
บทที่  4

ประเด็นในการวิเคราะห

แนวคิด
กลุมธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย  รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  

และสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดจัดตั้งโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง 

จากแนวคิดที่วา ในปจจุบันดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สรางสรรคสิ่งอํานวยความสะดวก

มากมาย  ทําใหกลุมเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากอดีต คือ  ชอบดูโทรทัศน  ตามดวยการ

เลนเกมคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ  ซึ่งลวนแลวแตเปน  พฤติกรรมที่อยูกับที่  ไมมีการเคลื่อนไหว

ออกกําลังอยางที่จะควรจะเปนตามวัย  รวมถึงการรับประทานอาหารที่ในปจจุบันเปนการ

รับประทานอาหารที่เนนแปงและน้ําตาล มากกวาผักผลไมและการมองขามการอานฉลากโภชนา

เพื่อการบริโภค  จึงสงผลใหเด็กอวน และเกิดปญหาทางสุขภาพที่สงผลตรางกายโดยตรงที่ทําให

เกิดโรคภัยตางๆ รวมทั้งเกิดผลทางการเรียน  

แนวคิดของโครงการที่กลาวถึงกลาวถึงพฤติกรรมเยาวชนเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการ

ออกกําลังกายและในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลแลวทําใหเกิดความอวน  สาเหตุของ

อาหารที่ทําใหเกิดความอวนหนึ่งในนั้นก็คือ น้ําอัดลมซึ่งมีรสชาติหวาน  แมปริมาณตอหนึ่งกระปอง

จะ ไ มมา ก   แ ตด ว ย ร ส ชา ติ ข อ งน้ํ า อั ดล ม ที่ มี ค ว า มห ว า นแ ล ะ ร สช า ติที่ ซ า ที่ เ กิ ด จ า ก

คารบอนไดออกไซด  ทําใหดื่มมากเกินไปนานวันเขาจึงทําใหเกิดความอวนได  จนทําใหเกิดการ

หามขายน้ําอัดลมบางเขตในเขตกทม  ดังนั้นการจัดตั้งโครงการนี้ก็เพื่อใหสังคมไดรับรูถึงความใส

ใจตอสังคมของ กลุมบริษัท โคคา-โคลา จากการเปนผูผลิตน้ําอัดลมรายใหญของโลกและประเทศ 

เปนการใหความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองในการรับประทานอาหารที่ถูกตองและการออกกําลังอยาง

ถูกวิธี โดยผานโครงการ “เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลังนี้” 

พันธกิจ
สรางใหเด็กไทยมีความรูเขาใจในเรื่องของโชนาการและมีการออกกําลังกายมากขึ้น

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทยในเรื่องของโภชนาการ การรับประทานอาหารใหรูวาการรับประทาน

เทาไรควรมีการเผาผลาญไปเทานั้น  รวมถึงการออกกําลังกายที่จะชวยสรางใหรางกายแข็งแรงขึ้น

จากกิจกรรมงายๆ ไมยุงยาก  และนักเรียนเห็นประโยชนของโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออก

กําลัง  วามีประโยชน
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โดยมีผลจากการทําแบบสอบถามของนักเรียนที่เขารวมโครงการ ตลอดหาป  ที่ทาง

โครงการจะใหนักเรียนไดทําแบบสอบถามกอนเขารวมโครงการและหลังเขารวมโครงการ  ในเรื่อง

ของ  ความเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอสุขภาพ  ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นแปดสิบกวาเปอรเซนต  ตรงนี้

แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เขารวมโครงการตระหนักและใสใจในการดูแลสุขภาพรางกายทั้งในดาน

โภชนาการและการออกกําลังมากขึ้น 

วิสัยทัศน
โครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง  จะสรางใหใหเด็กไทยเปนประชากรที่มีคุณภาพ

ของประเทศชาติ

จากผลของการสัมภาษณจากคุณครูนิภาพรรณ โรจนวิภาต  ที่เปนผูดูแลโครงการ 

เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ประจําโรงเรียนบานใหมพัฒนา  ต.หนองลู อ.สังขละ  จังหวัด

กาญจนบุรี  นักเรียนที่ที่เขารวมโครงการนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น  มีสมาธิขึ้นในการเรียน  ซึ่ง

ทําใหผลการเรียนดีขึ้น  ซึ่งตรงนี้ทําใหเห็นผลไดโครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง”  มีผล

ตอการสรางใหเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  ซึ่งชวยใหการเรียนมีสมาธิ  ผลการเรียนก็ดีขึ้น  จึงทําให

กลายเปนประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไปไดดี  

เปาหมายของโครงการ
เด็กไทยตองเขารวมโครงการนี้ครบ 1 ลานคนภายใน 5 ป

เปาหมายตรงนี้ไดบรรลุอยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดการดําเนินงานภายในโครงการที่

แบงการทํางานออกเปนรายปดังน้ี

ปที่ก1กเริ่มที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และภาคกลาง

ปที่ก2กนักเรียนในกลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก   

ปที่ก3กนักเรียนในกลุมภาคอีสาน 

ปที่ก4กนักเรียนในกลุมภาคเหนือ

ปที่ก5กนักเรียนในกลุมภาคใต 

ในแตละภาคจะมีการกําหนดโรงเรียนที่เขารวม ซึ่งจะทําใหทราบถึงจํานวนนักเรียนที่จะ

เขาโครงการไดอยางชัดเจน  โดยในการดําเนินกิจกรรมในโรที่เพิ่มในแตละปนั้น  กลุมโรงเรียนที่เขา

รวมโครงการในปกอนหนานั้น  ก็ยังมีการทําโครงการตอเนื่องไป   และยังมีโรงเรียนที่อยู

นอกเหนือจากการในแผนการดําเนินงานสนใจที่จะเขารวมโครงการ  ทําใหตัวเลขของนักเรียนบรรลุ

ตามเปาหมาย  
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กลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเด็กไทยระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ   

การกําหนดกลุมของเปาหมายในระดับประถมศึกษานี้  ไดมีการศึกษาจากการรายงาน

ผลจากสถาบันแหงชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว  ไดพบวามีภาวะของเด็กที่มีโภชนาการเกิน

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  หากเราปลอยภาวะนี้ใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยไมมีการแกไขปญหาใดๆ  จะ

ทําใหอนาคตของสังคมไทยนาเปนหวง  ในฐานะที่กลุมธุรกิจ โคคา-โคลา เอง แมกลุมเด็กๆ 

ประถมศึกษา จะไมใชกลุมเปาหมายของการขายสินคา  แตเด็กๆ ก็ชื่นชอบและนิยมดื่มน้ําอัดลม

กันมาก  การที่จะปลูกฝงนิสัยที่ดีควรเริ่มตั้งแตยังเด็กจึงจะดีที่สุด 

กิจกรรม 
กิจกรรมเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลังเปนโครงการที่มุงจะทําใหเด็กไทย  หันมาออก

กําลังกายมากขึ้น  ปรับพฤติกรรมการใชชีวิตใหสมดุล ทั้งการออกําลังกายที่ดี และการรับประทาน

อาหารที่ดี โดยจะมีกลุมกิจกรรมหลัก 2 กลุมไดแก  

1.กกกิจกรรมการใหความรูเรื่องโภชนาการในโรงเรียน 

2.กกกิจกรรมการออกกําลัง ซึ่งมี 2 กิจกรรมยอย คือ

2.1กกกาวขยับกระฉับกระเฉง

2.2กกเตนทุกทีดีทุกวัน 

โดยกิจกรรมยอยนี้ถูกสรางขึ้นมาจากพฤติกรรมของเด็กโดยตรง  ผานการคนควาขอมูล

จากเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก  และการทํา Focus Group เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมที่แทจริง 

ซึ่งเด็ก ๆ ในกลุมเปาหมาย  อยูในวัยที่นิยมทําตามเพื่อน  ตองการการยอมรับจากเพื่อนและสังคม   

การจัดกิจกรรมหลัก 2 กลุมนี้  ไดใหประโยชนทั้งในดานโภชนาการและการออกกําลัง  

ดานโภชนาการนั้น  เปนการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในดานโภชนาการแกเด็ก  

วาเราควรรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู  โดยใชธงโภชนาการ ซึ่งยอดบนปลายแหลมคืออาหาร

คารโบไฮเดรต  น้ําตาล เนื้อสัตว และดานฐานลางคือผักผลไม ใหเด็กไดรูวาถึงสัดสวนที่ควร

รับประทานอยางถูกตอง  นอกจานนั้นยังเรียนรูการอานฉลากโภชนาการเพื่อใหทราบถึงปริมาณที่

เหมาะสมในเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อไดทราบวาคนเราตองการพลังงานเทาไร  เด็กจะ

