
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

ในการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจได้มีเป้าหมายโครงการที่ผ่านมา คือประชาชนทุกกลุ่มวัย           
และอนาคตจะขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 โครงการก้าวท้าใจจึงได้ขยายผลกลุ่มเป้าหมายลงสู่สถานประกอบการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และสถานศึกษาทั ่วไปประเทศ โดยมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม                 
และได้เพ่ิมรูปแบบการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความดึงดูดในการร่วมกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ และความต้องการหรือคาดหวัง 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะ และความต้องการหรือคาดหวัง ดังนี้ 
1. กลุ่มประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการ  

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะ 
และความต้องการหรือคาดหวัง 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) ด้านระบบแพลทฟอร์มก้าวท้าใจ ผู้รับบริการส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบ ให้มีความเสถียร ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น                    
ในส่วนของการแลกของรางวัลอยากให้มีขั้นตอนการอธิบายวิธีการแลกของรางวัล และ
การใช้โค้ดส่วนลดที่ชัดเจน ออกแบบระบบให้มีการเข้าถึงง่าย ใช้งานง่ายเพิ่มข้ึน  

2) ด้านกิจกรรม ผู้รับบริการต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น  โดยอยาก
ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั ้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ผสมผสานกัน                 
ซึ่งครอบคลุมและเป็นที่รู ้จักของประชาชนทุกกลุ่มวัยมากยิ่งขึ ้น  อยากให้มีการเพ่ิม
กิจกรรมย่อยระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม 
และอยากให้มีของรางวัลที่หลากหลาย ให้กับผู้ที่มีการออกกำลังกาย หรือมีกลยุทธ์อื่นๆ 
ในการสร้างเป้าหมายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้มีการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมที่
ชัดเจนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการติดต่อสอบถามรายละเอียด
กิจกรรมได้โดยง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างข้อเสนอแนะ และความต้องการหรือคาดหวังจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการ 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในการดำเนินงานก้าวท้าใจที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และอนาคตจะขยายผลไปยังกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ครอบคลุม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะ และความต้องการใน
การส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน โดยมีความต้องการในการมุ่งเน้นการใช้แต้มสุขภาพ 
ที่สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน และต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการผลักดันกิจกรรมก้าวท้าใจ ให้เป็นที่รู้จักและครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยัง
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออก
กำลังกาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภาคีและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแต้มสุขภาพ (Health point) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการออกกำลังกาย
ในกิจกรรมก้าวท้าใจ ดังนี้ 
- เสนอให้มีการตั ้งเป้าหมายการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจในประชาชนแต่ละกลุ่ม                  

เพื ่อให้เกิดความท้าทาย และการมีส ่วนร่วมมากยิ ่งขึ ้น และอยากให้มีการขยายผล                    
ไปยังหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐเพ่ือให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ  

- เสนอให้มีกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่บ้าน และมีแนวทางให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้ลูกมีกิจกรรมทางกาย 

- เสนอให้มีการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันออกกำลังกายอ่ืนๆ กับแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
- เสนอให้โครงการก้าวท้าใจ มีการจัดกิจกรรมที่ท้าทาย และหลากหลาย  เช่น การเชิญชวน

ประชาชนที่ไม่ยังรู้จักกิจกรรมฯ มาร่วมสมัครพร้อมส่งผลการออกกำลังกาย (Before/After) 
และมี Extra Bonus ให้ หรือการสร้างทีมแข่งขันกันภายในองค์กรเพื่อให้ได้แต้มสุขภาพ               
ที่มากท่ีสุด เป็นต้น 

- ให้จัดทำคู่มือแนะนำการส่งผลการออกกำลังกายและการใช้แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
- ให้มีการประกาศรายการ จำนวนรางวัลให้ชัดเจน เพื ่อแสดงให้ผู ้เข้าร่วมมีความเข้าใจ               

และสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
- เสนอจัดทำคลิปสั ้นเกี ่ยวกับวิธีการสะสมแต้ม Health Point ค่าประสบการณ์ จำนวน               

ของรางวัล และวิธีการแลกของรางวัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เนื่องจาก
การรับรู้ด้วยภาพและเสียง จะเข้าใจได้ง่ายกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีความคาดหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม         
มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความเข้า เข้าใจ และรับรู้ถึงข้อมูลความรอบรู้สุขภาพที่ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมก้าวท้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที ่จะสนับสนุนและร่วม
ขับเคลื่อนต่อไปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มี
การศึกษา วิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก้าวท้าใจ ของกลุ่ม
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปฏิบัติงานในโครงการก้าวท้าใจดังนี้ 



 
ตาราง 1 ผลการศึกษา ความคิดเห็นที ่มีต่อปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ              

ก้าวท้าใจ ของกลุ่มบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโครงการก้าวท้าใจ (n = 436) 

