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ด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

“การเล่น” นับเป็นกิจกรรมทำงกำยที่ช่วยสร้ำงควำมสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กทุกคน  

ยิ่งได้วิ่งเล่นหรอืเคล่ือนไหวมำกขึ้นเท่ำใด เสียงหัวเรำะ แววตำและรอยย้ิม ท่ีมีกับเด็ก ๆ ก็จะยิ่ง

เพิ่มทวีคูณมำกขึ้นตำมไปด้วย 

ทีน่่ำสนใจยิง่กว่ำน้ันคือ “การเลน่” สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ  ต่อเด็กและเยำวชน

ได้มำกอย่ำงน่ำมหัศจรรย์ ทั้งน้ีหลักฐำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยจ�ำนวนมำกที่ยืนยันให้เห็นว่ำ 

กำรเล่นอย่ำงเหมำะสมจะน�ำไปสู่กำรเสรมิพัฒนำกำรเด็กในหลำกหลำยมิติ 

ควำมลับส�ำคัญของกำรเล่นที่หลำยคนอำจยังไม่ทรำบก็คือ กำรเล่นหรอืกำรเคล่ือนไหว

รำ่งกำยเพยีงระยะเวลำสัน้ ๆ  ประมำณ 20 นำท ีสำมำรถกระตุน้กระบวนกำรท�ำงำนและคล่ืนสมอง 

ของเด็กให้มีควำมพรอ้มกับกำรเรยีนรูไ้ด้มำกยิง่ข้ึน เปรยีบกับกำรเปล่ียนสมองของเด็กทีเ่ปน็เพยีง

แก้วใบเล็ก ให้กลำยเป็นเขื่อนขนำดใหญ่ที่พรอ้มจะรบัควำมรูไ้ด้อย่ำงเต็มที่ 

ระดับโรงเรียน
1)	 มีเครือ่งมือส�าหรบัการบูรณาการการท�างานตามตัวชี้วัด

ด้านการส่งเสรมิสุขภาพและความรอบรูท้างสุขภาพของนักเรยีน	

ภำยใต้รูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยำกและมีประสิทธผิล

2)	 เสรมิสรา้งบรรยากาศในโรงเรยีน	ความผูกพันระหว่าง

นักเรียนกับคุณครู ตลอดจนกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ  

Active Learning และเครอืข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม

ระดับครูผู้สอน
1) มีข้อมูลประกอบการติดตามช่วยเหลือ	 และส่งเสริม

พฤติกรรมทางสุขภาวะของนักเรียน	ทั้งน้ีรวมถึงกำรใช้ข้อมูล 

เพื่อกำรท�ำวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อยกระดับวิทยฐำนะ

2) มีเครือ่งมือสนับสนุนกระบวนการการเรยีนการสอนแบบ	 

Active Learning และเกิดควำมสนุกในกำรสอนเน่ืองจำกกำร 

ตอบรบัที่ดีจำกผู้เรยีน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
1)	 เพิ่มทางเลือกของ	Platform ส�ำหรบักำรส่งเสรมิสุขภำพ

นักเรยีนท่ีสำมำรถบูรณำกำรโครงกำรและกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมถึง 

กำรจัดกำรปัญหำที่เก่ียวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ

2)	 ผลของการด�าเนินกิจกรรมในภาพรวม จะช่วยหนุนเสรมิ

ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

รวมถึงสัมฤทธิผ์ลทำงกำรศึกษำของผู้เรยีน

ดังน้ัน กำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยในโรงเรยีนจึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะช่วยเปิดประต ู

ควำมลับ ทีจ่ะชว่ยท�ำให้คณุครูสำมำรถเติมเต็มควำมรูใ้ห้กับนักเรยีนได้มปีระสิทธภิำพมำกยิง่ขึน้

การทดสอบการวัดคลืน่สมองในเด็กนักเรียนไทย การเปลีย่นแปลงหลังการทดสอบ 20-40 นาที

โอกาสและประโยชน ์ทีจ่ะเกิดขึน้ 
เมือ่ด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

