใน)

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ ปี 2554

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

งานวิจัยเพิ่มเติม

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
สถาบันธัญญารักษ์

โรงพยาบาลรามาธิบดีและ โรงพยาบาลมนารมย์

แหล่งข้อมูล
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
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ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุน
สนับสนุน
คนในชุมชน
รัฐ

ครู / ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ปกครอง คนในครอบครัว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เด็กและเยาวชน

ตารางที่ 11 Deadweight

ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ลดภาระในการรักษาพยาบาล

มีความพึงพอใจในการทํางานดีขึ้น

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก

สุขภาพกายดีขึ้น
สุขภาพจิตดีขึ้น
ภาวะโภชนาการดีขึ้น
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
ใช้เวลาว่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดการติดยาเสพย์ติด
ความไว้วางใจของผู้ปกครองมากขึน้ (รู้สึก
ปลอดภัยเมื่อลูกไปโรงเรียน)

ผลลัพธ์

60%
30%

60%

35%, 70%

35%

50%

Deadweight

คนในชุมชนเห็นว่าประมาณ 60% เป็นทุนเดิมของชุมชนอยู่แล้ว
ครูและผู้ปกครองเห็นว่าเด็กมีสุขภาพดีอยู่ก่อนแล้วประมาณ 30%

ในกรณี ทั่ ว ไปครู ห รื อ ผู้ ดู แ ลเด็ ก มี ค วามรู้ ค วามสามารถเดิ ม ประมาณ 35% แต่ ถ้ า เป็ น
โรงเรียนต้นแบบครูมีทุนเดิมประมาณ 70% การได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ทําให้การ
ทํางานได้คล่องตัวมากขึ้น ได้ใช้ศักยภาพมากขึ้น
ผู้ทํางานประมาณ 60% มีความพึงพอใจอยู่ก่อนแล้ว

เดิมมีความไว้วางใจกับความปลอดภัยแล้วประมาณ 35%

เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ได้อนุรักษ์ลําน้ําของบ้าน รู้
สภาพลําน้ําของบ้าน เป็นทุนเดิม ประมาณ 50 %

เหตุผล
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คนในชุมชน
รัฐ

ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุน
สนับสนุน

ครู / ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ปกครอง คนในครอบครัว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เด็กและเยาวชน

ตารางที่ 12 Attribution

ลดภาระในการรักษาพยาบาล

ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

มีความพึงพอใจในการทํางานดีขึ้น

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก

สุขภาพกายดีขึ้น
สุขภาพจิตดีขึ้น
ภาวะโภชนาการดีขึ้น
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
ใช้เวลาว่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดการติดยาเสพย์ติด
ความไว้วางใจของผู้ปกครองมากขึน้ (รู้สึก
ปลอดภัยเมื่อลูกไปโรงเรียน)

ผลลัพธ์

30%
50%

50%

50%

30%

50%

Attribution

สสส. ให้การสนับสนุนประมาณ 30% ครูและนักเรียนมีส่วนประมาณ 40% ที่เหลือเป็น
ผู้ปกครอง
สสส. มีส่วนสนับสนุนประมาณ 50% เนื่องจากการได้งบประมาณมาทํากิจกรรมต่างๆ ถ้า
ไม่มีงบประมาณอาจจะไม่มีโครงการหรือมีการทําแบบไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนมี
ส่วน 20% และชุมชนและผู้ปกครองอีก 30%
สสส. มีส่วนสนับสนุนประมาณ 50% เนื่องจากการได้งบประมาณมาทํากิจกรรมต่างๆ ถ้า
ไม่มีงบประมาณอาจจะไม่มีโครงการหรือมีการทําแบบไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนมี
ส่วน 20% และชุมชนและผู้ปกครองอีก 30%
สสส. ได้สนับสนุนประมาณ 30% ครู 20% นักเรียน 20% ผู้ปกครองและชุมชน 20%
สสส. มีส่วนสนับสนุนประมาณ 50% เนื่องจากการได้งบประมาณมาทํากิจกรรมต่างๆ ถ้า
ไม่มีงบประมาณอาจจะไม่มีโครงการหรือมีการทําแบบไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนมี
ส่วน 20% และชุมชนและผู้ปกครองอีก 30%

สสส. มีส่วนสนับสนุนประมาณ 50% เนื่องจากการได้งบประมาณมาทํากิจกรรมต่างๆ ถ้า
ไม่มีงบประมาณอาจจะไม่มีโครงการหรือมีการทําแบบไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนมี
ส่วน 20% และชุมชนและผู้ปกครองอีก 30%

เหตุผล
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ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ลดภาระในการรักษาพยาบาล

รัฐ

มีความพึงพอใจในการทํางานดีขึ้น

ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก

สุขภาพกายดีขึ้น
สุขภาพจิตดีขึ้น
ภาวะโภชนาการดีขึ้น
ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
ใช้เวลาว่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดการติดยาเสพย์ติด
ความไว้วางใจของผู้ปกครองมากขึน้
(รู้สึกปลอดภัยเมื่อลูกไปโรงเรียน)

ผลลัพธ์

ผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับ
ทุนสนับสนุน
คนในชุมชน

ครู / ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ปกครอง คนในครอบครัว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เด็กและเยาวชน

ตารางที่ 13 ระยะเวลาเกิดประโยชน์และ Drop-off

3-9 ปี

ตลอดไป

3 ปี

ตลอดไป (47%)
5 ปี (63%)

ตลอดไป

3-9
หรือ
ตลอดไป

ระยะเวลา(ปี)

30%

คงที่

คงที่

20%

คงที่

30%

Drop-off

ชุมชนเชื่อว่าผลลัพธ์จะเกิดคงที่ตลอดไป
ผลลัพธ์ยังคงเกิดต่อไปถ้าเด็กยังอยู่ในระบบโรงเรียน ส่วนเยาวชนที่โตแล้ว
ผลจะเกิดขึ้นตลอดไป สําหรับเด็กเล็กจะมีการลดลง 30% ต่อปี ถ้าหาไม่มี
การทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

เท่ากับระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

47% เห็นว่าเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วผลจะคงอยู่ตลอดไปแต่ที่เหลือเห็นว่า
ประมาณ 1-10 ปี และลดลงปีละ 20%

ผู้ปกครองเห็นว่าจะเกิดผลคงที่ตลอดไป

ผลลัพธ์ยังคงเกิดต่อไปถ้าเด็กยังอยู่ในระบบโรงเรียน ส่วนเยาวชนที่โตแล้ว
ผลจะเกิดขึ้นตลอดไป สําหรับเด็กเล็กจะมีการลดลง 30% ต่อปี ถ้าหากไม่มี
การทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

เหตุผล

จากผลลัพธ์ที่เหลือเมื่อหักค่า deadweight เราจําเป็นจะต้องทราบต่อไปว่า ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นเป็นผลที่
เกิดจาก สสส. ในสัดส่วนเท่าใด และส่วนอื่นๆ ของสังคมมีส่วนต่อผลลัพธ์ที่เกิดเป็นสัดส่วนเท่าใด
จากการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ พบว่า สสส. มีส่วน
ประมาณร้ อ ยละ 50 ในการทํา ให้ ผ ลลั พธ์ เ กิด ขึ้ นแก่เ ด็ ก ครู แ ละผู้ ดูแ ลเด็ ก ผู้ ทํ า งานในองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุน และรัฐ ซึ่งส่วนสําคัญคือ การมีงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ทําให้หลายๆ กิจกรรมและผลลัพธ์
สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนคนในชุมชนและผู้ปกครอง มิได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก สสส. จึงเห็นว่าประมาณ
ร้อยละ 30 ของผลลัพธ์ที่เหลือเป็นการเกิดเพราะ สสส. สนับสนุน
ระยะเวลาการเกิดประโยชน์สําหรับเด็กขึ้นอยู่กับว่าเด็กอยู่ในวัยใด ถ้าเป็นเด็กเล็ก ปฐมวัย ผลลัพธ์จะ
เกิดต่อไปตราบเท่าที่เด็กยังอยู่ในโรงเรียน ถ้าเด็กออกจากโรงเรียนและขาดการดูแลต่อเนื่อง จะทําให้ผลลัพธ์
ลดลงร้อยละ 30 ต่อปี ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดกับเยาวชนจะยั่งยืนมากกว่า ซึ่งครูและผู้ปกครองเห็นว่าผลลัพธ์
สามารถเกิดได้ตลอดชีวิต ในการคํานวณ SROI นี้จะใช้ค่าระยะเวลา 5 ปีตามกรอบการประเมินโครงการ (เด็ก
มั ก อยู่ ใ นโรงเรี ย นเดิ ม ประมาณ 6 ปี ) ระยะเวลาการประหยั ด งบประมาณสํ า หรั บ รั ฐ และการลดลงของ
ผลประโยชน์สําหรับรัฐเหมือนกับเด็ก
ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้ปกครองและคนในชุมชนคาดว่าจะเกิดตลอดไป และไม่ลดลง สําหรับครูและ
ผู้ดูแลเด็ก ประมาณร้อยละ 47 เห็นว่าผลลัพธ์ด้านศักยภาพที่ดีขึ้นจะอยู่กับครูตลอดไป แต่อีกประมาณร้อยละ
63 เห็นว่าผลลัพธ์ยังคงอยู่ได้ 5 ปีและลดลงปีละ 20% สําหรับผู้ทํางานในองค์กรที่ได้รับทุนนั้นสมมติให้ได้รับ
ประโยชน์เป็นเวลา 5 ปี

