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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมิน โครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน 
ประจ าปี 2559 (สสส. Sport Leader Camp 2016) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 196 คน และใชส้ถิติเพ่ือการวิเคราะห์ผลขอ้มูลดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 15 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และส่วนใหญ่มาจากกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง   

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับขอ้มูลโครงการฯ จากส่ือหนังสือพิมพ์ โดยได้รับขอ้มูลจากหนังสือพิมพ์
สยามกีฬารายวนัมากท่ีสุด มีการอ่านข้อมูลโครงการฯ โดยดูและอ่านขอ้มูลทั้ งหมด วตัถุประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อความบนัเทิงและสนัทนาการมากท่ีสุด 

การประเมินความส าเร็จโดยรวมของโครงการฯอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลโครงการฯ อธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการเขา้ร่วมกิจกรรมไดค้รบถว้น และ
ง่ายต่อการเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใช้ช่ือโครงการ “สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน” 
สามารถส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจต่อกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  และการประชาสัมพนัธ์โครงการ “สสส. ค่ายผูน้ าและ
เยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน” เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์ท าใหส้ะดวกต่อการรับรู้ข่าวสาร ตามล าดบั 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ การก าหนด
กลุ่มเยาวชน (ภาคใต ้และ ภาคกลาง) เป็นการเปิดโอกาสต่อการกระจายสู่ภูมิภาค มากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมท่ี
เน้นการเรียนเร่ืองกีฬาฟุตบอล วา่ยน ้ า และการป้องกนัตวั มีความสนุกและไดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึน และวิทยากรท่ีมาให้
ความรู้มีความน่าเช่ือถือและถ่ายทอดความรู้ไดดี้ ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการและการจดัสถานท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด 
พบว่า เจา้หนา้ท่ีแต่งกายชุดกีฬามีความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรม และมีจ านวนท่ีเพียงพอ มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเป็นมิตร และเจา้หนา้ท่ีสามารถดูแลและอ านวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ โครงการฯ ช่วยส่งเสริมความ
เขา้ใจต่อสุขภาพไดดี้ข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ โครงการฯ สามารถพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็น “ผูน้ าเยาวชน” ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และการจดัโครงการฯ ควรมีการด าเนินในปีต่อไป ตามล าดบั 
 

ค ำส ำคญั: การประเมินโครงการ, ค่ายผู้น าและเยาวชนกีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

Abstract 
This research aims to evaluate the 2016 Sport Leader Camp  and the Thai Health Promotion Foundation. 

This quantitative research consists of a collective questionnaire used to collect information from 196  samples.  The 
entire collective information was analyzed by using an operation system.  The result is as follows:  Most of the 
samples comprised of 9th grade male students whose age are around  15  from the central region. Most respondents 
received information from Siam Sports Daily Newspaper.  The purpose of receiving the corresponding information 
was to participate in entertainments and recreations. 

Overall operation of Sport Leader Camp 2 0 1 6  was highly remarkable.   A detailed consideration of a 
principal domain indicated that the public relation  has expressed the entire event details precisely in an 
uncomplicated way.   In parallel “ Smart Camp Leader and Youth Sports with Healthy Communities”  have been 
imparting or exchanging  information clearly made that easy to be perceived and interpreted.   The PR campaign 
“Smart Camp Leader and Youth Sports.  Healthy Communities” messages were passed on via  newspaper, television 
and websites, to ensure the accuracy of information obtained by interested viewers. 
The event organization was remarkable.  A detailed consideration can be used to determine  the group of youth from 
the south and central region to create future opportunities in setting up a similar event across the regions .  In parallel 
according to the learning activities such as soccer, swimming and self-defense, brought great enjoyable experiences 
and knowledge.  Reliable trainers played  important roles in delivering knowledge amongst youth group. 

The overall service and place were also remarkable.  A detailed consideration could be used to determine 
that the staff wearing sportswear uniforms were appropriate.  Services provided by sympathetic staff were the 
processes of facilitating which brought in a successful result. 
 

