
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการดําเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

ในประเทศไทย



เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย
ให้มีสมรรถนะหลักตรงตามเปา้ประสงค์และมีโอกาสได้

มีความสุข สนุกสนาน ไปพร้อม ๆ กับ
การเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง

เพ่ือพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยอย่างรอบด้าน

โดยในทุก ๆ วันของสัปดาห์ เด็กและวัยรุ่นควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลางถึงระดับหนักเฉลีย่อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน 

องค์การอนามัยโลกให้ค�าแนะน�าว่าเด็กจ�าเป็นต้องมีเวลา
ส�าหรับการมีกิจกรรมทางกายมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรวัยอื่น ๆ

โดยกิจกรรมทางกายที่ท�าส่วนใหญ่ควรเป็นกิจกรรมแบบแอโรบิก
แต่เมื่อย้อนกลับมามองสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กไทยกลับพบว่า

“มีเด็กไทยไม่ถึงครึง่ทีผ่่านเกณฑ์ดังกล่าว”

“เล่น-เรียน-รู้”
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สถานการณ์
การขาดกิจกรรมทางกาย
ในเด็กและเยาวชนไทย:

ปัญหาทีเ่รือ้รังและมีแนวโน้มทวีความรุนแรง

หลงัจากทีป่ระเทศไทยไดร้ว่มมอืกบัเครอืขา่ย Active Healthy Kids Global Alliance  
ในการศกึษาวจิยัสถานการณด์า้นการมกีจิกรรมทางกายของเดก็และเยาวชนไทย รว่มกบั
ประเทศอืน่ ๆ รวม 49 ประเทศทัว่โลก พบหลักฐานทีบ่่งชีถ้งึสถานการณแ์ละความจ�าเป็น 
ในการเรง่ด�าเนินการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในประเทศไทย ดงันี้

ผลจากการส�ารวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้

ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทแีพค) สถาบันวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล พบว่า 

ระหวา่งป ี2555 – 2562 มเีด็กและเยาวชนไทยประมาณ 1 ใน 4 เทา่น้ัน ทีม่กิีจกรรมทางกายเพยีงพอตาม 

ขอ้แนะน�าขององค์การอนามัยโลก

สถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยระหว่างปี 2555-2563
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็นข้อมูลจากการส�ารวจในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19

ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563

ศูนย์พัฒนาองค์ความรูด้้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ในป ี2563 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19  

ได้ส่งผลกระทบท�าให้กิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยลดลงต�าสุดในรอบ 9 ปี  

(ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 17.1) สถานการณ์ดังกล่าวเน้นย�าให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการเร่งฟื้ นฟู 

และส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพรา่งกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง  

สุขภาวะและพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้าน สมรรถนะหลักและกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม

และเต็มศกัยภาพ ความสขุและความผกูพันกับโรงเรยีน ทีล้่วนแล้วแต่เปน็ปจัจัยส�าคัญต่อการพฒันา

คณุลักษณะของผู้เรยีนและทรพัยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21

ทีผ่า่นมา แมว้า่ประเด็นเรือ่งการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนจะถูกก�าหนดให้เป็นนโยบาย

ที่มีการด�าเนินงานในโรงเรยีนมาโดยตลอด ทว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กิจกรรมการออกก�าลังกายและ 

เล่นกีฬาเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลังกายหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ การเรยีนวิชาพลศึกษา 

กีฬาสี หรอืการเล่นกีฬาทัว่ไป ซึง่แนวทางดังกล่าว แมว้า่จะชว่ยเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก ๆ  ได้  
แต่ก็ยงัคงไมเ่พยีงพอตามมาตรฐาน รวมถึงไมห่ลากหลายและตรงตามความสนใจของเด็ก ๆ มากนัก 

สง่ผลให้เด็กจ�านวนมากขาดแรงจูงใจ (Motivation) ในการปฏิบัติหรอืรว่มกิจกรรม ซ่ึงแรงจูงใจท่ีว่าน้ี 

เปน็ปัจจัยส�าคัญพืน้ฐานของกระบวนการสง่เสรมิให้เกิดความรอบรูท้างกาย (Physical Literacy)

จะเห็นได้ว่าการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน คล้ายกับเป็นสิง่ท่ีท�าได้ไม่ยาก แต่จากข้อมลู

เชิงสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรค 

(Obstacles) และภัยคุกคาม (Threats) ต่าง ๆ ที่เข้ามามีผลท�าให้เด็กและเยาวชนไทยไม่สามารถมี

กิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อการส่งเสรมิพัฒนาการได้

ด้วยเหตุน้ี การด�าเนินการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายสูงสุด 

คือ “เด็กนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและมีกิจกรรมทางกายอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ”  

จึงจ�าเปน็ต้องมเีครือ่งมอืการจัดการเชิงระบบเขา้มาช่วยหนุนเสรมิการออกแบบและวางแผนนโยบาย

และกิจกรรม อันจะช่วยให้โรงเรยีนสามารถบูรณาการกิจกรรมส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเข้ากับ

กิจกรรมเชิงนโยบายและการเรยีนรูต่้าง ๆ ได้อย่างไรร้อยต่อ ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับโรงเรยีน

และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่



ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
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บุคลากร

กิจกรรมพ้ืนที่
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แนวคดิการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเชงิระบบแบบ 4PC

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค)  

สถาบนัวจัิยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รว่มกับส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  

ได้รว่มมือกัน ทดสอบประสิทธิผลของโมเดลต้นแบบส�าหรบัการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนที่มี 

ความหลากหลายเชิงบรบิท กระทั่งได้มาซึ่ง “ แนวคิดการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC “

4PC เป็นแนวคิดที่ถูกออกแบบและพัฒนาข้ึน โดยทบทวนและศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศ 

มาท�าการออกแบบและปรบัประยุกต์เพื่อจัดการระบบนิเวศด้านการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย นโยบายด้านการ

จัดการเรยีนการสอน บรบิทเชงิพืน้ทีข่องโรงเรยีนและพฤติกรรมของนักเรยีนไทย ทั้งน้ีแนวคิดดังกล่าวถูกน�ามา

ใช้เป็นเครือ่งมือในการจัดการเชิงระบบเพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน โดยได้ผ่านกระบวนการวิจัย

และการทดสอบประสิทธิผลของเครือ่งมือตลอดระยะเวลา 3 ปี กระทั่งได้ข้อยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของนักเรยีน ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บรหิารโรงเรยีนและคุณครูผู้ใช้ว่า 

เปน็แนวคิดทีส่ามารถปรบัประยุกต์และบูรณาการเขา้กับกิจกรรมเชงินโยบายและการเรยีนรูอ่ื้น ๆ  ได้อยา่งไมติ่ดขดั

ทั้งน้ี องค์ประกอบส�าหรบัการด�าเนินการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนด้วยแนวคิดการส่งเสรมิ

กิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC มี 5 องค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังน้ี

1. นโยบายส่งเสรมิการเคล่ือนไหวรา่งกายในทุกโอกาส (Active Policy)

2. บุคลากรที่มีความกระฉับกระเฉงต่ืนรู ้(Active People)

3. แผนกิจกรรมฉลาดเล่น (Active Program)

4. พื้นที่ส่งเสรมิการเล่น (Active Place)

5. ห้องเรยีนฉลาดรู ้(Active Classroom)



ประสทิธผิลทีจ่ะเกดิจากการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน

ผลจากงานวิจัยในต่างประเทศจ�านวนมากต่างยืนยันตรงกันว่ากิจกรรมทางกายมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

ต่อพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว ทักษะและพฤติกรรมทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อโรงเรยีน พัฒนาการด้านการ 

คิดวิเคราะห์(1) รวมไปถึงความรูสึ้กนับถือในตนเอง(2) ที่ส�าคัญคือ กิจกรรมทางกายยังส่งผลดีต่อพัฒนาการด้าน 

ความสามารถทางวิชาการและการเรยีนรูข้องเด็ก โดยกิจกรรมทางกายชว่ยกระตุ้นและเตรยีมความพรอ้มในส่วน 

การท�างานของสมอง(3) ชว่ยสง่เสรมิกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความฉลาดทางอารมณ์  

ทักษะการท�างานรว่มกับผู้อ่ืน ความมั่นใจในตัวเอง การปรบัตัว และการมีความสุข เป็นต้น(4) 

เชน่เดียวกันกับในต่างประเทศ ผลการวิจัยจากโครงการวจัิยเพือ่พฒันารูปแบบการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย

ในโรงเรยีน: “โรงเรยีนฉลาดเล่น” ทีติ่ดตามศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรยีนไทยทีเ่ปน็กลุ่มเป้าหมาย