4. ผลการศึกษา
การคํานวณ SROI ใช้สูตรตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.4 โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 3 ร้อยละ 4 และ
ร้อยละ 10 ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ ส่วนการลงทุนนั้นสมมุติให้มีการลงทุนที่เป็นเงินทํา
ในปีแรก มูลค่าปัจจุบันทั้งหมดเป็นมูลค่า ณ ปี 2551 (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 ผลการศึกษา
อัตราคิดลด
3%
4%
10%

SROI
6.87
6.71
5.87

4.1 ผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน
การลงทุนทั้งหมดจาก สสส. มีจํานวน 90.7 ล้านบาท การลงทุนจากมูลนิธิไทยรัฐจํานวน 6.4 ล้านบาท
ดังนั้น การลงทุนทั้งหมดจึงเป็น 97.1 ล้านบาท
ผลประโยชน์ในปีแรกเท่ากับ 227 ล้านบาท (รูปที่ 8) และค่อยๆ ลดลงตามความเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบางกลุ่มที่เห็นว่าผลประโยชน์มีการลดลงปีละ 30% ผลประโยชน์สะสมของปีที่สองเพิ่มจากปีที่หนึ่ง
หน้า 38
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ประมาณร้อยละ 76 เมื่อรวมผลประโยชน์ทั้ง 5 ปี คิดเป็นเงิน 717.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าปี 2551
เท่ากับ 667 ล้านบาท ด้วยการใช้อัตราคิดลด 3% ต่อปี และทําให้ได้ SROI เท่ากับ 6.87 นั่นคือ การลงทุน
ด้านเด็กและเยาวชนจาก สสส. และองค์กรภาคี แต่ละบาทได้ผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 7 บาท ถ้าอัตรา
คิดลดสูงขึ้นจะทําให้ SROI ลดลงเพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 14) เมื่ออัตราคิดลดเท่ากับ 10% SROI เท่ากับ 5.87
รูปที่ 8 ผลประโยชน์สะสมตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5
ล้ านบาท
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2551

2552

2553

2554

2555

ปี

4.2 ส่วนแบ่งประโยชน์แก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลประโยชน์ของการลงทุนประมาณร้อยละ 55 ตกแก่เด็ก การลงทุนเพื่อเด็กเป็นการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ และจะมีผลมากถ้ามีการประเมินในระยะยาว (จนถึงวัยผู้ใหญ่) ประโยชน์ของการลงทุนถูกแบ่งให้แก่
ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งทั้งสองส่วนได้รับประโยชน์ประมาณร้อยละ 16
ผลประโยชน์ร้อยละ 24 ตกแก่ครูและผู้ดูแลเด็ก (รูปที่ 9) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักกับโครงการที่มุ่งไป
ที่เด็กและเยาวชน เด็กเล็กไม่สามารถดําเนินโครงการได้โดยตรง ต้องมีครูและผู้ดูแลเป็นผู้นํา การที่ครูและ
ผู้ดูแลเด็กได้รับทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้การจัดการมากขึ้น และมีการแบ่งปันความรู้
กัน ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น ได้รับความไว้วางใจจากสังคม และประโยชน์โดยตรงแก่ครูและ
ผู้ดูแลเด็กคือ การมีงานทําและมีรายได้ที่มั่นคง
รัฐ (หรือสังคมหรือผู้เสียภาษี) และองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 4 สาเหตุที่รัฐได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อยเพราะเป็นการมองระยะสั้น คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล แต่ถ้ามีการมองในระยะยาวอาจจะได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้น เนื่องจาก เด็กที่มีสุขภาพดีย่อม
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่ และการมีสุขภาพดี มี
พฤติกรรมไม่เสี่ยง ยังจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคเรื้อรังได้อีกในอนาคต ส่วนผู้ทํางานให้
เด็กและเยาวชน
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องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนได้รับประโยชน์ทางอ้อมในมิติความพึงพอใจในการช่วยเหลือผู้อื่น เนื่องจากผู้
ทํางานมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นจึงทําให้ผลประโยชน์น้อยเช่นกัน
รูปที่ 9 ส่วนแบ่งผลประโยชน์

องค์กรผูร้ ับทุน
1%

คนในชุมชน
13%

รัฐ
4%

เด็กและเยาวชน
55%

ครู /ผูด้ ูแลเด็ก
24%

ผูป้ กครอง
3%

4.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทําโดยการปรับลดความสําคัญของ สสส. ลงด้วยสองวิธีคือ การเพิ่ม
deadweight อีก 10% และ 20% ในทุกๆ กรณี และอีกวิธีคือการลด attribution ที่ สสส. มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกรณีอีก 10% และ 20% ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 15 จะเห็นว่าค่า SROI อยู่ระหว่าง 3.285.35
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
SROI เมื่อเปลี่ยนเงื่อนไข
SROI เมื่อปรับเพิ่ม deadweight อีก 10% ทุกกรณี
SROI เมื่อปรับเพิ่ม deadweight อีก 20% ทุกกรณี
SROI เมื่อปรับลด attribution อีก 10% ทุกกรณี
SROI เมื่อปรับลด attribution อีก 20% ทุกกรณี
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3%
5.25
3.64
5.35
3.82

อัตราคิดลด
4%
5.13
3.55
5.22
3.74

10%
4.49
3.11
4.57
3.28

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

5. ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมใช้วิธีการคํานวณที่ตรงไปตรงมา สิ่งที่จะเป็นข้อโต้แย้งกันได้มัก
เป็นการหาผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และตัวแทนทางการเงินที่เหมาะสมและสะท้อนความเป็นจริงของโครงการ
รายงานนี้เป็นความพยายามครั้งแรกในการนําเครื่องมือ SROI มาใช้กับโครงการด้านเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทย ด้วยเหตุที่การดําเนินโครงการต่างๆ ไม่ได้มีการวางแผนการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมมา
ก่อน ทําให้ไม่มีการวางแผนการเก็บข้อมูล ทั้งจํานวนผลผลิตของโครงการ และผลลัพธ์ของโครงการ นอกจากนี้
ในระดับประเทศยังขาดข้อมูลที่จะสามารถนํามาเป็นกรณีฐาน (benchmark) ของการวิเคราะห์ ดังนั้น ถ้า
ต้องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมในอนาคต ควรที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
ข้อมูลด้านตัวแทนทางการเงินเป็นข้อมูลที่ขาดเสียไม่ได้ ประเทศไทยมีข้อมูลประเภทนี้ค่อนข้างจํากัด
ดังนั้น ควรที่จะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในการประเมินมูลค่าที่สังคมให้แก่สิ่งต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม หรือ
พฤติกรรมทางสังคมทั้งที่เป็นที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมไม่สามารถเป็นคําตอบสําหรับทุกๆ คําถามของสังคมในเรื่องความ
คุ้มค่าของโครงการ การวิเคราะห์โครงการในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินงานอาจจะให้ค่า SROI ที่นํามา
เปรียบเทียบกันไม่ได้ โครงการที่เพิ่งเริ่มต้นดําเนินงานจะมีจํานวนผลผลิตต่ําแต่มีต้นทุนคงที่สูง จะมีผลทําให้
SROI ต่ํา แต่ถ้าดําเนินการไประยะหนึ่งผลของต้นทุนคงที่เริ่มให้ผลประโยชน์ในอัตราที่สูงขึ้น ก็จะทําให้ได้
SROI ที่สูงขึ้น โครงการที่มี SROI ต่ํามิได้หมายความว่าจะต้องหยุดดําเนินการ แต่ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าเพราะ
เหตุใด และจะแก้ไขได้อย่างไร