เขาใจและรับประทานอาหารใหเพียงพอกับที่รางกายของเขาตองการ  ซึ่งเปนการเขาใจเรื่องของ

โภชนาการอาหารที่ถูกตอง วาเราสามารถรับประทานทุกอยางไดแตตองถูกสัดสวนและปริมาณที่

เหมาะสมเพียงพอตอรางกายของแตละคน
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ดานการออกกําลังสองกิจกรรมยอย คือ กาวขยับกระฉับกระเฉง  เปนการฝกใหเด็กสนุก

กับการออกกําลัง  เนื่องจากตองมีการนับกาวเพื่อจดบันทึกสําหรับรายงานผลระดับบุคคล และ

ระดับชั้นเรียน  ซึ่งเด็กจะเกิดการกระตือรือลนในการเขารวมกิจกรรม  โดยตองเดินใหไดตามที่

กิจกรรมไดกําหนดไวตอวัน  และตองรวมบันทึกการเดินในตารางของชั้นเรียนเพื่อนําไปแขงกับหอง

อื่นๆ  หากคนใดไมทําตามหรือไมใหความรวมมือ  ผลของการเขารวมกิจกรรมกลุมของหองก็จะตก

ลง  ซึ่งฝกการทํางานระดับกลุมความสามัคคี ผลที่ไดคือรางกายที่แข็งแรงและความสามัคคีในชั้น

เรียน 

การสื่อสาร
โครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลังที่กําหนดโรงเรยนที่จะเขารวมโดยนําขอมูลมา

จากรายชื่อโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานประถมศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งไดกําหนดระยะเวลาของการ

เขารวมโครงการของแตละโรงเรียนไวแลวตลอดระยเวลา   5 ปของการดําเนินการ  ดังนั้นการ

สื่อสารจึงเปนไปในรูปแบบของการติดตอโดยตรงกับโรงเรียนที่เปนเปาหมาย  เพื่อเขาถึง

กลุมเปาหมายของโครงการ ซึ่งจะเริ่มจากลุมโรงเรียนในปที่ 1  กลุมโรงเรียนในปที่ 2 กลุมโรงเรียน

ในปที่ 3 กลุมโรงเรียนในปที่ 4  และกลุมโรงเรียนในปที่ 5  

วิธีการคือการติดตอไปยังโรงเรียนโดยตรง  แจงวัตถุประสงคของโครงการและผลลัพธที่

คาดวาจะไดรับหลังจากการเขารวมโครงการนี้ แลวจะมีการอบรมครูที่ไดรับการมอบหมายใหดูแล

โครงการจากทางโรงเรียน  แลวทํากิจกรรมที่ไดรับการอบรม โปรแกรมที่ทางโครงการไดจัดไว  

นําไปปฏิบัติกับทางนักเรียนซึ่งกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม  จะมีแบบสอบถามใหนักเรียนได

ทําเพื่อใหทราบถึงผลกอนและหลังจากการเขารวมโครงการ รวมถึงความคิดเห็นที่จะนําไปปรับปรุง

โครงการในปตอไป ๆ

นอกจากนั้นยังมีการลงประชาสัมพันธตามสื่อที่เขาถึงโรงเรียนไดโดยตรง เชน ทาง

หนังสือพิมพหนาการศึกษา   เวปไซดของโครงการและตามเวปไซดตางๆ  โดยไดมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

โครงการทั้งหมดหากโรงเรียนใดสนใจก็สามารถสมัครเขารวมโครงการไดทันที  ซึ่งทําใหเกิดการ

ตอบรับจากหลายโรงเรียนที่สนใจ  

ทางโครงการยังไดเขารวมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  เชน  มหกรรมสุขภาพแหงชาติที่จัดขึ้น 

ณ ทองสนามหลงวในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549  ยังเปนการเผยแพรกิจกรรมสูสาธารณชนได

ดีอีกทางหนึ่งดวย

การกําหนดรูปแบบการสื่อสารที่ไดมีการระบุโรงเรียนไวตั้งแตแรก  ทําใหโครงการ

ดําเนินงานไดไมติดขัด  สามารถระบุไดชัดเจนถึงจํานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของผูเขารวมโครงการได
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ทุกป  ซึ่งจะเปนการงายตอการจัดการจํานวนผูเขารวมวาในแตละปจะมีจํานวนเทาไร  อีกทั้งการ