มหัศจรรย์ของการเล่น:
เล่นส�าคัญอย่างไรท�าไมจึงต้องท�า

การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปิยวัฒน์ เกตุวงศำ และปัญญำ ชูเลิศ
ศูนย์พัฒนำองค์ควำมรูด้้ำนกิจกรรมทำงกำยประเทศไทย (ทีแพค)
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
เบอรโ์ทรศัพท์ 087-5459998 และ 089-9160925
อีเมล: piyawat.kat@mahidol.edu, pchoolres@gmail.com



ทัง้น้ี องค์ประกอบทีส่�ำคัญส�ำหรบักำรด�ำเนินกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย ในโรงเรยีนด้วย

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC  มี 5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังน้ี

1. นโยบำยส่งเสรมิกำรเคล่ือนไหวรำ่งกำยในทุกโอกำส (Active Policy)

2. บุคลำกรที่มีควำมกระฉับกระเฉงต่ืนรู ้(Active People)

3. แผนกิจกรรมฉลำดเล่น (Active Program)

4. พื้นที่ส่งเสรมิกำรเล่น (Active Place)

5. ห้องเรยีนฉลำดรู ้(Active Classroom)

ผลจำกกำรวจัิย ภำยใต้ควำมรว่มมอืระหว่ำงศูนยพ์ฒันำองค์ควำมรูด้้ำนกิจกรรมทำงกำย

ประเทศไทย (ทีแพค) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล รว่มกับส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในโรงเรยีนต้นแบบท่ีเข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำร “โรงเรยีนฉลำดเล่น” 

ทีท่�ำกำรติดตำมและวดัประสทิธผิลของแนวคิดเปน็ระยะเวลำต่อเน่ือง 3 ปี พบกำรเปล่ียนแปลง

เชิงบวกในกลุ่มนักเรยีนที่เข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำรที่ส�ำคัญ 5 ประกำรคือ

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC ในโรงเรยีนสำมำรถ 

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของผู้เรียนได้อย่ำง 

รอบด้ำน ทั้งทำงด้ำนรำ่งกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม กระบวนกำรคิดวิเครำะห์

และกำรสื่อสำร ควำมผูกพันและควำมสุขในกำรใช้เวลำที่โรงเรยีน รวมถึงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน

4PC เปน็แนวคิดท่ีถกูออกแบบและพัฒนำข้ึน โดยทบทวนและ

ศึกษำข้อมูลจำกงำนวิจัยในต่ำงประเทศมำท�ำกำรออกแบบและ 

ปรบัประยุกต์เพือ่จัดกำรระบบนิเวศด้ำนกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย 

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน บรบิทเชงิพืน้ทีข่องโรงเรยีนและพฤติกรรมของนักเรยีนไทย 

ทัง้น้ีแนวคิดดังกล่ำวถกูน�ำมำใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรจัดกำรเชงิระบบเพือ่สง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย

ในโรงเรยีน โดยได้ผำ่นกระบวนกำรวิจัยและกำรทดสอบประสิทธผิลของเครือ่งมือตลอดระยะเวลำ 

3 ป ีกระทัง่ได้ข้อยนืยนัวำ่สำมำรถก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชงิบวกต่อพฤติกรรมของนักเรยีน 

ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บรหิำรโรงเรยีนและคณุครูผูใ้ชว้ำ่ เป็นแนวคิดทีส่ำมำรถปรบัประยุกต์

และบูรณำกำรเขำ้กับกิจกรรมเชงินโยบำยและกำรเรยีนรูอ่ื้น ๆ ได้อยำ่งไมติ่ดขดั

คือ เครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้การท�างานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างบูรณาการและง่ายยิง่ขึน้

ประสิทธิผลของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
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ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562 คะแนนเฉล่ียของพัฒนำกำร 5 มติิของนักเรยีนเปรยีบเทยีบรอบก่อนและหลังจำกกำรเขำ้รว่มกิจกรรม
ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562

แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

ท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ คุณครูและโรงเรยีนต้นแบบในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำงสะท้อน

ตรงกันว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในโรงเรียนด้วยวิธีกำรดังกล่ำวน้ี  

เป็นเครือ่งมือกำรจัดกำรท่ีช่วยให้โรงเรยีนสำมำรถน�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีกำรด�ำเนินกำร

อยู่มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกันเพ่ือกระตุ้นกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับธรรมชำติและบรบิทของโรงเรยีนไทย ด�ำเนินกำรได้จรงิไมยุ่ง่ยำกสลับซบัซอ้น

1. นักเรยีนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

2. นักเรยีนมคีวามสขุในกำรมำโรงเรยีน

และควำมสุขในห้องเรยีนมำกยิ่งขึ้น

3. นักเรยีนมสีมาธแิละเข้าใจในการเรยีน 

ได้ดียิ่งขึ้น

4. นักเรยีนมีกำรเปล่ียนแปลงทกัษะทาง

ด้านวชิาการที่ดียิ่งขึ้น

5. นักเรยีนมีกำรลดพฤติกรรมการใช้

หน้าจอลงจำกปกติ

นโยบาย

1

2
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มิติมิติมิติ
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   ในสถานการณท์ีร่ะดบัสขุภาวะ การเรยีนรู ้และพัฒนาการของเดก็และเยาวชนไทยยงัคงเป็นปัญหา
   หลากหลายนโยบายถูกริเริม่ในโรงเรยีนเพ่ือหวงัชว่ยจดัการและแกปั้ญหาดงักล่าว
   หลายโรงเรยีนประสบความยากล�าบาก....ในการจดัการเวลาและบรูณาการกิจกรรมใหล้งตวั



ทัง้น้ี องค์ประกอบทีส่�ำคัญส�ำหรบักำรด�ำเนินกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย ในโรงเรยีนด้วย

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC  มี 5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังน้ี

1. นโยบำยส่งเสรมิกำรเคล่ือนไหวรำ่งกำยในทุกโอกำส (Active Policy)

2. บุคลำกรที่มีควำมกระฉับกระเฉงต่ืนรู ้(Active People)

3. แผนกิจกรรมฉลำดเล่น (Active Program)

4. พื้นที่ส่งเสรมิกำรเล่น (Active Place)

5. ห้องเรยีนฉลำดรู ้(Active Classroom)

ผลจำกกำรวจัิย ภำยใต้ควำมรว่มมอืระหว่ำงศูนยพ์ฒันำองค์ควำมรูด้้ำนกิจกรรมทำงกำย

ประเทศไทย (ทีแพค) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล รว่มกับส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ในโรงเรยีนต้นแบบท่ีเข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำร “โรงเรยีนฉลำดเล่น” 

ทีท่�ำกำรติดตำมและวดัประสทิธผิลของแนวคิดเปน็ระยะเวลำต่อเน่ือง 3 ป ีพบกำรเปล่ียนแปลง

เชิงบวกในกลุ่มนักเรยีนที่เข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำรที่ส�ำคัญ 5 ประกำรคือ

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC ในโรงเรยีนสำมำรถ 

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของผู้เรียนได้อย่ำง 

รอบด้ำน ทั้งทำงด้ำนรำ่งกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม กระบวนกำรคิดวิเครำะห์

และกำรสื่อสำร ควำมผูกพันและควำมสุขในกำรใช้เวลำที่โรงเรยีน รวมถึงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน

4PC เปน็แนวคิดท่ีถกูออกแบบและพัฒนำข้ึน โดยทบทวนและ

ศึกษำข้อมูลจำกงำนวิจัยในต่ำงประเทศมำท�ำกำรออกแบบและ 

ปรบัประยุกต์เพือ่จัดกำรระบบนิเวศด้ำนกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย 

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน บรบิทเชงิพืน้ทีข่องโรงเรยีนและพฤติกรรมของนักเรยีนไทย 

ทัง้น้ีแนวคิดดังกล่ำวถกูน�ำมำใชเ้ปน็เครือ่งมอืในกำรจัดกำรเชงิระบบเพือ่สง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย

ในโรงเรยีน โดยได้ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและกำรทดสอบประสิทธผิลของเครือ่งมอืตลอดระยะเวลำ 

3 ป ีกระทัง่ได้ข้อยนืยนัวำ่สำมำรถก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชงิบวกต่อพฤติกรรมของนักเรยีน 

ขณะเดียวกันยงัยืนยนัโดยผู้บรหิำรโรงเรยีนและคณุครูผูใ้ชว่้ำ เป็นแนวคิดท่ีสำมำรถปรบัประยุกต์

และบูรณำกำรเขำ้กับกิจกรรมเชงินโยบำยและกำรเรยีนรูอ่ื้น ๆ ได้อย่ำงไมติ่ดขดั

คือ เครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้การท�างานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างบูรณาการและง่ายยิง่ขึน้

ประสิทธิผลของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562 คะแนนเฉล่ียของพัฒนำกำร 5 มติิของนักเรยีนเปรยีบเทยีบรอบก่อนและหลังจำกกำรเขำ้รว่มกิจกรรม
ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562

แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

ท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ คุณครูและโรงเรยีนต้นแบบในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำงสะท้อน

ตรงกันว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในโรงเรียนด้วยวิธีกำรดังกล่ำวน้ี  

เป็นเครือ่งมือกำรจัดกำรท่ีช่วยให้โรงเรยีนสำมำรถน�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีกำรด�ำเนินกำร

อยู่มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกันเพ่ือกระตุ้นกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับธรรมชำติและบรบิทของโรงเรยีนไทย ด�ำเนินกำรได้จรงิไมยุ่ง่ยำกสลับซบัซ้อน

1. นักเรยีนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

2. นักเรยีนมคีวามสุขในกำรมำโรงเรยีน

และควำมสุขในห้องเรยีนมำกยิ่งขึ้น

3. นักเรยีนมสีมาธแิละเข้าใจในการเรยีน 

ได้ดียิ่งขึ้น

4. นักเรยีนมกีำรเปล่ียนแปลงทกัษะทาง

ด้านวชิาการที่ดียิ่งขึ้น

5. นักเรยีนมีกำรลดพฤติกรรมการใช้

หน้าจอลงจำกปกติ

นโยบาย

1

2

34

5 แนวคิด
4PC

Policy

People

ProgramPlace

Classroom

Active

Active

ActiveActive

Active

นโยบาย

บุคลากร

กิจกรรมพ้ืนที่

ห้องเรียน
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

   ในสถานการณท์ีร่ะดับสขุภาวะ การเรยีนรู ้และพัฒนาการของเดก็และเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหา
   หลากหลายนโยบายถกูรเิริม่ในโรงเรยีนเพ่ือหวงัชว่ยจัดการและแก้ปัญหาดงักล่าว
   หลายโรงเรยีนประสบความยากล�าบาก....ในการจดัการเวลาและบรูณาการกิจกรรมให้ลงตวั



ทัง้น้ี องค์ประกอบทีส่�ำคัญส�ำหรบักำรด�ำเนินกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย ในโรงเรยีนด้วย

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC  มี 5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังน้ี

1. นโยบำยส่งเสรมิกำรเคล่ือนไหวรำ่งกำยในทุกโอกำส (Active Policy)

2. บุคลำกรที่มีควำมกระฉับกระเฉงต่ืนรู ้(Active People)

3. แผนกิจกรรมฉลำดเล่น (Active Program)

4. พื้นที่ส่งเสรมิกำรเล่น (Active Place)

5. ห้องเรยีนฉลำดรู ้(Active Classroom)

ผลจำกกำรวจัิย ภำยใต้ควำมรว่มมอืระหว่ำงศูนยพ์ฒันำองค์ควำมรูด้้ำนกิจกรรมทำงกำย

ประเทศไทย (ทีแพค) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล รว่มกับส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในโรงเรยีนต้นแบบท่ีเข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำร “โรงเรยีนฉลำดเล่น” 

ทีท่�ำกำรติดตำมและวัดประสิทธผิลของแนวคิดเปน็ระยะเวลำต่อเน่ือง 3 ป ีพบกำรเปล่ียนแปลง

เชิงบวกในกลุ่มนักเรยีนที่เข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำรที่ส�ำคัญ 5 ประกำรคือ

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC ในโรงเรยีนสำมำรถ 

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของผู้เรียนได้อย่ำง 

รอบด้ำน ทั้งทำงด้ำนรำ่งกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม กระบวนกำรคิดวิเครำะห์

และกำรสื่อสำร ควำมผูกพันและควำมสุขในกำรใช้เวลำท่ีโรงเรยีน รวมถึงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน

4PC เปน็แนวคิดท่ีถกูออกแบบและพัฒนำข้ึน โดยทบทวนและ

ศึกษำข้อมูลจำกงำนวิจัยในต่ำงประเทศมำท�ำกำรออกแบบและ 

ปรบัประยุกต์เพือ่จัดกำรระบบนิเวศด้ำนกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย 