เด็กและเยาวชน
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ภาคผนวก

เด็กและเยาวชน
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เด็กและเยาวชน
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ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนดีข้ ึน

70,596

รัฐ (เด็กในโครงการ)

องค์กรผูร้ ับทุน
ชุมชน (ประชากรใน
ชุมชน)

ครู

ผูป้ กครอง

ภาวะโภชนาการดีข้ ึน

70,596

70,596

1,672,89
2

44

3,972

43,488

70,596

ลดภาระต่อสังคม

ชุมชนน่าอยูย่ งิ่ ขึ้น

ใช้เวลาว่างได้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
ลดการติดยาเสพย์ติด (ใน
โรงเรี ยน)
ความไว้วางใจของผูป้ กครอง
มากขึ้น (รู้สึกปลอดภัยเมื่อลูก
ไปโรงเรี ยน)
ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การดูแลเด็ก
มีความพึงพอใจในการทํางาน
ดีข้ ึน

สุขภาพจิตดีข้ ึน

70,596

70,596

สุขภาพกายดีข้ ึน

70,596

เด็กและเยาวชน

Outcome

output

stakeholder

ตารางการคํานวณ SROI

การทํากิจกรรมร่ วมกันใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น
ภาระค่ารักษาพยาบาล
สําหรับเด็กลดลง
(ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน)

ความสุขมากขึ้น

ความรู้ในการดูแลเด็กดีข้ ึน
(อัตราเพิ่ม %)

% เด็กรู้สึกปลอดภัยเมื่อไป
โรงเรี ยน

% เด็กเล่นเกมส์ออนไลน์
ลดลง
% การพบเห็นยาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลง

% เด็กเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
% เด็กเครี ยดจนนอนไม่
หลับลดลง
% เด็กดื่มนํ้าอัดลมลดลง
% เด็กชอบไปโรงเรี ยน
เพิ่มขึ้น

Indicator

24,709
2,824

0.04

629,342

28

3,654

10,915

52

254

14,748

14,197

12,686

13,266

outcome incidence

0.35

37.62

64.00

92.00

25.10

7.46

0.36

20.89

20.11

17.97

16.34

outcome change (%)

ผูป้ ่ วยนอกครั้งต่อปี
ผูป้ ่ วยในครั้งต่อปี

วันต่อปี

คนต่อปี

คนต่อปี

คนต่อปี

คนต่อปี

คนต่อปี

คนต่อปี

คนต่อปี
คนต่อปี

ชัว่ โมงต่อปี

unit

0.3
0.3

0.6

0.6

0.7

0.35

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

DW

7,413
847

377,605

17

2,558

3,820

26

127

7,374

6,343
7,098

DW
incidence
6,633

17,296
1,977

251,737

11

1,096

7,095

26

127

7,374

6,343
7,098

Incidence
after DW
6,633

0.5
0.5

0.3

0.5

0.5

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

Attribution

988

8,648

75,521

6

548

2,129

13

64

3,687

3,549

3,172

Incidence after
ATT
3,316
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

รัฐ (เด็กในโครงการ)

องค์กรผูร้ ับทุน
ชุมชน (ประชากรใน
ชุมชน)

ครู

ผูป้ กครอง

เด็กและเยาวชน

stakeholder
child watch และ
สํารวจเพิ่มเติม
child watch และ
สํารวจเพิ่มเติม
child watch และ
สํารวจเพิ่มเติม
child watch และ
สํารวจเพิ่มเติม
child watch และ
สํารวจเพิม่ เติม
child watch และ
สํารวจเพิ่มเติม
child watch และ
สํารวจเพิ่มเติม
สํารวจเพิ่มเติม
สํารวจเพิ่มเติม
สํารวจเพิ่มเติม
การสํารวจอนามัย
และสวัสดิการ 6

ค่าเสี ยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการไปออกกําลัง
กาย (คิดจากรายได้เฉลี่ย/คน/ชม.)
ค่าใช้จ่ายในการรักษาการนอนไม่หลับต่อ
ครั้ง จํานวน 16 ครั้งต่อปี

มีงานทํา มีรายได้

มูลค่าต่อหน่วยความพึงพอใจ

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อวัน

ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสําหรับเด็ก
ผูป้ ่ วยนอก (บาทต่อครั้งปี )
ผูป้ ่ วยใน (บาทต่อ epidode ปี )

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการรักษาผูต้ ิดยาต่อปี

ค่าใช้จ่าย internet ต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อปี

ค่าใช้จ่ายการดื่มนํ้าอัดลมต่อคนต่อปี

ข้ อมูล indicator

Financial proxies

การสํารวจอนามัย
และสวัสดิการ

SES

งานวิจยั เพิ่มเติม

SES

SES

SES

SES

SES

7,372,058

7,459
227,284,713

2,118,762

245

19,182,343

2,093,076

371,64
0
254

50,773,838

4,635,917

171,369

110,871

8,030,016

3,989,316

90,071,319

38,735,828

Annual value

92,630

2,178

13,146

1,745

2,178

1,124

1,775

รพ.รามาธิบดีและ
รพ.มนารมย์
SES

32

value

SES

ข้ อมูล proxies

0.3

0

0

0.2

0

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

dropoff

227,284,7
13

171,950,084

6,643,574

19,182,343

19,182,34
3
9,490,820

2,093,076

40,619,070

50,773,83
8
2,093,076

4,635,917

119,958

77,610

5,621,011

2,792,521

63,049,923

27,115,079

2009

4,635,917

171,369

110,871

8,030,016

3,989,316

38,735,82
8
90,071,31
9

2008

132,200,367

4,650,502

19,182,343

2,093,076

32,495,256

4,635,917

83,971

54,327

3,934,708

1,954,765

44,134,946

18,980,555

2010

discount rate
investment
SROI

103,563,183

3,255,351

19,182,343

2,093,076

25,996,205

4,635,917

58,779

38,029

2,754,296

1,368,336

30,894,462

13,286,389

2011

0.03
97,100,000
6.87

82,867,250

2,278,746

19,182,343

2,093,076

20,796,964

4,635,917

41,146

26,620

1,928,007

957,835

21,626,124

9,300,472

2012

717,865,596

26,318,994

95,911,716

10,465,382

170,681,333

23,179,585

475,222

307,456

22,268,038

11,062,773

249,776,773

107,418,323

Total value

667,222,843

24,590,467

87,849,515

9,585,677

158,357,055

21,231,142

444,011

287,264

20,805,561

10,336,214

233,372,423

100,363,513

NPV

แบบสอบถาม ก แบบสอบถามเด็กระดับประถมศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในวงกลม และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ตอบจะเป็ นความลับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว
1) เพศ {(1)ชาย {(2)หญิง {(3)ชายรักชาย {(4)หญิงรักหญิง
2) อายุ _____________ปี
3) นํ้าหนัก__________________กิโลกรรม ส่ วนสู ง________________กิโลกรรม
4) กําลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมที่___________________
5) อาศัยอยูก่ บั
{(1)พ่อแม่
{(2)พ่อ
{(3)แม่
{(4)ญาติ
{(5)พี่นอ้ ง
{(6)เพื่อน {(7)อื่นๆ_____________________
6) อาชีพของหัวหน้าครอบครัว (บิดา หรื อมารดา หรื อผูป้ กครองคนใดคนหนึ่ง
{(1)พนักงานบริ ษทั เอกชน
{(2)รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
{(3)เกษตรกร
{(4)ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
{(5)รับจ้างทัว่ ไป
{(6)ว่างงาน/เกษียณอายุ
{(7)ประกอบอาชีพอื่นๆ โปรดระบุ_____________________
7) ได้รับค่าขนมหรื อค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครองเฉลี่ยวันละ_____________________
ใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ_________________บาท
8) มีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
{(1)จักรยาน
{(2)โทรศัพท์มือถือ
{(3)คอมพิวเตอร์
{(4)จักรยานยนต์ {(5)อื่นๆ_____________________
ตอนที่ 2 ใน 1 วันใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่อไปนี้เพียงใด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในวงกลม และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ตอบจะเป็ นความลับ
1) เล่นกีฬา/ออกกําลังกาย