Keywords: An Evaluation, Sport Leader Camp, Thai Health Promotion Foundation 

1. บทน า 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จดัตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

มห
าว
ทิย
าล
ยัรั
งสิ
ต



การประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๐ (RSU National Research Conference 2017)  วนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

781 

สุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าท่ีริเร่ิม ผลักดัน กระตุ ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ดา้น กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง
ประเทศไทยให้น่าอยู ่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดคิ้ดวิธีท่ีจะท าให้คนไทยหันมา
สนใจสุขภาพกันมากข้ึน จึงด าเนินโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน (สสส.Sport Leader 
Camp ) ข้ึน เพ่ือเป็นส่ิงกระตุน้ให้คนไทยหนัมาใหค้วามส าคญักบัสุขภาพมากข้ึน โดยเร่ิมปลูกฝังจากเยาวชนเพ่ือเป็นผู ้
ท่ีช่วยสืบทอดและชกัชวนใหค้นในชุมชนไดเ้ห็นขอ้ดีของการออกก าลงักาย การมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ท าใหค้นในชุมชน
เห็นความส าคญัของเร่ืองสุขภาพมากข้ึน และหนัมาออกก าลงักายกนัมากข้ึนอีกดว้ย 

โครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน (สสส.Sport Leader Camp ) ไดจ้ดัข้ึนปีละ 1 คร้ัง 
เร่ิมจัดคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2548 มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงพ.ศ. 2559 เป็นคร้ังท่ี 11 โดยร่วมกับ บริษัท สยามสปอร์ต         
ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  ผูผ้ลิตหนงัสือพิมพส์ยามกีฬารายวนั รับผิดชอบส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการฯโดยใชส่ื้อใน
เครือสยามกีฬา ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์รายการโทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ และบริษทั คอร์โน แอนด ์แนช จ ากดั เป็น
ผูดู้แลและรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯน้ี  ซ่ึงในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นกีฬาละการออกก าลงักาย
แก่เยาวชนทัว่ประเทศ เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบักลุ่มเยาวชนท่ีจะเป็นแกนน าผลกัดนัประเด็นสุขภาพทั้ง 4 มิติ 
ไดแ้ก่ กาย จิต ปัญญา สงัคม โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนสร้างเสริมสุขภาพ, 2559) 

1. เพ่ือปลูกจิตส านึก ภาวะความเป็นผูน้ าของเยาวชน และแกนน าชุมชน ดว้ยการสร้างจิตอาสา ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยกิจกรรมการออกก าลงักายเพ่ือคุณภาพชีวติชุมชน  

2. เพ่ือปลูกจิตส านึก ภาวะความเป็นผูน้ าของเยาวชน และแกนน าชุมชน ดว้ยการสร้างจิตอาสา ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยกิจกรรมการออกก าลงักายเพ่ือคุณภาพชีวติชุมชน 

3. เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทกัษะกีฬาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมกิจกรรม
ทางกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

รายละเอียดการฝึกอบรมไดแ้บ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรผูน้ าชุมชน ท่ีมีอาย ุ25 ปี ข้ึน
ไป และหลกัสูตรผูน้ าเยาวชน อายรุะหว่าง 13-15 ปี ซ่ึงจดัอบรม 2 รุ่น จ านวนรุ่นละ 100 คน เพ่ือเป็นแกนน าในการ
พฒันาศกัยภาพคนในชุมชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและออกก าลงักาย อีกทั้งไดเ้รียนรู้ ตระหนกัถึงการออกก าลงักาย
และการใชชี้วติอยูร่่วมกนั โดยใชกี้ฬาเป็นส่ือกลาง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2559 คือ เยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภาคใต ้และจงัหวดัในพ้ืนท่ีภาคกลาง 