ของโครงการอย่างต่อเน่ือง ก็มีข้อค้นพบที่ยืนยันถึงการเปล่ียนแแปลงเชิงบวกที่เกิดจากการมีกิจกรรมทางกาย 

ที่เพียงพอใน 5 มิติ ดังน้ี

มิติที่ 1. ด้านรา่งกายและการเคล่ือนไหว 

มิติที่ 2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 

มิติที่ 3. ด้านการสื่อสารและทักษะชีวิต 

มิติที่ 4. ด้านอารมณ์และสังคม 

มิติที่ 5. ด้านความสามารถทางวิชาการ 

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

ร่างกาย:
ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ กระดูก 
ข้อต่อ และการ
เคลื่อนไหวที่ดี

การคิดวิเคราะห์:
กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ 

และพัฒนาการด้านการรู้คิด

อารมณ์/สังคม:
ความสามารถในการปรับตัว 

การนับถือตนเอง 
ความสุขและความผูกพัน

กับโรงเรียน

วิชาการ:
ความสามารถ

ทางวิชาการ การเรียนรู้ 
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี

กิจกรรมทางกายช่วยเสริมพัฒนาการท้ัง 5 มิติ
การสื่อสาร/ทักษะชีวิต:

การท�างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

และความมั่นใจในตนเอง

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562



ทั้งน้ี จากข้อค้นพบและประสิทธผิล

ของการด�าเนินงานตามแนวคิดการ 

ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 

4PC ส่งผลให้ในปี 2560 โครงการ

โรงเรียนฉลาดเล่นได้รับคัดเลือกจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นหน่ึงใน

โครงการโดดเด่นตามยุทธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลัยมหิดล ในกลุ่ม Excellence  

in Research with Global and Social  

Impact และต่อมาในปี 2561 ต้นแบบ

การด�าเนินการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย 

ของโครงการได้ถูกน�าไปเผยแพร่เป็น

กรณีตัวอย่างในคู่มือค�าแนะน�าในการ

สง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนของ

องค์การอนามัยโลก

ที่มา: รายงานประจ�าปีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 

ที่มา: School Physical Activity Promotion Guide and Assessment Tool, 
Report prepared by Institute for Physical Activity and Nutrition, Deakin University, September 2018.



จากสถานการณ์ความจ�าเป็นในการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในเด็กและ

เยาวชนไทย ประกอบกับข้อค้นพบจากโมเดลนวัตกรรมส�าหรบัการด�าเนินงาน

สง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนทีไ่ด้น�าเสนอข้างต้น จึงขอเสนอแนวทางการ

ด�าเนินนโยบายดังต่อไปน้ี

1. สื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเชิงนโยบายให้เกิดการน�าแนวคิด 

การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC ไปใช้ในโรงเรยีนทั่วประเทศ  

โดยในช่วงเริม่ต้นอาจพิจารณาจากความพรอ้มและความสมัครใจของโรงเรยีน 

โดยใช้กลไกการท�างานท่ีมีอยู่ในระดับพื้นที่ เช่น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา (สพป.) หรอืส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยการจัดการ

ระดับพื้นที่

2. สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนทั่วประเทศได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพและฝกึปฏิบติัการเพือ่สรา้งความเขา้ใจอยา่งถกูต้องเก่ียวกับ 

แนวคิดการด�าเนินงานการส่งเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีนอันจะน�าไปสู่ 

การปรับประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามเป้าประสงค์ของ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based 

Curriculum) ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

3. สนับสนุนและพิจารณารบัรองหลักสูตรการอบรมเก่ียวกับ แนวคิดการ 

สง่เสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรยีน ให้เปน็หน่ึงในหลักสตูรของสถาบันคุรุพฒันา 

เพือ่ให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูได้มโีอกาสและชอ่งทางส�าหรบัการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม

ข้อเสนอทางนโยบาย



การเปลีย่นแปลงส�าคญัทีจ่ะเกดิขึน้
จากการสง่เสริมกจิกรรมทางกายในโรงเรยีน

ผลจากการติดตามทดสอบประสิทธิผลของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนตามแนวคิด  

การส่งเสรมิกิจกรรมทางกายเชิงระบบแบบ 4PC โดยท�าการวิเคราะห์เปรยีบเทียบการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมและทักษะต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ กับนักเรียน 