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

2) คุยโทรศัพท์

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

3) ดูโทรทัศน์/VDO/VCD/DVD

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

4) เล่นอินเตอร์เน็ต

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

5) เล่นเกม

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

6) อ่านหนังสื อเรี ยน

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

7) อ่านหนังสื อเป็ นงานอดิเรก

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

8) อ่านหนังสื อพิมพ์

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

9) อ่านข่าวในเว็บไซต์

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

10) คุยกับพ่อแม่/ผูป้ กครอง/ญาติผใู ้ หญ่

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

11) ช่วยงานบ้าน/ถูบา้ น/รี ดผ้า/ทํากับข้าว

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

12) อยูบ่ า้ นเพื่อน/หอเพื่อน

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

13) อยูบ่ า้ นคนเดียวหลังเลิกเรี ยน

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที
{(2)เรี ยน วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที
{(1)ไม่ได้เรี ยน
ค่าใช้จ่ายเดือนละ________บาท

14) เรี ยนพิเศษ (เสาร์/อาทิตย์)

15) ส่ ง SMS

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ__________________ครั้ง

16) โหลดเพลง/ภาพ/เกม/ข้อความ

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ__________________ครั้ง

เด็กและเยาวชน
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ตอนที่ 3 เพือ่ นๆ ทํากิจกรรมต่ อไปนีม้ ากน้ อยเพียงใด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในช่องว่าง และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง
กิจกรรม

ไม่ ทํา

ทําเป็ นครั้งคราว ทําเป็ นประจํา
(เดือนละ 1 ครั้งขึน้ (สั ปดาห์ ละ 1
ไป)
ครั้งขึน้ ไป)

กิจกรรม

1) ออกไปเที่ยวกับเพื่อนตอน
กลางคืน

11) เล่นไพ่/พนัน
อย่างอื่นๆ

2) เที่ยว/ทํากิจกรรมกับพ่อแม่พี่นอ้ ง

12) เล่นพนันบอล

3) ซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า

13) ดูการ์ตูนโป๊

4) ดูภาพยนตร์ซีรียเ์ กาหลี/ญี่ปุ่น

14) ดูวีซีดีโป๊

5) ใส่ บาตร/ทําบุญ

15) ดูเว็บโป๊

6) ไปวัด/โบสถ์/มัสยิด

16) ดูคลิปโป๊

7) สวดมนต์ก่อนนอน

17) โดดเรี ยน
18) ทานขนมกรุ บ
กรอบ

8) นัง่ สมาธิ /สงบจิตใจ
9) ซื้ อลอตเตอรี่
10) ซื้ อหวยใต้ดิน

{ไม่ทาํ
{ไม่ทาํ

ไม่ ทํา

ทําเป็ นครั้ง
คราว
(เดือนละ 1
ครั้งขึน้ ไป)

ทําเป็ นประจํา
(สั ปดาห์ ละ 1
ครั้งขึน้ ไป)

{ซื้ อเป็ นบางงวด {ซื้ อทุกงวด 19) ดื่มนํ้าอัดลม
{ซื้ อเป็ นบางงวด {ซื้ อทุกงวด 20) ทาน fast food
เช่น แฮมเบอร์เกอร์
พิซซ่า ฯลฯ

ตอนที่ 4 การใช้ชีวิตส่ วนอื่นๆ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในช่องว่าง และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง
1) ในรอยปี การศึกษาที่ผา่ นมา เพื่อนๆเคยมีประสบการณ์ตรงหรื อพบเห็นสิ่ งต่างๆ เหล่านี้หรื อไม่
• เห็นการพกพาหรื อเสพยาเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา ฯลฯ ในโรงเรี ยนของตน
• เห็นการพกพาอาวุธ เช่น มีด ดาบ ปื น ฯลฯ เข้ามาในโรงเรี ยนของตน
• ถูกขู่กรรโชกทรัพย์/รี ดไถเงินจากนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน
• ถูกทําร้ายร่ างกายโดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน(ไม่นบั กรณี หยอกล้อเล่นกัน)
• เครี ยดจนมีอาการทางร่ างกาย เช่น นอนไม่หลับ อาเจียน ฯลฯ
• ลอกข้อสอบเพื่อน
• เป็ นอาสาสมัครทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
{(1)ทานแทบทุกมื้อ
2) เพื่อนๆ ทานผักและผลไม้หรื อไม่
3) เพื่อนๆสวมหมวกกันน็อคเมื่อขี่/ซ้อนมอเตอร์ไซต์หรื อไม่
{(1)สวมทุกครั้ง
4) ในชั้นเรี ยนของเพื่อนๆ มีเพื่อนที่รักเพศเดียวกันหรื อไม่
{(1)ไม่มี
5) เพื่อนๆ รู ้สึกปลอดภัยเวลาไปโรงเรี ยนเพียงใด
{(1)น้อย
6) เพื่อนๆ รู ้สึกชอบไปโรงเรี ยนเพียงใด
{(1)น้อย
7) เพื่อนๆ พูดคุยปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับเพื่อนได้เพียงใด
{(1)น้อย
8) เพื่อนๆ พูดคุยปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับครู ได้เพียงใด
{(1)น้อย
9) เพื่อนๆ พูดคุยปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับพ่อแม่ ผูป้ กครองได้เพียงใด
{(1)น้อย
10) เพื่อนๆ คิดว่าประเทศเรามีการทุจริ ตคดโกงเพียงใด
{(1)น้อย
11) เพื่อนๆ คิดว่าจังหวัดที่เพื่อนๆ เรี ยนหนังสื ออยูน่ ้ ีเป็ นจังหวัดที่น่าอยูเ่ พียงใด
{(1)น้อย
{(1)น้อย
12) ในอนาคต เพื่อนๆ อยากกลับมาอยูใ่ นจังหวัดที่เรี ยนอยูน่ ้ ีเพียงใด
13) เพื่อนๆ เชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม การทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั่ เพียงใด
{(1)น้อย

{(1)เคยเห็น
{(1)เคยเห็น
{(1)เคย
{(1)เคย
{(1)เคย
{(1)เคย
{(1)เคย
{(2)ทานบางมื้อ
{(2)สวมบางครั้ง
{(2)มี________คน
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง

{(2)ไม่เคยเห็น
{(2)ไม่เคยเห็น
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(3)ไม่ทานเลย
{(3)ไม่สวมเลย
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก

ที่มา: คําถามจากโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

แบบสอบถาม ข แบบสอบถามเด็กระดับมัธยมศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในวงกลม และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ตอบจะเป็ นความลับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว
1) เพศ {(1)ชาย {(2)หญิง
{(3)ชายรักชาย
{(4)หญิงรักหญิง
2) อายุ _____________ปี
3) นํ้าหนัก__________________กิโลกรรม ส่ วนสู ง________________กิโลกรรม
{(3)อาชีวศึกษา
4) การศึกษาปั จจุบนั {(1)มัธยมศึกษาตอนต้น
{(2)มัธยมศึกษาตอนปลาย
{(4)อุดมศึกษา
{(5)การศึกษานอกระบบ
5) อาศัยอยูก่ บั
{(1)พ่อแม่
{(2)พ่อ
{(3)แม่
{(4)ญาติ
{(5)พี่นอ้ ง
{(6)เพื่อน {(7)อื่นๆ_____________________
6) อาชีพของหัวหน้าครอบครัว(บิดา หรื อมารดา หรื อผูป้ กครองคนใดคนหนึ่ง
{(1)พนักงานบริ ษทั เอกชน
{(2)รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
{(3)เกษตรกร
{(4)ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
{(5)รับจ้างทัว่ ไป
{(6)ว่างงาน/เกษียณอายุ
{(7)ประกอบอาชีพอื่นๆ โปรดระบุ_____________________
7) ได้รับค่าขนมหรื อค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครองเฉลี่ยวันละ_____________________
ใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ_________________________บาท
8) มีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
{(1)จักรยาน
{(2)โทรศัพท์มือถือ
{(3)คอมพิวเตอร์
{(4)จักรยานยนต์
{(5)กล้องดิจิตอล
{(3)รถยนต์
{(7)อื่นๆ_____________________
ตอนที่ 2 ใน 1 วันใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่อไปนี้เพียงใด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในวงกลม และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ตอบจะเป็ นความลับ
1) เล่นกีฬา/ออกกําลังกาย