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน บรบิทเชงิพืน้ทีข่องโรงเรยีนและพฤติกรรมของนักเรยีนไทย 

ทัง้น้ีแนวคิดดังกล่ำวถกูน�ำมำใชเ้ปน็เครือ่งมอืในกำรจัดกำรเชงิระบบเพือ่สง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย

ในโรงเรยีน โดยได้ผำ่นกระบวนกำรวิจัยและกำรทดสอบประสิทธผิลของเครือ่งมอืตลอดระยะเวลำ 

3 ปี กระท่ังได้ข้อยืนยนัวำ่สำมำรถก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชงิบวกต่อพฤติกรรมของนักเรยีน 

ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บรหิำรโรงเรยีนและคณุครูผูใ้ชว้ำ่ เป็นแนวคิดทีส่ำมำรถปรบัประยุกต์

และบูรณำกำรเขำ้กับกิจกรรมเชงินโยบำยและกำรเรยีนรูอ่ื้น ๆ ได้อยำ่งไมติ่ดขดั

คือ เครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้การท�างานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างบูรณาการและง่ายยิง่ขึน้

ประสิทธิผลของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

Reach
    Starthe Active

School

Active
School

ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562 คะแนนเฉล่ียของพัฒนำกำร 5 มติิของนักเรยีนเปรยีบเทยีบรอบก่อนและหลังจำกกำรเขำ้รว่มกิจกรรม
ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562

แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

ท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ คุณครูและโรงเรยีนต้นแบบในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำงสะท้อน

ตรงกันว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในโรงเรียนด้วยวิธีกำรดังกล่ำวน้ี  

เป็นเครือ่งมือกำรจัดกำรท่ีช่วยให้โรงเรยีนสำมำรถน�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีกำรด�ำเนินกำร

อยู่มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกันเพ่ือกระตุ้นกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับธรรมชำติและบรบิทของโรงเรยีนไทย ด�ำเนินกำรได้จรงิไมยุ่่งยำกสลับซบัซอ้น

1. นักเรยีนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

2. นักเรยีนมคีวามสขุในกำรมำโรงเรยีน

และควำมสุขในห้องเรยีนมำกยิ่งขึ้น

3. นักเรยีนมสีมาธแิละเขา้ใจในการเรยีน 

ได้ดียิ่งขึ้น

4. นักเรยีนมกีำรเปล่ียนแปลงทกัษะทาง

ด้านวชิาการที่ดียิ่งขึ้น

5. นักเรยีนมีกำรลดพฤติกรรมการใช้

หน้าจอลงจำกปกติ
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5 แนวคิด
4PC

Policy

People

ProgramPlace

Classroom

Active

Active

ActiveActive

Active

นโยบาย

บุคลากร

กิจกรรมพ้ืนที่

ห้องเรียน
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

   ในสถานการณท์ีร่ะดบัสขุภาวะ การเรยีนรู ้และพัฒนาการของเดก็และเยาวชนไทยยงัคงเป็นปัญหา
   หลากหลายนโยบายถกูรเิริม่ในโรงเรยีนเพ่ือหวงัชว่ยจดัการและแกปั้ญหาดงักล่าว
   หลายโรงเรยีนประสบความยากล�าบาก....ในการจดัการเวลาและบรูณาการกิจกรรมใหล้งตวั

ทัง้น้ี องค์ประกอบทีส่�ำคัญส�ำหรบักำรด�ำเนินกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย ในโรงเรยีนด้วย

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC  มี 5 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังน้ี

1. นโยบำยส่งเสรมิกำรเคล่ือนไหวรำ่งกำยในทุกโอกำส (Active Policy)

2. บุคลำกรที่มีควำมกระฉับกระเฉงต่ืนรู ้(Active People)

3. แผนกิจกรรมฉลำดเล่น (Active Program)

4. พื้นที่ส่งเสรมิกำรเล่น (Active Place)

5. ห้องเรยีนฉลำดรู ้(Active Classroom)

ผลจำกกำรวจัิย ภำยใต้ควำมรว่มมอืระหว่ำงศูนยพ์ฒันำองค์ควำมรูด้้ำนกิจกรรมทำงกำย

ประเทศไทย (ทีแพค) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล รว่มกับส�ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ (สสส.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในโรงเรยีนต้นแบบท่ีเข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำร “โรงเรยีนฉลำดเล่น” 