ประชาสัมพันธไปตามสื่อตาง ๆ นั้นจะเปนการชวยประชาสัมพันธโครงการใหบุคคลภายนอกไดรับ

ทราบ  และชวยแนะนําโครงการไปยังโรงเรียนที่ไมไดอยูในกลุมที่จะไปดําเนินงาน  ซึ่งจํานวน

โรงเรียนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้  ทําใหผูเขารวมโครงการมีจํานวนมากขึ้นไดอยางรวดเร็ว และการสื่อสาร

ตามเวปไซด และสื่อสาธารณะตาง ๆ  ก็ยังทําใหโครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง” เปนที่

รูจักในวงกวาง

การสรางกระแส
การสรางกระแสของกิจกรรม  ในระยะแรกของโครงการไดมีการเปดตัวโครงการ ในกลุม

ของขาวการศึกษาในหนังสือพิมพ  การจัดทําเวปไซด  www.thaikids-onthemove.com  เพื่อเปน

ศูนยกลางในการใหขอมูลขาวสารของโครงการ  แลวจึงเพิ่มการประชาสัมพันธผานการสัมภาษณ

ในรายการโทรทัศน  

จากการปฏิบัติงานของโครงการผานไป 1 ป ทางโรงเรียนที่ไดเขารวมโครงการใน

ระยะแรก  มีการใชโครงการไดเกิดประโยชนตอโรงเรียนและชุมชุน  อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี  ไดใชทาเตนและเพลงของโครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลังใหนักเรียนจํานวน

กวา 400 คนเตน   เพื่อเปนการแสดงเปดการแขงขันของกีฬาภายในของกลุมโรงเรียนอัสสัมชัญ  ซึ่ง

ทําใหโรงเรียนในกลุมอัสสัมชัญ  และโรงเรียนอื่นที่ไดทราบขาว  ใหความสนใจ และสนใจที่จะเขา

รวมโครงการเปนอันมาก  เมื่อโครงการประสบความสําเร็จในปแรก  นอกเหนือจากการทํา 

ประชาสัมพันธผาน  ของฝายประชาสัมพันธโครงการเองแลว  โครงการยังไดรับความสนใจจาก

บุคคลทั่วไป  มีการเชิญใหนักเรียนในโครงการไปรวมในงานมหกรรมสุขภาพที่ทองสนามหลวง  

จัดทํา Rally สุขภาพในงานเดียวกันนั้นดวย ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอันมาก  ทําใหโครงการเปน

ที่รูจักกันมากขึ้น  และประสบความสําเร็จในการที่จะเขาถึงโรงเรียนเปาหมายไดอีกทาง  

การสรางกระแสของโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ชวงแรกของการดําเนิน

โครงการจะเปนการกระจายใหทราบในกลุมของเปาหมาย นั่นคือโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ  

เพื่อใหโรงเรียนไดรูจักและรับทราบถึงประโยชนของการเขารวมโครงการ เมื่อโรงเรียนไดรับทราบ

ขอมูลและเห็นถึงประโยชนของการเขารวมโครงการ  ก็มีการตอบรับเพื่อเขารวมโครงการ   

เมื่อโครงการไดดําเนินการไปสักระยะไดมีการออกสื่อทางอินเตอรเน็ต  และรายการ

โทรทัศน  เพื่อแนะนําโครงการ โดยเลาถึงความเปนมารายละเอียดตาง ๆ ในการทํากิจกรรม  ให

สังคมไดตระหนักถึงจํานวนเด็กที่มีภาวะสุขภาพรางกายที่ออนแอลงเนื่องจากการรับประทาน

อาหารที่อยางไมถูกหลัก  และการออกกําลังกายไมเพียงพอ  มีตัวเลขเพิ่มขึ้น  ซึ่งเปนการแสดงวา
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ทรัพยากรมนุษยของประเทศจะมีคุณภาพดอยลง  อีกทั้งจํานวนคนไทยที่อยูในวัยผูใหญที่ละเลย

การออกกําลังและรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการก็มีเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดกระแสการตอบรับ

ของโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ในทางที่ดี   สังคมไดตระหนักถึงการมีสุขภาพดีโดย

เริ่มจากเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลัง

อีกทั้งในชวงระยะเวลา ป พ.ศ. 2456 – 2548 นั้นเปนชวงที่ทางรัฐบาลไดรณรงคในเรื่อง

ของการใหคนไทยมีสุขภาพดี โครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง ไดเกิดขึ้นมาในชวงที่