 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าจำนวนกลุ่มบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ปฏิบัติงานในโครงการก้าวท้าใจ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก้าวท้าใจ 
โดยเรียงจากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อย ได้แก่ 

1) การประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 
2) การทุ่มเทของหน่วยงานระดับตำบล เช่น รพสต. จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.10 
3) การใช้รางวัลจูงใจให้คนออกกำลังกาย จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 44.27 
4) ความง่ายในการใช้งานของ Application Line ของโครงการก้าวท้าใจ จำนวน               

140 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11 
5) การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง มาจูงใจ จำนวน 57 คน คิดเปน็ร้อยละ 

13.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



ผลการวัดความพึงพอใจ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของผู้รับบริการ 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีวัดความพึงพอใจ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของ

ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
1. กลุ่มประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการ  

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ที่อยู่ใน Platform Line Application โครงการก้าวท้าใจ  
พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม และรายด้านการประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลผลิต                   
ด้านผลกระทบ ด้านมูลค่าของประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ด้านปัจจัย
นำเข้า/ทรัพยากร ด้านสภาพแวดล้อม/บริบท ด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ                
และความต้องการให้ดำเนินโครงการต่อไป อยู่ในระดับมากทั้งหมด และมีคะแนนผลการประเมิน 
มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 75 (M = 3.75)  หรือกล่าวได้ว่า ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้              
ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในโครงการเป็นอย่างมาก สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ                 
ที่อยู่ใน Platform Line Application  โครงการก้าวท้าใจ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก้าวท้าใจว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จมากที่สุด คือ การใช้
รางวัลจูงใจให้คนออกกำลังกายเป็นอับดับที ่ 1 รองลงมาคือ  การประชาสัมพันธ์โครงการ              
ความง่ายในการใช้งานของ Application Line ของโครงการก้าวท้าใจ การทุ่มเทของหน่วยงาน
ระดับตำบล เช่น รพสต. และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง มาจูงใจ 
 

ตาราง 2 ผลการวัดความพึงพอใจ และ/หรือ ประเมินประสบการณ์ของผู้รับบริการในภาพรวม ของ
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ที่อยู่ใน Platform Line Application โครงการก้าวท้าใจ (n = 745) 

 



จากข้อมูลข้างต้นพบว่า กลุ ่มผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการก้าวท้าใจ ที ่อยู ่ใน Platform Line 
Application โครงการก้าวท้าใจ ให้คะแนนผลการประเมิน และความพึงพอใจโครงการก้าวท้าใจใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโครงการ

ก้าวท้าใจ พบว่าผลการประเมินในภาพรวมโครงการ ด้านสภาพแวดล้อม/บริบท ด้านผลผลิต 
ด้านผลกระทบ ด้านผลลัพธ์ ด้านปัจจัยนำเข้า/ ด้านมูลค่าของประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการ และความต้องการให้ดำเนินโครงการต่อไป อยู่ในระดับมากทั้งหมด และมี
คะแนนผลการประเมิน มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 75 (M = 3.75) หรือกล่าวได้ว่า             
ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจ ของโครงการเป็นอย่างมาก โดยได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก้าวท้าใจว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นอับดับที่ 1 รองลงมาคือ  การทุ่มเท
ของหน่วยงานระดับตำบล เช่น รพสต. การใช้รางวัลจูงใจให้คนออกกำลังกาย ความง่ายในการใช้
งานของ Application Line ของโครงการก้าวท้าใจ  และการใช้บุคคลที่มีชื ่อเสียง เช่น ดารา 
นักแสดง มาจูงใจ 
ตาราง 2 ตาราง 2 ผลการประเมินโครงการก้าวท้าใจในภาพรวม ของกลุ่มบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโครงการก้าวท้าใจ (n = 436) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ของกลุ่มบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโครงการ
ก้าวท้าใจให้คะแนนผลการประเมินโครงการก้าวท้าใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 75 (M = 3.75) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงาน และกิจกรรมตามข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
ระบบดิจิตอลแพลทฟอร์ม และกิจกรรมก้าวท้าใจ อีกทั้งยังปลุกกระแสการสร้างสุขภาพภายใต้การดำเนนิชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เพ่ือก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วง
หลังสถานการณ์โควิด 19 ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ โดยประชาชนสามารถทำ
กิจกรรมต่างๆอย่างปลอดภัย ไร้ความวิตกกังวล ซึ่งตอบโจทย์นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ 2565 ด้านสุขภาพดีวิถีใหม่ และตอบโจทย์ของประเทศในการสร้างสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรง 
และสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติของประเทศ เน้นการขับเคลื่อนงานโดยใช้
ชุมชน องค์กร เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้ให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืนบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ                     
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสร้างให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
 