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

2) คุยโทรศัพท์

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

3) ดูโทรทัศน์/VDO/VCD/DVD

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

4) เล่นอินเตอร์เน็ต

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

5) เล่นเกม

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

6) อ่านหนังสื อเรี ยน

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

7) อ่านหนังสื อเป็ นงานอดิเรก

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

8) อ่านหนังสื อพิมพ์

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

9) อ่านข่าวในเว็บไซต์

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

10) คุยกับพ่อแม่/ผูป้ กครอง/ญาติผใู ้ หญ่

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

11) ช่วยงานบ้าน/ถูบา้ น/รี ดผ้า/ทํากับข้าว

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

12) อยูบ่ า้ นเพื่อน/หอเพื่อน

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที

13) อยูบ่ า้ นคนเดียวหลังเลิอเรี ยน

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที
{(2)เรี ยน วันละ_____ชัว่ โมง_______นาที
{(1)ไม่ได้เรี ยน
ค่าใช้จ่ายเดือนละ________บาท

14) เรี ยนพิเศษ (เสาร์/อาทิตย์)

15) ส่ ง SMS

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ__________________ครั้ง

16) โหลดเพลง/ภาพ/เกม/ข้อความ

{(1)ไม่ได้ทาํ เป็ นประจํา {(2)ทําเป็ นประจํา วันละ__________________ครั้ง

เด็กและเยาวชน
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ตอนที่ 3 เพือ่ นๆ ทํากิจกรรมต่ อไปนีม้ ากน้ อยเพียงใด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในช่องว่าง และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง
กิจกรรม

ไม่ ทํา

ทําเป็ นครั้งคราว ทําเป็ นประจํา
(เดือนละ 1 ครั้งขึน้ (สั ปดาห์ ละ 1
ไป)
ครั้งขึน้ ไป)

กิจกรรม

1) ออกไปเที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืน

11) เล่นไพ่/พนันอย่างอื่นๆ

2) เที่ยว/ทํากิจกรรมกับพ่อแม่พี่นอ้ ง

12) เล่นพนันบอล

3) ซื้ อของตามห้างสรรพสิ นค้า

13) ดูการ์ตูนโป๊

4) ดูภาพยนตร์ซีรียเ์ กาหลี/ญี่ปุ่น

14) ดูวีซีดีโป๊

5) ใส่ บาตร/ทําบุญ

15) ดูเว็บโป๊

6) ไปวัด/โบสถ์/มัสยิด

16) ดูคลิปโป๊

7) สวดมนต์ก่อนนอน

17) โดดเรี ยน

8) นัง่ สมาธิ /สงบจิตใจ

18) ดื่มเหล้า/เบียร์

9) ซื้ อลอตเตอรี่
10) ซื้ อหวยใต้ดิน

{ไม่ทาํ
{ไม่ทาํ

ทําเป็ นครั้ง
คราว
ไม่ ทํา
(เดือนละ 1 ครั้ง
ขึน้ ไป)

ทําเป็ นประจํา
(สั ปดาห์ ละ 1
ครั้งขึน้ ไป)

{ซื้ อเป็ นบางงวด {ซื้ อทุกงวด 19) สู บบุหรี่
{ซื้ อเป็ นบางงวด {ซื้ อทุกงวด 20) ทาน fast food เช่น
แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ฯลฯ

ตอนที่ 4 การใช้ ชีวติ ส่ วนอืน่ ๆ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 9ในช่องว่าง และตอบคําถามตามความเป็ นจริ ง
1) ในรอยปี การศึกษาที่ผา่ นมา เพื่อนๆเคยมีประสบการณ์ตรงหรื อพบเห็นสิ่ งต่างๆ เหล่านี้หรื อไม่
• เห็นการพกพาหรื อเสพยาเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา ฯลฯ ในโรงเรี ยนของตน
• เห็นการพกพาอาวุธ เช่น มีด ดาบ ปื น ฯลฯ เข้ามาในโรงเรี ยนของตน
• ถูกขู่กรรโชกทรัพย์/รี ดไถเงินจากนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน
• ถูกทําร้ายร่ างกายโดยนักเรี ยนในโรงเรี ยนเดียวกัน(ไม่นบั กรณี หยอกล้อเล่นกัน)
• เครี ยดจนมีอาการทางร่ างกาย เช่น นอนไม่หลับ อาเจียน ฯลฯ
• ลอกข้อสอบเพื่อน
• เป็ นอาสาสมัครทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
{(1)สวมทุกครั้ง
2) เพื่อนๆ เพื่อนๆสวมหมวกกันน็อคเมื่อขี่/ซ้อนมอเตอร์ไซต์หรื อไม่
3) ขอถามเพื่อนๆ ตรงๆ หน่อยว่าเคยมี sex แล้วหรื อยัง
{(1)มีแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 6)
{(1)ก่อนจบสถานศึกษานี้
4) ถ้ายังไม่มี เพื่อนๆ คิดว่าจะมี sex เมื่อไหร่
5) เพื่อนๆ ยอมรับการ “อยูก่ ่อนแต่ง” ของนักเรี ยน/นักศึกษาหรื อไม่
{(1)ยอมรับ
{(1)ไม่มี
6) ในชั้นเรี ยนของเพื่อนๆ มีเพื่อนที่รักเพศเดียวกันหรื อไม่
7) เพื่อนๆ เคยคิดที่จาํ ทําศัลยกรรมปรับปรุ งใบหน้า/รู ปร่ างหรื อไม่
{(1)คิด
8) เพื่อนๆ เคยคิดที่จะใช้ยาลดความอ้วนหรื อไม่
{(1)ไม่เคยใช้
9) เพื่อนๆ รู ้สึกปลอดภัยเวลาไปโรงเรี ยน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเพียงใด {(1)น้อย
10) เพื่อนๆ รู ้สึกชอบไปโรงเรี ยน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเพียงใด
{(1)น้อย
{(1)น้อย
11) เพื่อนๆ พูดคุยปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับเพื่อนได้เพียงใด
12) เพื่อนๆ พูดคุยปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับครู ได้เพียงใด
{(1)น้อย
13) เพื่อนๆ พูดคุยปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวกับพ่อแม่ ผูป้ กครองได้เพียงใด {(1)น้อย
14) เพื่อนๆ คิดว่าประเทศเรามีการทุจริ ตคดโกงเพียงใด
{(1)น้อย
15) เพื่อนๆ คิดว่าจังหวัดที่เพื่อนๆ เรี ยนหนังสื ออยูน่ ้ ีเป็ นจังหวัดที่น่าอยูเ่ พียงใด {(1)น้อย
{(1)น้อย
16) ในอนาคต เพื่อนๆ อยากกลับมาอยูใ่ นจังหวัดที่เรี ยนอยูน่ ้ ีเพียงใด
17) เพื่อนๆ เชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม การทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั่ เพียงใด
{(1)น้อย

{(1)เคยเห็น
{(1)เคยเห็น
{(1)เคย
{(1)เคย
{(1)เคย
{(1)เคย
{(1)เคย
{(2)สวมบางครั้ง
{(2)ยังไม่มี
{(2)เมื่อเรี ยนจบมีงานทํา
{(2)ไม่ยอมรับ
{(2)มี________คน
{(2)ไม่คิด
{(2)ไม่เคยใช้แต่คิดจะใช้
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง
{(2)ปานกลาง

{(2)ไม่เคยเห็น
{(2)ไม่เคยเห็น
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(2)ไม่เคย
{(3)ไม่สวมเลย
{(3)เมื่อแต่งงาน

{(3)เคยใช้
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก
{(3)มาก

ที่มา: คําถามจากโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

แบบสอบถาม ค แบบสอบถามครูหรือผู้ดูแลเด็ก
เรี ยน ครู และผูด้ ูแลเด็ก
แบบสอบถามนี้จดั ทําโดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางสังคมของโครงการด้านเด็กและ
เยาวชน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. คณะวิจยั ขอข้อมูลและความเห็นของท่านเพื่อประกอบในการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม คําตอบของท่านเป็ นความลับ กรุ ณาตอบให้ตรงกับความจริ ง เพื่อการวิเคราะห์ที่ถกู ต้องและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์แก่สังคมในอันดับต่อไป
คณะวิจยั ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่าน
1.ท่านมีประสบการณ์ เป็ นครู หรื อ ผูด้ ูแลเด็กเล็กมานานเท่าไร