เหมาะสมจึงทําใหเกิดกระแสการตอบรับอยางดี

ผลลัพธ
ในการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง นั้นทาง

โครงการไดสรุปผลโดยการแจกแบบสอบถามแกครูผูดําเนินโครงการ และนักเรียนที่เขารวม

โครงการไดทํา ซึ่งจะเปนการทําแบบสอบถาม กอนการและหลังการเขา แบบสอบถามที่ใชในการ

สํารวจ กอนและหลังการเขารวมโครงการนั้นเปนชุดเดียวกัน เพื่อจะไดเห็นผลตางกันอยางชัดเจน 

ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการมีดังนี้ 
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ภาพก16กกแสดงคําถามสําหรับนักเรียนเกี่ยวเวลาในการออกกําลังกาย

กอนเขารวมโครงการนักเรียนนักเรียนใชเวลาในการออกกําลังกายเพียง 20-30 นาที แต

เมื่อไดเขารวมโครงการนักเรียนไดเพิ่มการออกกําลังเกิน 40 นาทีตอครั้ง มากขึ้นถึงรอยละ 70 ของ

นักเรียนที่เขารวมโครงการ ทําใหเห็นวานักเรียนที่เขารวมโครงการเห็นความสําคัญของการออกําลัง

มากขึ้น

โรงเรียนรัฐบาลสีสมเขม

โรงเรียนเอกชนสีสมออน
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ภาพก17กกแสดงคําถามสําหรับนักเรียนเกี่ยวกับคูมือนักเรียน

ภาพ  17  คําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคูมือนักเรียน  ซึ่งเปนการถามวานักเรียนที่เขา

รวมโครงการเห็นดวย มากนอย เพียงไรในเรื่องที่วาหากเรารับประทานอาหารมากก็ตองออกกําลัง

กายใหมาก  โดยนักเรียนสวนใหญกวา  70% นั้นตอบวาการหากเรารับประทานอาหารมากก็ควร

ออกกําลังกายใหมากขึ้น  ซึ่งตรงกับประเด็นในการใหความรูจากโครงการที่ระบุวาเราควรออก

กําลังกายใหเทากับที่รางกายรับประทานเขาไป  ทําใหทราบวานักเรียนนั้นเขาใจในเนื้อหาของ

โครงการเปนอยางดี
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ภาพก18กกแสดงคําถามที่เกียวของกับครูผูเขารวมโครงการ

ภาพ 18 คําถามที่เกียวของกับครูผูเขารวมโครงการ เกี่ยวกับความเห็นวาโครงการ

เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง มีประโยชนตอสุขภาพนักเรียน โดยครูผูเขารวมโครงการกวา 60% 

เห็นดวยมากที่สุดวาโครงการ เด็กไทยสดใสรวมใจ ออกกําลัง นั้นมีประโยชนตอนักเรียนที่เขารวม

โครงการ
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- 

ภาพ 19กแสดงคําถามสําหรับนักเรียนเกี่ยวกับความเห็นวาโครงการมีประโยชนตอสุขภาพ

ภาพ  19 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่เห็นวาโครงการ เด็กไทยสดใส รวม

ใจออกกําลัง มีประโยชนตอสุขภาพ  โดยมีนักเรียนเกือบ 90% ที่เห็นวาโครงการ เด็กไทยสดใส  

รวมใจออกกําลัง  มีประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นวาความรู   ขอมูล และกิจกรรมของ

โครงการนี้   ที่ ไดใหกับกลุมเปาหมาย นั่นคือนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ  

กลุมเปาหมายไดเห็นถึงความสําคัญของโครงการ  ซึ่งแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
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ภาพก20กกแสดงคําถามสําหรับนักเรียนเกี่ยวกับความสนในดานการออกกําลัง

ภาพ 20  คําถามเกี่ยวกับความสนใจในใจดานการออกกําลัง  โดยผลลัพธของการสํารวจ 

นักเรียนสนใจในดานการออกกําลังกายมาก  ซึ่งมีจํานวนกวา 60%  ซึ่งเปนการบรรลุวัตถุงประสงค

ในการที่จะจูงใจใหกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการไดมีทัศนคติที่ดีและสนใจการออกกําลังมากขึ้น
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ภาพก21กกแสดงคําถามสําหรับนักเรียนเกี่ยวกับการสนใจในเรื่องของโภชนาการ

ภาพ 21 คําถามเกี่ยวการสนใจเรื่องของโภชนาการมากขึ้นของนักเรียนที่เขารวม

โครงการ โดยจะเห็นไดวาหลังเขารวมโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  ของนักเรียน  มี