ในโรงเรยีนกลุ่มเปรยีบเทียบ ท้ังรอบก่อนและหลังด�าเนินกิจกรรม ในภาพรวมพบวา่ กลุ่มนักเรยีนในโรงเรยีน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจะมีการเปล่ียนแปลงเชิงบวกดีกว่านักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ 

อย่างมีนัยส�าคัญอย่างน้อย 5 ประการดังต่อไปน้ี

รอ้ยละของคะแนนพัฒนาการของนักเรยีนตามทักษะ 5 มิติ จ�าแนกตามพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

นกัเรียนทีม่กีจิกรรมทางกายทีเ่พียงพออยา่งตอ่เนือ่ง
มรีะดบัพัฒนาการทีด่กีวา่ทัง้ 5 มิติ

79.5%

98.3%
88.5%

78.0% 72.4%
83.4%

74.7%

97.1%
86.8%

71.4% 66.4%

79.3%

6.6%* 6.3%*
4.1%*

ร่างกาย อารมณ์/สังคม สือ่สาร คิดวิเคราะห์ วิชาการ รวม

มีกิจกรรมทางกายเพียงพออย่างต่อเนือ่ง ขาดกิจกรรมทางกายทีเ่พียงพอ

ร่างกาย

อารมณ/์
สังคมวิชาการ

การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม

78.1%

91.0%

86.4%
76.8%

73.1%
66.3%

70.5%
83.2%

69.6%

87.8%

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

ร่างกาย

อารมณ/์
สังคมวิชาการ

การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม
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91.0%

86.4%
76.8%

73.1%
66.3%

70.5%
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69.6%

87.8%

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

ร่างกาย

อารมณ/์
สังคมวิชาการ

การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม

78.1%

91.0%
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76.8%

73.1%
66.3%

70.5%
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69.6%
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มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

ร่างกาย

อารมณ/์
สังคมวิชาการ

การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม

78.1%

91.0%

86.4%
76.8%

73.1%
66.3%

70.5%
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69.6%

87.8%

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

ร่างกาย

อารมณ/์
สังคมวิชาการ

การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารก่อนเข้าร่วม
หลังเข้าร่วม

78.1%

91.0%

86.4%
76.8%

73.1%
66.3%

70.5%
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69.6%

87.8%

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ

มิติมิติมิติ
พัฒนาการ
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รอ้ยละของนักเรยีนที่มีสมาธแิละเข้าใจการเรยีนดีขึ้น
จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ

62.2%

70.1%

โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

รอ้ยละของนักเรยีนที่มีความสุขเมื่ออยู่ที่โรงเรยีน
จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ

69.0%
77.9%

โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น โรงเรียนฉลาดเล่น

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

58.5%

67.1%

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

รอ้ยละของนักเรยีนที่รูส้ึกว่าห้องเรยีน 
เป็นสถานที่ที่มีความสนุกสนาน  

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

นกัเรียนมคีวามสุขในการมาโรงเรยีน 
ความสขุในหอ้งเรยีน และสมาธใินการเรยีนมากยิง่ขึน้

นกัเรียนมกีจิกรรมทางกายเพ่ิมขึน้

2



รอ้ยละของนักเรยีนที่มีทักษะทางคณิตศาสตรเ์พิ่มขึ้น
จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ

ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

15.2%

28.6%27.8%

+12.6%

+7.9%

36.5%

โรงเรียนทัว่ไปโรงเรียนฉลาดเล่น

ต้นปี ปลายปี

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

นกัเรียนมกีารเปลีย่นแปลงทกัษะทางดา้นวชิาการทีด่ยีิง่ขึน้

ค่าเฉล่ียระยะเวลาการใช้หน้าจอ 
เพื่อความบันเทิงต่อวัน (นาที) 

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ
ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

โรงเรียนฉลาดเล่น โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนฉลาดเล่น โรงเรียนทัว่ไป
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ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
กิจกรรมทางกาย 60 นาที/วัน
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ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
กิจกรรมทางกาย 60 นาที/วัน
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เทอม 1

ป.5
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ป.6
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รอ้ยละของนักเรยีนที่ม ี
กิจกรรมทางกายเพียงพอ (60 นาทีต่อวัน) 

จ�าแนกตามสถานะการเข้ารว่มกิจกรรมโครงการ
ที่มา: โครงการโรงเรยีนฉลาดเล่น, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562

นกัเรียนมกีจิกรรมทางกายเพ่ิมขึน้ นกัเรียนลดพฤตกิรรมการใชห้นา้จอลงจากปกติ
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ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการดําเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

ในประเทศไทย