ทีท่�ำกำรติดตำมและวัดประสิทธผิลของแนวคิดเปน็ระยะเวลำต่อเน่ือง 3 ป ีพบกำรเปล่ียนแปลง

เชิงบวกในกลุ่มนักเรยีนที่เข้ำรว่มกิจกรรมโครงกำรที่ส�ำคัญ 5 ประกำรคือ

แนวคิดกำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยเชิงระบบแบบ 4PC ในโรงเรยีนสำมำรถ 

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของผู้เรียนได้อย่ำง 

รอบด้ำน ทั้งทำงด้ำนรำ่งกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม กระบวนกำรคิดวิเครำะห์

และกำรสื่อสำร ควำมผูกพันและควำมสุขในกำรใช้เวลำท่ีโรงเรยีน รวมถึงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน

4PC เปน็แนวคิดท่ีถกูออกแบบและพัฒนำข้ึน โดยทบทวนและ

ศึกษำข้อมูลจำกงำนวิจัยในต่ำงประเทศมำท�ำกำรออกแบบและ 

ปรบัประยุกต์เพือ่จัดกำรระบบนิเวศด้ำนกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย 

นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน บรบิทเชงิพืน้ทีข่องโรงเรยีนและพฤติกรรมของนักเรยีนไทย 

ทัง้น้ีแนวคิดดังกล่ำวถกูน�ำมำใชเ้ปน็เครือ่งมอืในกำรจัดกำรเชงิระบบเพือ่สง่เสรมิกิจกรรมทำงกำย

ในโรงเรยีน โดยได้ผำ่นกระบวนกำรวิจัยและกำรทดสอบประสิทธผิลของเครือ่งมอืตลอดระยะเวลำ 

3 ปี กระท่ังได้ข้อยืนยันวำ่สำมำรถก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชงิบวกต่อพฤติกรรมของนักเรยีน 

ขณะเดียวกันยังยืนยันโดยผู้บรหิำรโรงเรยีนและคณุครูผูใ้ชว้ำ่ เป็นแนวคิดทีส่ำมำรถปรบัประยุกต์

และบูรณำกำรเขำ้กับกิจกรรมเชงินโยบำยและกำรเรยีนรูอ่ื้น ๆ ได้อยำ่งไมติ่ดขดั

คือ เครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้การท�างานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างบูรณาการและง่ายยิง่ขึน้

ประสิทธิผลของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
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ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562 คะแนนเฉล่ียของพัฒนำกำร 5 มติิของนักเรยีนเปรยีบเทยีบรอบก่อนและหลังจำกกำรเขำ้รว่มกิจกรรม
ที่มำ: โครงกำรโรงเรยีนฉลำดเล่น, สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562

แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

ท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ คุณครูและโรงเรยีนต้นแบบในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำงสะท้อน

ตรงกันว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในโรงเรียนด้วยวิธีกำรดังกล่ำวน้ี  

เป็นเครือ่งมือกำรจัดกำรท่ีช่วยให้โรงเรยีนสำมำรถน�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีกำรด�ำเนินกำร

อยู่มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกันเพ่ือกระตุ้นกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับธรรมชำติและบรบิทของโรงเรยีนไทย ด�ำเนินกำรได้จรงิไมยุ่่งยำกสลับซบัซอ้น

1. นักเรยีนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

2. นักเรยีนมคีวามสขุในกำรมำโรงเรยีน

และควำมสุขในห้องเรยีนมำกยิ่งขึ้น

3. นักเรยีนมสีมาธแิละเขา้ใจในการเรยีน 

ได้ดียิ่งขึ้น

4. นักเรยีนมกีำรเปล่ียนแปลงทกัษะทาง

ด้านวชิาการที่ดียิ่งขึ้น

5. นักเรยีนมีกำรลดพฤติกรรมการใช้

หน้าจอลงจำกปกติ

นโยบาย

1

2
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5 แนวคิด
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Active