ปี

2.ท่านได้เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมานานเท่าไร

เดือน

3. ก่อนที่จะมาเข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์ของท่านมีเด็กเล็กที่ตอ้ งดูแลประมาณกี่คน

คน

4. หลังจากที่เข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์ของท่านมีเด็กเล็กที่ตอ้ งดูแลประมาณกี่คน

คน

5. การเข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทําให้ท่านมีความรู้ ในการดูแลเด็กเล็กที่ถกู หลักวิชาการ หรื อไม่
เหมือนเดิม

เพิ่มขึ้นน้อยมาก

เพิ่มขึ้นปานกลาง

เพิ่มขึ้นอย่างมาก

6. จากข้อที่ 5 ความรู้ที่ท่านได้น้ ี น่าจะอยูต่ ิดตัวท่านไปอีกกี่ปี (ใส่ 0 ถ้าตอบเหมือนเดิม)

ปี

7. การเข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทําให้ท่านมีศกั ยภาพในการดูแลเด็กเล็กดีข้ ึน หรื อไม่
เหมือนเดิม

เพิ่มขึ้นน้อยมาก

เพิ่มขึ้นปานกลาง

เพิ่มขึ้นอย่างมาก

8. จากข้อ 7 ศักยภาพที่เพิ่มนี้น่าจะอยูต่ ิดตัวท่านไปอีกกี่ปี (ใส่ 0 ถ้าตอบเหมือนเดิม)

ปี

9. นับตั้งแต่เข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ท่านคิดว่าผูป้ กครองเด็กให้ความไว้ใจศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของท่านอย่างไร
เหมือนเดิม

เพิ่มขึ้นน้อยมาก

เพิ่มขึ้นปานกลาง

เพิ่มขึ้นอย่างมาก

10. นับตั้งแต่เข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ท่านมีความพอใจในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่
เหมือนเดิม

เพิ่มขึ้นน้อยมาก

เพิ่มขึ้นปานกลาง

เพิ่มขึ้นอย่างมาก

11. จากคําตอบในข้อ 10. ความพอใจที่เปลี่ยนแปลงนี้จะอยูไ่ ปกับท่านอีกปี (ใส่ 0 ถ้าตอบเหมือนเดิม)

ปี

12. เปรี ยบเทียบก่อนและหลัง การเข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ท่านคิดว่า หลังจากเข้าร่ วม เด็กของท่านมี






สุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิต
สติปัญญา
ทักษะชีวติ
การเข้ าสั งคม

เด็กและเยาวชน

แย่ลง
แย่ลง
แย่ลง
แย่ลง
แย่ลง

เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เหมือนเดิม

ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
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แบบสอบถาม ง แบบสอบถามผู้แทนชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรี ยน ผูแ้ ทนชุมชน/ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แบบสอบถามนี้จดั ทําโดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเพือ่ ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมของโครงการด้านเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. คณะวิจยั ขอข้อมูลและความเห็นของท่านเพื่อประกอบในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม
คําตอบของท่านเป็ นความลับ กรุ ณาตอบให้ตรงกับความจริ ง เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่สงั คมใน
อันดับต่อไป
คณะวิจยั ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่าน
1. ในชุมชนท่านมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ภายใต้อปท.) มานานเท่าไร

ปี

2. ท่านทราบเกี่ยวกับการเป็ นเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของชุมชนท่านกับชุมชนอื่นๆ หรื อไม่
ไม่ทราบ

ทราบบ้าง

ทราบเป็ นอย่างดี

3. ท่านทราบเกี่ยวกับการสนับสนุนของ สสส. ที่ให้แก่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในชุมชนท่านหรื อไม่
ไม่ทราบ

ทราบบ้าง

ทราบเป็ นอย่างดี

4. ท่านคิดว่าชุมชนท่านจําเป็ นต้องมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หรื อไม่
ไม่จาํ เป็ น

จําเป็ นต้องมีและอปท.ไม่ตอ้ งจัดให้กไ็ ด้

จําเป็ นต้องมีและอปท. ควรจัดให้

5. ท่านคิดว่า การที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้เข้าร่ วมเครื อข่ายกับศูนย์ตน้ แบบ ช่วยให้การดูแลเด็กของศูนย์ในชุมชนท่านดีข้ ึนหรื อไม่
เหมือนเดิม
เพิ่มขึ้นน้อยมาก
เพิ่มขึ้นปานกลาง
เพิ่มขึ้นอย่างมาก
6. จากคําถามข้อ 5. ถ้าท่านคิดว่าดีข้ ึน การดูแลเด็กของศูนย์ในชุมชนท่านจะดีข้ ึนไปอีกกี่ปี (ใส่ 0 ถ้าตอบ เหมือนเดิม)

ปี

7. ท่านให้ความไว้ใจศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในชุมชนท่านเพิ่มขึ้นหรื อไม่ หลังจากเข้าร่ วมเครื อข่ายกับศูนย์ตน้ แบบ
เหมือนเดิม

เพิ่มขึ้นน้อยมาก

เพิ่มขึ้นปานกลาง

เพิ่มขึ้นอย่างมาก

8. เปรี ยบเทียบก่อนและหลัง การเข้าร่ วมเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ท่านคิดว่า หลังจากเข้าร่ วม เด็กในชุมชนท่านมี
 สุ ขภาพกาย

แย่ลง

เหมือนเดิม

ดีข้ ึน

 สุ ขภาพจิต

แย่ลง

เหมือนเดิม

ดีข้ ึน

 สติปัญญา

แย่ลง

เหมือนเดิม

ดีข้ ึน

 ทักษะชีวติ

แย่ลง

เหมือนเดิม

ดีข้ ึน

 การเข้ าสั งคม

แย่ลง

เหมือนเดิม

ดีข้ ึน

9. ท่านคิดว่า การมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ดี ช่วยให้ชุมชนน่าอยูข่ ้ ึนด้วยหรื อไม่
ไม่น่าจะช่วย
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แบบสอบถาม จ แบบสอบถามผู้ทํางานให้แก่องค์การที่ได้รับทุน
แบบสอบถามชุดที่.............................................................
ผูต้ รวจแบบสอบถาม............................................

แบบสอบถาม
โครงการวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางสั งคมในการลงทุน*
สถานบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้รับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.) ให้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) จากกิจกรรมที่สสส. ได้ให้การ
สนับสนุ น เนื่ องด้วยท่านได้มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการที่ได้รับการสนับสนุ นจากสสส. สถาบันฯจึ งใคร่ ขอความ
ร่ วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลส่ วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับและใช้ในการศึกษานี้เท่านั้น

โครงการทีท่ ่ านมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
 เด็กและเยาวชน (ชุดโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ชุดโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาวะของนักเรี ยนโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา โครงการเด็กไทยปลอดภัยและชุดโครงการ
สร้างเสริ มความปลอดภัยและป้ องกันการบาดเจ็บในเด็ก โครงการเยาวชนสื บสานภูมิปัญญาและชุดโครงการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชน)
 คุ้มครองผู้บริโภค (โครงการจัดการความเสี่ ยงในการบริ โภคนํ้าดื่มปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรี ยน
โครงการรณรงค์น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ และโครงการจัดการอันตรายจากแร่ ใยหิ น)
 ผู้สูงอายุ (รู ปแบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวสําหรับผูส้ ู งอายุในชุมชน และการจัดปรับอาคารสถานที่ที่
เป็ นมิตรกับผูส้ ู งอายุ)
 ผู้พกิ าร (โครงการพัฒนาทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมสําหรับกลุ่มคนพิการ (รุ่ น 1) และ
โครงการพัฒนาผูพ้ ิการทางสายตาให้เป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
(หมอนวดไทย))
 อาหาร (โครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พงุ และแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน)
*หมายเหตุ อ้างอิงจากการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมปี 2551