ส าหรับหลกัสูตรผูน้ าเยาวชน เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชน ชายและหญิงทัว่ประเทศ อายุระหว่าง 13-15 ปี 
เก่ียวกบัการออกก าลงักายและการเป็นผูน้ าท่ีดี รวมถึงการใชชี้วติอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้กีฬา ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั ใน 3 ชนิดกีฬา ประกอบดว้ย ฟุตบอล, วา่ยน ้ า และทกัษะการป้องกนัตวั โดยผูฝึ้กสอนระดบัชาติเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ตลอดโครงการ จดัอบรม 2 รุ่น จ านวนรุ่นละ 100 คน  รุ่นท่ี 1 อบรมเม่ือวนัท่ี 7 –  11 ตุลาคม 2559 ท่ี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง จังหวดัอ่างทอง และรุ่นท่ี 2 อบรมวนัท่ี 15 – 19 ตุลาคม 2559 ท่ีโรงเรียน
อ ามาตยพ์านิชนุกลุ จงัหวดักระบ่ี (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนสร้างเสริมสุขภาพ, 2559) 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงเล็งเห็นท่ีจะศึกษาถึง การประเมินผลของโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพ
ชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อน า
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ผลการวิจัยไปเสนอในการน าไปพฒันาการจัดโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการประเมินผลโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี2559 (สสส.
Sport Leader Camp 2016) ของ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีระเบียบวธีิการวจิยัดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้ร่วมงานโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพ
ชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
จ านวนประมาณ 209 คน  (วนัเพ็ญ มนศิลป์. Senior Corporate Communication บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จ ากัด. 
สมัภาษณ์, 22 กนัยายน 2559.)  

การก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผูว้ิจัยก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบส ามะโน (Census) กับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) มีจ านวน
ทั้งส้ิน 209 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
การสร้างแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) และแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือ
สุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 
2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) 

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้กบัผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ อาจารยธ์นกฤต เฉิดจินดา และ ผศ.ดารุเรศ กาศโอสถ เพื่อ
ช่วยตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Validity)  และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป 
โดยน าไปทดสอบก่อนใชจ้ริง (Pre-test) จ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดโดยท าการทดสอบ
กบัคณะท างานโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา ไดค้่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.71 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 209 ชุด กบัผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ ณ พ้ืนท่ีจงัหวดัอ่างทอง 
และ จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์จาก คุณสิริภพ โสตถิกุลวฒิุ ต าแหน่งผูจ้ดัการ บริษทั คอร์โน แอนด์ แนช 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูดู้แลรับผิดชอบโครงการฯ น้ี ในวนัพธุท่ี 5 ตุลาคม 2559 เพ่ือน าแบบสอบถามไปแจกจ่ายใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม
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โครงการทั้ งหมด และด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้ ในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 และวนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 
รวมเป็นระยะเวลา 2 วนั โดยมีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีสามารถน ามาประมวลผลไดมี้จ านวน 196 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
93.78 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและน าข้อมูลมาลงรหัสและประมวลผลขอ้มูลสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 
 