Active
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Active

นโยบาย

บุคลากร

กิจกรรมพ้ืนที่

ห้องเรียน
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

   ในสถานการณท์ีร่ะดบัสขุภาวะ การเรยีนรู ้และพัฒนาการของเดก็และเยาวชนไทยยงัคงเป็นปัญหา
   หลากหลายนโยบายถกูรเิริม่ในโรงเรยีนเพ่ือหวงัชว่ยจดัการและแกปั้ญหาดงักล่าว
   หลายโรงเรยีนประสบความยากล�าบาก....ในการจดัการเวลาและบรูณาการกิจกรรมใหล้งตวั
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ด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

“การเล่น” นับเป็นกิจกรรมทำงกำยที่ช่วยสร้ำงควำมสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กทุกคน  

ยิ่งได้วิ่งเล่นหรอืเคล่ือนไหวมำกขึ้นเท่ำใด เสียงหัวเรำะ แววตำและรอยย้ิม ที่มีกับเด็ก ๆ ก็จะยิ่ง

เพิ่มทวีคูณมำกขึ้นตำมไปด้วย 

ทีน่่ำสนใจยิง่กว่ำน้ันคือ “การเล่น” สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ  ต่อเด็กและเยำวชน

ได้มำกอย่ำงน่ำมหัศจรรย์ ทั้งน้ีหลักฐำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยจ�ำนวนมำกที่ยืนยันให้เห็นว่ำ 

กำรเล่นอย่ำงเหมำะสมจะน�ำไปสู่กำรเสรมิพัฒนำกำรเด็กในหลำกหลำยมิติ 

ควำมลับส�ำคัญของกำรเล่นที่หลำยคนอำจยังไม่ทรำบก็คือ กำรเล่นหรอืกำรเคล่ือนไหว

รำ่งกำยเพยีงระยะเวลำสัน้ ๆ  ประมำณ 20 นำท ีสำมำรถกระตุน้กระบวนกำรท�ำงำนและคล่ืนสมอง 

ของเด็กให้มีควำมพรอ้มกับกำรเรยีนรูไ้ด้มำกยิง่ข้ึน เปรยีบกับกำรเปล่ียนสมองของเด็กท่ีเป็นเพยีง

แก้วใบเล็ก ให้กลำยเป็นเขื่อนขนำดใหญ่ที่พรอ้มจะรบัควำมรูไ้ด้อย่ำงเต็มที่ 

ระดับโรงเรียน
1)	 มีเครือ่งมือส�าหรบัการบูรณาการการท�างานตามตัวชี้วัด

ด้านการส่งเสรมิสุขภาพและความรอบรูท้างสุขภาพของนักเรยีน	

ภำยใต้รูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยำกและมีประสิทธผิล

2)	 เสรมิสรา้งบรรยากาศในโรงเรยีน	ความผูกพันระหว่าง

นักเรียนกับคุณครู ตลอดจนกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ  

Active Learning และเครอืข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม

ระดับครูผู้สอน
1) มีข้อมูลประกอบการติดตามช่วยเหลือ	 และส่งเสริม

พฤติกรรมทางสุขภาวะของนักเรียน	ทั้งน้ีรวมถึงกำรใช้ข้อมูล 

เพื่อกำรท�ำวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อยกระดับวิทยฐำนะ

2) มีเครือ่งมือสนับสนุนกระบวนการการเรยีนการสอนแบบ	 

Active Learning และเกิดควำมสนุกในกำรสอนเน่ืองจำกกำร 

ตอบรบัที่ดีจำกผู้เรยีน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
1)	 เพิ่มทางเลือกของ	Platform ส�ำหรบักำรส่งเสรมิสุขภำพ

นักเรยีนท่ีสำมำรถบูรณำกำรโครงกำรและกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมถึง 

กำรจัดกำรปัญหำที่เก่ียวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ

2)	 ผลของการด�าเนินกิจกรรมในภาพรวม จะช่วยหนุนเสรมิ

ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

รวมถึงสัมฤทธิผ์ลทำงกำรศึกษำของผู้เรยีน

ดังน้ัน กำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยในโรงเรยีนจึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะช่วยเปิดประต ู

ควำมลับ ทีจ่ะชว่ยท�ำให้คณุครูสำมำรถเติมเต็มควำมรูใ้ห้กับนักเรยีนได้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้

การทดสอบการวัดคลืน่สมองในเด็กนักเรียนไทย การเปลีย่นแปลงหลังการทดสอบ 20-40 นาที

โอกาสและประโยชน ์ทีจ่ะเกิดขึน้ 
เมือ่ด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