เด็กและเยาวชน
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1. ลักษณะทั
ว่ ไป ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
*หมายเหตุ
อ้างอิงจากการสํ
โปรดทําเครื่องหมาย 9 หน้ าคําตอบที่ท่านต้ องการ หรือเติมข้ อความในช่ องว่ าง
สํ าหรับผู้ลงรหัส
1.1 จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน............................................................คน
MEM 
1.2 เพศ
 (1) หญิง
 (2) ชาย
GEN 
1.3 อายุ............................................................ปี
AGE 
1.4 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าครัวเรื อน
 (1) หัวหน้าครัวเรื อน
 (2) ภรรยาหรื อสามี
 (3) บุตรที่ยงั ไม่สมรส
REL 
 (4) บุตรที่สมรสแล้ว
 (5) บุตรเขย บุตรสะใภ้  (6) หลาน
 (7) พ่อ แม่ พ่อแม่ของคู่สมรส
 (8) ญาติอื่นๆ
 (9) ผูอ้ าศัย
1.5 สถานภาพสมรส
STA 
 (1) โสด (ข้ามไปข้อ 1.7)
 (2) สมรส
 (3) ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่
1.6 จํานวนบุตร......................................................คน
CHI 
1.7 ระดับการศึกษาสูงสุ ด (ณ วันสํารวจ หรื อที่กาํ ลังศึกษาอยู)่
EDU 
 (1) ไม่เคยเรี ยน
 (2) ประถมศึกษา
 (3) มัธยมศึกษาตอนต้น
 (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย
 (5) ปวช.
 (6) ปวส.
 (7) ปริ ญญาตรี
 (8) สู งกว่าปริ ญญาตรี  (9) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................
1.8 ลักษณะตําแหน่งงานของท่าน
 (1) ข้าราชการ
 (2) ไม่ใช่ขา้ ราชการ
OCC 
1.9 รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน................................................................................บาท
HIN 
กรุ ณาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินของครัวเรื อนท่าน
1.10 บ้าน
 (1) มี
 (2) ไม่มี
HOU 
1.11 ที่ดิน
 (1) มี
 (2) ไม่มี
LAN 
1.12 โทรทัศน์
 (1) มี
 (2) ไม่มี
TVP 
1.13 วิทยุ/วิทยุเทป
 (1) มี
 (2) ไม่มี
RAP 
1.14 เครื่ องเล่น VCD/DVD  (1) มี
 (2) ไม่มี
VCD 
1.15 โทรศัพท์บา้ น
 (1) มี
 (2) ไม่มี
HTE 
1.16 โทรศัพท์มือถือ
 (1) มี
 (2) ไม่มี
MOB 
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1.17 เครื่ องคอมพิวเตอร์  (1) มี
1.18 เครื่ องกรองนํ้า
 (1) มี
1.19 ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่
 (1) มี
1.20 ไมโครเวฟ เตาอบ
 (1) มี
1.21 เครื่ องซักผ้า
 (1) มี
1.22 เครื่ องปรับอากาศ
 (1) มี
1.23 รถยนตร์/รถปิ๊ กอัพ/รถตู้  (1) มี
1.24 รถจักรยานยนต์
 (1) มี
1.25 รถจักรยาน
 (1) มี
1.26 รถแทรกเตอร์/รถอีแต๋ น  (1) มี

สํ าหรับผู้ลงรหัส
COM 
FIL

FRI

MIC 
WAS 
AIR 
CAR 
MOT 
BIK 
TRA 

 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี
 (2) ไม่มี

2. สุ ขภาพกาย/ใจ
สํ าหรับข้ อ 2.1 และ 2.2 โปรดทําเครื่องหมาย O ล้ อมรอบคําตอบที่ท่านเลือก
2.1 ก่อนได้ร่วมทํางานในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ท่านคิดว่าความสุ ขโดยรวมอยูใ่ นระดับใด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HAP-b 

ไม่ มีความสุ ขเลย
สุ ขมากที่สุด
2.2 หลังได้ร่วมทํางานในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ท่านคิดว่าความสุ ขโดยรวมอยูใ่ นระดับใด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HAP-a 

ไม่ มีความสุ ขเลย
สุ ขมากที่สุด
2.3 ก่อนได้ร่วมทํางานในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ท่านคิดว่าสุ ขภาพกายของท่านอยูใ่ นระดับใด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BOD-b 

สุ ขภาพแย่มาก
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สํ าหรับผู้ลงรหัส
2.4 หลังได้ร่วมทํางานในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ท่านคิดว่าสุ ขภาพกายของท่านอยูใ่ นระดับใด
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สุ ขภาพแย่ มาก

BOD-a 

สุ ขภาพดีมาก

สํ าหรับข้ อ 2.5 โปรดทําเครื่องหมาย 9 หน้ าคําตอบทีท่ ่ านต้ องการ
2.5 ปั จจุบนั ท่านคิดว่าคนในครอบครัวของท่านให้เวลาแก่กนั มากเพียงพอหรื อไม่
 (1) เพียงพอ
 (2) ไม่เพียงพอ
 (3) อยูค่ นเดียว

TIM



TRE



TPR



3. การมีส่วนร่ วมในโครงการทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจากสสส.
โปรดทําเครื่องหมาย 9 หน้ าคําตอบที่ท่านต้ องการ
3.1 การที่ท่านได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ผลจากการมีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ทําให้การทํางานร่ วมกับบุคคลอื่นในองค์กรของท่านดีข้ ึนมากน้อยเพียงใด
 (1) มาก
 (2) ปานกลาง
 (3) น้อย
 (4) ไม่เปลี่ยนแปลง
3.2 การที่ท่านได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากสสส. ผลจากการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตัวท่านมากน้อยเพียงใด
 (1) มาก
 (2) ปานกลาง
 (3) น้อย
 (4) ไม่เปลี่ยนแปลง

4. ความรู้สึกพึงพอใจในด้ านต่ างๆ
อยากให้ ท่านสํ ารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้ สึกของตัวท่ านเองใน
ด้ านต่ างๆว่ าอยู่ในระดับใด พร้ อมทั้งทําเครื่องหมาย 9 ในช่ องทีท่ ่ านต้ องการ
มิติต่างๆ
ไม่ เลย
เล็กน้ อย
มาก
มากทีส่ ุ ด

สํ าหรับผู้ลง
รหัส

4.1 ความรู้สึกพึงพอใจในชีวติ

LSA 

4.2 ความรู้สึกสบายใจ

CSA 
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4.3 ความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กบั การดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
4.4 ความรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
4.5 ความรู้สึกว่าชีวติ มีแต่ความทุกข์
4.6 สามารถทําใจยอมรับได้สาํ หรับปั ญหา
ที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
4.7 มัน่ ใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้
เมื่อมีเหตุการณ์คบั ขันหรื อร้ายแรงเกิดขึ้น
4.8 มัน่ ใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่
เกิดขึ้นในชีวติ
4.9 ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอ้ ื่นมีทุกข์
4.10 ความรู้สึกเป็ นสุ ขในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ที่มีปัญหา
4.11 ความรู้สึกภูมิใจในตนเอง
4.12 ความรู้สึกมัน่ คงปลอดภัยเมื่ออยูใ่ นครอบครัว
4.13 เมื่อป่ วยหนัก เชื่อว่าครอบครัวจะดูแล
เป็ นอย่างดี
4.14 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

BSA 
DSA 
SSA 
PSA 
ESA 
CON
FEE 
SUF 
COF
SFA 
COS 
LOV 

5. คุณธรรม – จริยธรรม
อยากให้ ท่านสํ ารวจตัวเองว่ า ในรอบหนึ่งปี ที่ผ่านมา ท่ านได้ ทาํ สิ่ งต่ อไปนีบ้ ่ อยครั้งเพียงใด พร้ อมทั้งทํา
เครื่องหมาย 9 ในช่ องทีท่ ่ านต้ องการ
มิติต่างๆ