4. ผลการวจิยั 
4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ15 ปี มากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาในระดบั มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ มธัยมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งมาจากกลุ่มจงัหวดัภาคกลางมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ กลุ่มจงัหวดัภาคใต ้และกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั 
4.2 การเปิดรับส่ือของโครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลโครงการจากส่ือหนังสือพิมพ์ โดยได้รับข้อมูลโครงการฯ จาก
หนังสือพิมพส์ยามกีฬารายวนัมากท่ีสุด รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์รายวนัและหนังสือพิมพไ์ทยรัฐ 
ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลโครงการฯ จากส่ือโทรทศัน์ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยไดรั้บขอ้มูล
โครงการฯ จากส่ือโทรทศัน์มาจากช่อง SIAMSPORT TV มากท่ีสุด และช่อง VOICE TV ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลโครงการฯ จากส่ือออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยไดรั้บขอ้มูลโครงการฯ จากส่ือออนไลน์ มา
จากเวบ็ไซต ์www.siamsport.co.th มากท่ีสุด รองลงมา คือ www.thaihealth.or.th และ www.dailnews.co.th ตามล าดบั 
กลุ่มตวัอย่างมีการอ่านข้อมูลโครงการฯ โดยดูและอ่านข้อมูลทั้ งหมด รองลงมา คือ ดูผ่านๆ และดูเฉพาะรูปภาพ 
ส าหรับวตัถุประสงค์ในการเขา้ร่วมโครงการฯ เพ่ือความบนัเทิงและสันทนาการมากท่ีสุด รองลงมา คือ เพ่ือไดรู้้จกั
กลุ่มสงัคมทางการกีฬามากข้ึน และเพ่ือใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ตามล าดบั 
4.3 การประเมินโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 
2016) 
 การประเมินความส าเร็จโดยรวมของโครงการมีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
แต่ละรายขอ้ค าถาม พบวา่ ดา้นภาพรวมของโครงการมีการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นบริการและ
ดา้นสถานท่ี และดา้นกิจกรรม ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาโดยละเอียดในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการประชาสัมพนัธ์โครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 
2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) มีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละรายขอ้
ค าถาม พบวา่ การน าเสนอขอ้มูลโครงการฯ อธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการเขา้ร่วมกิจกรรมไดค้รบถว้น และง่าย
ต่อการเขา้ใจ เช่น รูปแบบกิจกรรม คุณสมบติั การสมคัร ระยะเวลา และสถานท่ีในการจดักิจกรรม เป็นตน้ มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ การใชช่ื้อโครงการ “สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน” สามารถส่ือสารให้เกิดความ
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เขา้ใจต่อกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน และการประชาสมัพนัธ์โครงการ “สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน” 
เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์ท าใหส้ะดวกต่อการรับรู้ข่าวสาร ตามล าดบั 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมโครงการ สสส.ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 
2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) มีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละรายขอ้
ค าถาม พบวา่ การก าหนดกลุ่มเยาวชน (ภาคใต ้และ ภาคกลาง) เป็นการเปิดโอกาสต่อการกระจายสู่ภูมิภาค มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ กิจกรรมท่ีเนน้การเรียนเร่ือง กีฬาฟตุบอล วา่ยน ้ า และการป้องกนัตวัมีความสนุกและไดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึน 
และวิทยากรท่ีมาให้ความรู้มีความน่าเช่ือถือและถ่ายทอดความรู้ไดดี้ และการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 หลกัสูตร คือ 
ผูน้ าชุมชน และ ผูน้ าเยาวชน มีความชดัเจนและกิจกรรมสามารถปลูกจิตส านึกและทกัษะต่อการเป็นผูน้ าเยาวชนท่ีดีได ้
มีระดบัการประเมินเท่ากนั ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการและการจัดสถานท่ีโครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพ
ชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) มีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
แต่ละรายขอ้ค าถาม พบวา่ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายชุดกีฬามีความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรม และมีจ านวนท่ีเพียงพอ มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเป็นมิตร และเจา้หนา้ท่ีสามารถดูแลและอ านวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมโครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 
(สสส.Sport Leader Camp 2016)  มีการด าเนินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละรายขอ้ค าถาม 
พบว่า โครงการฯ ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจต่อสุขภาพได้ดีข้ึนและโครงการฯ สามารถพฒันาศักยภาพให้เป็น “ผูน้ า
เยาวชน” ไดเ้ป็นอย่างดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจดัโครงการฯ ควรมีการด าเนินในปีต่อไป และการจดัโครงการ
ในช่วงเดือนตุลาคมสะดวกต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม ตามล าดบั 
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับข่าวสารโครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) จากส่ือหนังสือพิมพ์มากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เปิดรับจากหนังสือพิมพส์ยามกีฬารายวนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านส่ือหนังสือพิมพ์
สยามกีฬารายวนั ซ่ึงเป็นส่ือท่ีน าเสนอเร่ืองราวข่าวสารและเน้ือหาเก่ียวกบัวงการกีฬาโดยเฉพาะ ท าให้สามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงท่ีมีช่ืนชอบดา้นกีฬา ซ่ึงเป็นส่ือท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ และเป็นส่ือท่ีสะดวกต่อ
การติดตามและสามารถให้รายละเอียดเก่ียวกับโครงการได้ เพราะผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ต้องการรายละเอียดของ
โครงการเพ่ือใชเ้ป็นการประกอบในการตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงเทียบเคียงกบัแนวคิดของ Bernays (1952) 
(อา้งถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) พบวา่ การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์เพื่อเป็นตวักลางหรือช่องทางในการด าเนินงานนั้น
ส่ือมวลชนเป็นส่ือส าคญัในการประชาสมัพนัธ์และเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายจ านวนมากได ้ 