มหัศจรรย์ของการเล่น:
เล่นส�าคัญอย่างไรท�าไมจึงต้องท�า

การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปิยวัฒน์ เกตุวงศำ และปัญญำ ชูเลิศ
ศูนย์พัฒนำองค์ควำมรูด้้ำนกิจกรรมทำงกำยประเทศไทย (ทีแพค)
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
เบอรโ์ทรศัพท์ 087-5459998 และ 089-9160925
อีเมล: piyawat.kat@mahidol.edu, pchoolres@gmail.com
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ด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC

“การเล่น” นับเป็นกิจกรรมทำงกำยที่ช่วยสร้ำงควำมสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กทุกคน  

ยิ่งได้วิ่งเล่นหรอืเคล่ือนไหวมำกขึ้นเท่ำใด เสียงหัวเรำะ แววตำและรอยย้ิม ที่มีกับเด็ก ๆ ก็จะยิ่ง

เพิ่มทวีคูณมำกขึ้นตำมไปด้วย 

ทีน่่ำสนใจยิง่กว่ำน้ันคือ “การเล่น” สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ  ต่อเด็กและเยำวชน

ได้มำกอย่ำงน่ำมหัศจรรย์ ทั้งน้ีหลักฐำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยจ�ำนวนมำกที่ยืนยันให้เห็นว่ำ 

กำรเล่นอย่ำงเหมำะสมจะน�ำไปสู่กำรเสรมิพัฒนำกำรเด็กในหลำกหลำยมิติ 

ควำมลับส�ำคัญของกำรเล่นที่หลำยคนอำจยังไม่ทรำบก็คือ กำรเล่นหรอืกำรเคล่ือนไหว

รำ่งกำยเพยีงระยะเวลำสัน้ ๆ  ประมำณ 20 นำท ีสำมำรถกระตุน้กระบวนกำรท�ำงำนและคล่ืนสมอง 

ของเด็กให้มีควำมพรอ้มกับกำรเรยีนรูไ้ด้มำกยิง่ข้ึน เปรยีบกับกำรเปล่ียนสมองของเด็กท่ีเป็นเพยีง

แก้วใบเล็ก ให้กลำยเป็นเขื่อนขนำดใหญ่ที่พรอ้มจะรบัควำมรูไ้ด้อย่ำงเต็มที่ 

ระดับโรงเรียน
1)	 มีเครือ่งมือส�าหรบัการบูรณาการการท�างานตามตัวชี้วัด

ด้านการส่งเสรมิสุขภาพและความรอบรูท้างสุขภาพของนักเรยีน	

ภำยใต้รูปแบบกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยำกและมีประสิทธผิล

2)	 เสรมิสรา้งบรรยากาศในโรงเรยีน	ความผูกพันระหว่าง

นักเรียนกับคุณครู ตลอดจนกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้แบบ  

Active Learning และเครอืข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม

ระดับครูผู้สอน
1) มีข้อมูลประกอบการติดตามช่วยเหลือ	 และส่งเสริม

พฤติกรรมทางสุขภาวะของนักเรียน	ทั้งน้ีรวมถึงกำรใช้ข้อมูล 

เพื่อกำรท�ำวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อยกระดับวิทยฐำนะ

2) มีเครือ่งมือสนับสนุนกระบวนการการเรยีนการสอนแบบ	 

Active Learning และเกิดควำมสนุกในกำรสอนเน่ืองจำกกำร 

ตอบรบัที่ดีจำกผู้เรยีน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
1)	 เพิ่มทางเลือกของ	Platform ส�ำหรบักำรส่งเสรมิสุขภำพ

นักเรยีนท่ีสำมำรถบูรณำกำรโครงกำรและกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมถึง 

กำรจัดกำรปัญหำที่เก่ียวข้องได้อย่ำงเป็นระบบ

2)	 ผลของการด�าเนินกิจกรรมในภาพรวม จะช่วยหนุนเสรมิ

ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

รวมถึงสัมฤทธิผ์ลทำงกำรศึกษำของผู้เรยีน

ดังน้ัน กำรส่งเสรมิกิจกรรมทำงกำยในโรงเรยีนจึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะช่วยเปิดประต ู
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ด้วยแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เชิงระบบแบบ 4PC
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