ทํา
ทุกครั้ง

ส่ วนใหญ่

ไม่ ทํา
บางครั้ง

น้ อยครั้ง

ไม่ มีโอกาส
ทํา

สําหรั บ
ผู้ลงรหัส

ที่มีโอกาส

5.1 ให้ความช่วยเหลือคนที่
ต้องการความช่วยเหลือ แม้ไม่ใช่
ญาติ

OT 

5.2 ตอบแทนผูม้ ีพระคุณหรื อ

RE 

ช่วยเหลือเรา

เด็กและเยาวชน
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5.3 ยอมรับผิดและขอโทษในความ
ผิดที่ทาํ หรื อมีส่วนรับผิดชอบ
5.4 ให้โอกาสผูอ้ ื่นก่อนตัวคุณเอง
5.5 ยกโทษและให้อภัยอย่างจริ งใจ
ต่อผูท้ ี่สาํ นึกผิด
5.6 แซงคิว
5.7 ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
5.8 หาความรู้เพิ่มเติม
5.9 ใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร
ร้านที่มีราคาแพง
5.10 ใช้จ่ายในการตัด/ซื้ อเสื้ อผ้าใหม่
5.11 ใช้จ่ายในการซื้ อของใช้ (กระเป๋ า
รองเท้า นาฬิกา ฯลฯ) ที่มียหี่ อ้ ดัง
5.12 ใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย
5.13 เก็บออมเงิน

AD 
OP 
FO 
QU 
LI 
KN 
EX 
CL 
BR 
SP 
SV 

สํ าหรับข้ อ 5.14 – 5.15 โปรดทําเครื่องหมาย 9 หน้ าคําตอบทีท่ ่ านต้ องการ
5.14 การเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน/หมู่บา้ น
5.14.1 ในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ท่านได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน/หมู่บา้ น เช่น ปลูกป่ า
ช่วยคนเดือดร้อน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บ้างหรื อไม่
 (1) เข้าร่ วม (ทําข้อ 5.14.2 ต่อ)
 (2) ไม่ได้เข้าร่ วม (ข้ามไปข้อ 5.15)
 (3) ไม่มีกิจกรรมในชุมชน (ข้ามไปข้อ 5.15)  (4) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมในชุมชน (ข้ามไปข้อ 5.15)
5.14.2 ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวบ่อยครั้งเพียงใด
 (1) เป็ นประจํา
 (2) บางครั้ง
5.15 การบริ จาคทรัพย์/วัสดุอุปกรณ์/อาหารเพื่อช่วยผูเ้ ดือดร้อน
5.15.1 ในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ท่านได้บริ จาคทรัพย์/วัสดุอุปกรณ์/อาหารเพื่อช่วยผูเ้ ดือดร้อน บ้างหรื อไม่
 (1) ทํา (ทําข้อ 5.15.2 ต่อ)
 (2) ไม่ได้ทาํ (ข้ามไปข้อ 6)
5.15.2 ท่านบริ จาคทรัพย์/วัสดุอุปกรณ์/อาหารเพื่อช่วยผูเ้ ดือดร้อน บ่อยครั้งเพียงใด
 (1) เป็ นประจํา
 (2) บางครั้ง
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FRQ-act 

DON



FRQ-don 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

6. ศาสนา
6.1 ท่านนับถือศาสนาใด (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในช่ องทีท่ ่ านต้ องการ)
 (1) พุทธ (ทําข้อ 6.2 ต่อ)
 (2) อิสลาม (ข้ามไปข้อ 6.3)
 (3) คริ สต์ (ข้ามไปข้อ 6.4)
 (4) ศาสนาอื่นๆ (โปรดระบุ) ............ (ข้ามไปข้อ 6.5)
 (5) ไม่มีศาสนา (สิ้ นสุ ดแบบสอบถาม)

RELI 

6.2 ถามเฉพาะผูน้ บั ถือศาสนาพุทธ
โดยปกติ ท่านได้ทาํ กิจทางศาสนาต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด (โปรดทําเครื่ องหมาย 9 ในช่องที่ท่านต้องการ)
กิจกรรมทาง
ศาสนา

ทุกวัน/
เกือบทุก
วัน

เฉพาะบาง
วันในแต่
ละสัปดาห์

เฉพาะวัน
เสาร์อาทิตย์

เฉพาะ
วันพระ

เฉพาะช่วง
เข้าพรรษา

เฉพาะวัน
สําคัญทาง
พุทธ
ศาสนา

เฉพาะวัน
ประเพณี

นานๆ
ครั้ง

อื่นๆ
(โปรด
ระบุ)

6.2.1 สวดมนต์
6.2.2 ตักบาตร
6.2.3 ถวาย
สังฆทาน
6.2.4 รักษาศีล 5
(ครบทุกข้อ)
6.2.5 ทําสมาธิ
(ข้ามไปข้อ 6.5)

สํ าหรับผู้ลงรหัส
6.2.1 PRAY  6.2.2 ARM 

เด็กและเยาวชน

6.2.3 OFF 

6.2.4 PREC  6.2.5 MEDI 
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ไม่
เคย

6.3 ถามเฉพาะผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม (โปรดทําเครื่ องหมาย 9 ในช่องที่ท่านต้องการ)
6.3.1 ในรอบหนึ่ งปี ที่ผา่ นมา ท่านได้ทาํ ละหมาดหรื อไม่
 (1) ทํา (ทําข้อ 6.3.2 ต่อ)

 (2) ไม่ได้ทาํ (ข้ามไปข้อ 6.3.3)

LAM 

6.3.2 ท่านได้ทาํ ละหมาดบ่อยครั้งเพียงใด
 (1) ทุกวันครบ 5 ครั้ง

 (2) ทุกวันแต่ไม่ครบ 5 ครั้ง

 (3) เป็ นบางวัน (ครบ 5 ครั้ง หรื อไม่กไ็ ด้)

FRQ-LAM 

 (4) ไม่ทาํ

6.3.3 ท่านเคยไปทําพิธีฮจั ย์ที่นครเมกกะหรื อไม่
 (1) เคย

HAJ 
 (2) ไม่เคย

6.3.4 ในรอบหนึ่ งปี ที่ผา่ นมา ท่านบริ จาคซะกาตหรื อไม่

SAG 

(ซะกาต หมายถึง เงินบริ จาครายปี ที่เป็ นข้อบังคับสําหรับคนมุสลิมที่มีเงินเก็บ มีมูลค่าเท่ากับทองคํา
ตั้งแต่ 5 บาท ขึ้นไป)
 (1) บริ จาค

 (2) ไม่บริ จาค

 (3) ไม่มีเงินเก็บ/มีเงินเก็บไม่ถึง
(ข้ามไปข้อ 6.5)
6.4 ถามเฉพาะผูน้ บั ถือศาสนาคริ สต์ (โปรดทําเครื่ องหมาย 9 ในช่องที่ท่านต้องการ)
6.4.1 โดยปกติ ท่านไปโบสถ์หรื อไม่
 (1) ไป (ทําข้อ 6.4.2 ต่อ)
6.4.2 โดยปกติ ท่านไปโบสถ์บ่อยครั้งเพียงใด
 (1) ทุกสัปดาห์

CHU 
 (2) ไม่ไป (ข้ามไปข้อ 6.5)
FRQ-chu
 (2) ไม่ทุกสัปดาห์

(ทําข้อ 6.5 ต่อ)

หน้า 60

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

สํ าหรับข้ อ 6.5 และ 6.6 โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในช่ องทีท่ ่ านต้ องการ
6.5 ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าหลักคําสอนทางศาสนาเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการดําเนินชีวิต
หรื อไม่
 (1) จําเป็ น
 (2) ไม่จาํ เป็ น
 (3) ไม่แน่ใจ

TEA 

6.6 โดยปกติเมื่อท่านประสบปั ญหาชีวติ หรื อปัญหาการงาน ท่านได้ใช้หลักคําสอนทางศาสนา
เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน

PSO 

 (1) ทุกครั้ง
 (3) เป็ นบางครั้ง
 (5) ไม่เคยใช้หลักศาสนา

สํ าหรับผู้ลงรหัส

 (2) แทบทุกครั้ง
 (4) น้อยครั้งมาก
 (6) ไม่มีปัญหาชีวติ หรื อปัญหาการงาน

สํ าหรับข้ อ 6.7 และ 6.8 โปรดทําเครื่องหมาย O ล้ อมรอบคําตอบที่ท่านเลือก
6.7 ท่านคิดว่าตนเองเคร่ งศาสนาระดับใด
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ไม่ เคร่ งเลย

เคร่ งมากทีส่ ุ ด

PRA-foc 
10

6.8 ในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ท่านได้ปฏิบตั ิตามหลักคําสอนทางศาสนาในระดับใด
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ไม่ ปฏิบัตเิ ลย

ปฏิบัติมากทีส่ ุ ด

เด็กและเยาวชน

PRA-pra 
10
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