5.2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการประชาสัมพนัธ์โครงการฯ พบว่า การน าเสนอขอ้มูลโครงการฯ อธิบายถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ของการเขา้ร่วมกิจกรรมไดค้รบถว้นและง่ายต่อการเขา้ใจ เช่น รูปแบบกิจกรรม คุณสมบติั การสมคัร 
ระยะเวลา และสถานท่ีในการจดักิจกรรม เป็นตน้ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ การจดักิจกรรมนนัทนาการตอ้งมีการบอก
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รายละเอียด คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้ละเอียดท่ีสุด เพ่ือดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจจากผูท่ี้ตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ หรือผูท่ี้ชอบท ากิจกรรมนนัทนาการวา่ ไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง และตอ้งมีคุณสมบติัแบบใดบา้ง สามารถเขา้
ร่วมไดห้รือไม่ เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่เสียเวลาในการตรวจสอบคุณสมบติั รวมถึงระยะเวลาและสถานท่ีเหมาะสมและมีความ
สะดวกต่อผูท่ี้อยากเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงเทียบเคียงกบังานวิจยัของสุลดัดา ปัญญารัมย ์(2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การ
เปิดรับส่ือและความพึงพอใจของผู ้ท่ี เข้าร่วมโครงการ Cycling Plus & Adventure Expo 2015 พบว่า ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นการประชาสัมพนัธ์
โครงการมีความหลากหลาย และการประชาสมัพนัธ์สามารถส่ือถึงกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  

5.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรม พบวา่ การก าหนดกลุ่มเยาวชน (ภาคใต ้และ ภาคกลาง) เป็นการเปิด
โอกาสต่อการกระจายสู่ภูมิภาค ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ การจดัโครงการฯ ตามจงัหวดัต่าง ๆ ในแต่ละปี สามารถเปิด
โอกาสแก่ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการฯ เพราะการไม่สะดวกเดินทาง สถานท่ีไกลเกินไป ปัญหาเหล่าน้ีก็จะเกิดข้ึน
นอ้ยลง หากโครงการฯ ไดด้ าเนินการท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ ท าให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือสร้างความรู้ มีกิจกรรมท่ีดี
เพ่ิมความสามรถให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในอนาคตอีกต่อไป ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัแนวคิดของของ วิรัช  ลภิรัต
นกุล (2544) กล่าวว่า เหตุการณ์พิเศษ (Special Event) ถือเป็นกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ซ่ึงใช้เป็นส่ือ หรือ 
เคร่ืองมือในดา้นการประชาสัมพนัธ์ (The Tool of PR ) อีกประเภทหน่ึงนอกเหนือจากเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีเรา
น ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ เช่น การให้ความสนบัสนุนแก่องคก์ารต่าง ๆ (Sponsored Organization) การท่ีองคก์าร
สถาบนัให้ความสนบัสนุนโดยเขา้ไปจดัการหรือด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหแ้ก่องคก์ารต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสร้างความ
นิยมศรัทธาใหแ้ก่สถาบนั เช่น  สถาบนัเขา้ไปเปิดการจดัฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือช่วยใหก้ารจดั
ฝึกอบรมและพฒันากลุ่มยวุเกษตรกรในชุมชนทอ้งถ่ินนั้น เป็นตน้ 

5.4 ความพึงพอใจท่ีมีภาพรวม พบว่า โครงการฯ ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจต่อสุขภาพไดดี้ข้ึน ผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นว่า โครงการฯ สามารถขยายความของค าว่าสุขภาพไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นจุดท่ีช้ีน าให้ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการเกิด
ความกระตือรือร้นท่ีจะออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอต่อไป เพราะรู้ถึงขอ้ดีของการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงไดดี้ข้ึน และยงั
สามารถต่อยอดไปจนถึงกลุ่มคนในชุมชนของผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการไดห้ันมาสนใจในการรักสุขภาพ การออกก าลงักาย
กนัมากข้ึน ตามนโยบายของ สสส. ท่ีตอ้งการจะให้รักสุขภาพกนัมากข้ึน ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบังานวิจยัของวฒันา 
วณิชชานนท์ (2553) ไดป้ระเมินโครงการ เดิน-วิง่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วั ครบรอบ 82 พรรษา 
พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท่ีไดต้ระหนัก
และเล็งเห็นความรับผิดชอบในการส่งเสริมการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพของประชาชนจะไดห้ันมา
สนใจในการออกก าลงัอยา่งสม ่าเสมอและยัง่ยนื ตลอดจนการชกัชวนใหบุ้คคลใกลชิ้ดมาออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพมาก
ข้ึน 
 
6. บทสรุป 

การวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬาเพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส. 
Sport Leader Camp 2016) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 196 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับขอ้มูลโครงการฯ จากส่ือหนังสือพิมพ์ โดยได้รับขอ้มูลจากหนังสือพิมพ์
สยามกีฬารายวนัมากท่ีสุด มีการอ่านข้อมูลโครงการฯ โดยดูและอ่านขอ้มูลทั้ งหมด วตัถุประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อความบนัเทิงและสนัทนาการมากท่ีสุด 

การประเมินความส าเร็จโดยรวมของโครงการฯอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละรายขอ้
ค าถาม พบว่า ด้านการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลโครงการฯ อธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการเขา้ร่วม
กิจกรรมไดค้รบถว้น และง่ายต่อการเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใชช่ื้อโครงการ “สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา 
เพื่อสุขภาพชุมชน” สามารถส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจต่อกิจกรรมไดอ้ย่างชดัเจน  และการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
“สสส. ค่ายผูน้ าและเยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน” เช่น หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ และเวบ็ไซต์ ท าให้สะดวกต่อการ
รับรู้ข่าวสาร ตามล าดบั 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละรายขอ้
ค าถาม พบวา่ การก าหนดกลุ่มเยาวชน (ภาคใต ้และ ภาคกลาง) เป็นการเปิดโอกาสต่อการกระจายสู่ภูมิภาค มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ กิจกรรมท่ีเนน้การเรียนเร่ืองกีฬาฟตุบอล วา่ยน ้ า และการป้องกนัตวั มีความสนุกและไดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึน 
และวทิยากรท่ีมาใหค้วามรู้มีความน่าเช่ือถือและถ่ายทอดความรู้ไดดี้ ตามล าดบั 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการและการจดัสถานท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบั เม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
แต่ละรายขอ้ค าถาม พบวา่ เจา้หนา้ท่ีแต่งกายชุดกีฬามีความเหมาะสมกบัการท ากิจกรรม และมีจ านวนท่ีเพียงพอ มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความเป็นมิตร และเจา้หนา้ท่ีสามารถดูแลและอ านวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ตามล าดบั 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละรายขอ้ค าถาม พบว่า 
โครงการฯ ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจต่อสุขภาพไดดี้ข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ โครงการฯ สามารถพฒันาศกัยภาพให้
เป็น “ผูน้ าเยาวชน” ไดเ้ป็นอยา่งดี และการจดัโครงการฯ ควรมีการด าเนินในปีต่อไป ตามล าดบั 
 
จากผลการวจิยัสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโครงการฯ ไดด้งัน้ี 
6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ ในประเด็นช่องทางการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการท่ีให้
สมคัรผ่านเวบ็ไซต ์(www.siamsport.co.th) มีความสะดวกต่อการสมคัร ซ่ึงไดผ้ลการประเมินนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ควรให้
ความส าคญัในดา้นการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางเวบ็ไซต์ออนไลน์ให้มากข้ึน ไดแ้ก่ การสมคัรผ่านอีเมล์ หรือการ
จดัท าแอพพลิเคชัน่ส าหรับโครงการ โดยเฉพาะเพ่ือสามารถเขา้ถึงและอ านวยความสะดวกในการติดตามข่าวสารของ
โครงการฯ ไดง่้ายข้ึนและมีความต่อเน่ืองมากยิง่ข้ึน 

ดา้นกิจกรรมของโครงการฯ ในประเด็นการก าหนดผูเ้ขา้ร่วมอบรมรอบละ 100 คน มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการท ากิจกรรม ซ่ึงไดผ้ลการประเมินนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นควรพิจารณาลดผูเ้ขา้ร่วมโครงการใหน้อ้ยลง เช่น การ
เปิดรับสมคัร 50 – 70 คนต่อรอบ แต่จะเพ่ิมการจดัฝึกอบรมเป็นจ านวนคร้ังมากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดรั้บความรู้ไดเ้ต็มท่ีมาก
ข้ึน มีส่วนร่วมในกิจกรรมไดม้ากข้ึน และดูแลผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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ดา้นบริการและสถานท่ีของโครงกา ฯในประเด็นสถานท่ีในการจดักิจกรรม มีความปลอดภยั และมีความ
พร้อมต่อการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงไดผ้ลการประเมินนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการจดัโครงการน้ีไดใ้ชส้ถานท่ี คือ สถาบนัการ
พลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง และ โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกูล จงัหวดักระบ่ี ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความคิดเห็นวา่ผูท่ี้เขา้ร่วม
กิจกรรมอาจไม่มีความคุน้เคยต่อสถานท่ีท่ีโครงการฯ จดักิจกรรม จึงรู้สึกไม่ปลอดภยั ไม่สะดวกสบาย ท าให้รู้สึกว่า
สถานท่ีจดักิจกรรมไม่มีความพร้อม ผูว้ิจยัจึงคิดวา่โครงการฯ ควรจะท าการจดักิจกรรมในสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
คุน้เคย และรู้สึกสะดวกสบายต่อสถานท่ี เช่น โรงเรียนท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้มาเขา้ร่วมโครงการ หรือสถานท่ีท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่คุน้ชินต่อสถานท่ีนั้น เป็นตน้ 
6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. จากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการด าเนินการศึกษาเร่ือง “การประเมินโครงการ โครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและ
เยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ” ซ่ึงจะเห็นได้ว่าโครงการน้ีมีการด าเนินอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ดังนั้นควรมีการศึกษาใน
ประเด็นดงักล่าวน้ีเป็นประจ าทุกปี เพ่ือท่ีจะไดน้ าผลการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการฯ ใหเ้กิดผลส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
 2. จากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการด าเนินการศึกษาเร่ือง “การประเมินโครงการ โครงการ สสส. ค่ายผูน้ าและ
เยาวชนกีฬา เพ่ือสุขภาพชุมชน ประจ าปี 2559 (สสส.Sport Leader Camp 2016) ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ” ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยพบเห็นส่ือเวบ็ไซตมี์จ านวนมากกวา่ส่ือดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นใน
การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการด าเนินงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการเปิดรับและความ
ต้องการของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ท่ีมีต่อส่ือเว็บไซต์ เพ่ือน าผลการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนา หรือเพ่ิมช่องทางส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพในการประชาสมัพนัธ์โครงการมากยิง่ข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน า
แกไ้ขตรวจตรา และให้ขอ้คิดต่างๆตลอดจนให้ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ดว้ยดี และคุณวนัเพ็ญ มนศิลป์ ฝ่าย
ส่ือสารองคก์ร และคุณสิริภพ โสตถิกุลวฒิุ ผูจ้ดัการ บริษทั คอร์โน แอนด์ แนช จ ากดั ท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูลและใหค้วาม
ช่วยเหลืออยา่งดี 
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