นักเรียนสนใจที่เรื่องโภชนาการเมาก  คิดเปน 71% ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา  นักเรียนมีสนใจใน

ความรูเรื่องของโภชนาการที่ไดนําเสนอในโครงการ 
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ภาพ 22กแสดงคําถามนักเรียนเกี่ยวกับเพลง ทาเตน และจังหวะประกอบการเตนแอโรบิค

ภาพ 22 คําถามเกี่ยวกับความนชอบเพลง ทาเตน และจังหวะ ประกอบการเตนแอโรบิค 

ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ ซึ่งผลแสดงออกมาวานักเรียนที่เขารวมโครงการชื่นชอบใน เพลง ทา

เตน และจังหวะของการเตนแอโรบิก  เปนจํานวนมาก ถึงกวา 50%  แสดงถึงชื่นชอบ ความ

สนุกสนานในการรวมกิจกรรมของโครงการของนักเรียน  

0.61
3.64

54.55

41.21

0.00
11.63

53.49

34.88

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

รฐับาล เอกชน

นอยทีส่ดุ นอย มาก มากทีส่ดุ



89

2.40

55.69

41.92

0.00

59.09

40.91

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

รฐับาล เอกชน

นอย มาก มากทีส่ดุ

ภาพก23กกแสดงคําถามสําหรับครูเกี่ยวกับความเห็นวาโครงการสามารถนําไปใชในการ
                เรียนการสอน

ภาพ 23  คําถามเกี่ยวกับครูผูเขารวมโครงการ  ในเรื่องของ โครงการ เด็กไทยสดใส  รวม

ใจออกกําลัง  วาสามารถปฏิบัติไดงาย ๆ และสื่อตาง ๆ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได ซึ่ง

ผลลัพธที่ออกมาวามากกวา 50% ของความคิดเห็นของครูผูดูแลโครงการไดมองวาโครงการ 

เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ปฏิบัติไดงายและนําไปใชในการเรียนการสอนได  ซึ่งความเห็นตรง

นี้สอดคลองกับการปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียนที่ไดประยุกตนําเอาทาเตนไปใชในวิชาพละศึกษา  

และนําความรูดานโภชนาการไปสอดแทรกในวิชาสุขศึกษาของนักเรียน  ประยุกตเอาความสื่อที่ใช

ในโครงการ  นําไปสอนในชั้นเรียนวิชาหลักทําใหนักเรียนไดเขาใจในเรื่องของการออกกําลังและ

โภชนาการไดงาย ๆ 
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ภาพก24กกแสดงคําถามสําหรับครูเกี่ยวกับความเห็นวาโครงการมีประโยชนตอสุขภาพ
                นักเรียน

ภาพ  24 คําถามเกี่ยวกับความเห็นของเกี่ยวกับ  โครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออก

กําลัง  มีประโยชนตอสุขภาพนักเรียน  ซึ่งครูที่เขารวมโครงการเห็นดวยวาโครงการ เด็กไทยสดใส  

รวมใจออกกําลัง  มีประโยชนตอสุขภาพนักเรียน  ซึ่งจํานวนครูที่คิดวาเปน ประโยชนมาก คิดเปน 

50% และคิดวาเปน เปนประโยชนมากที่สุด  คิดเปน 50% จึงถือไดวาโครงการ”เด็กไทยสดใสรวม

ใจออกกําลัง  บรรลุวัตถุประสงคโครงการ

ผลที่ไดจากการสํารวจนั้นเห็นไดชัดวา พฤติกรรมการออกกําลังของนักเรียนนั้นเพิ่มขึ้น

อยางเห็นไดจากการเห็นความสําคัญในการใสใจในสุขภาพก็ดีขึ้นเปนที่นาพอใจ  นักเรียนเหลานี้ได

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เขาใจวาสุขภาพที่ดีนั้นยอมทําใหการดําเนินชีวิตในดานอื่น ๆ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญนักเรียนเหลานี้ยังจะออกกําลัง เพื่อรักษาสุขภาพให

กระฉับกระเฉงตลอดไป
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การใชทรัพยกร
ผลการใชทรัพยากรของโครงการมีสองสวน  คือ ดานการดําเนินงานโครงการ และดาน

งานสื่อสารโครงการ

ดานการดําเนินงานโครงการมีแบงออกเปน

1.กกดานทรัพยากรบุคคล   ซึ่งมีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ สถาบันวิจัย

โภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ นักวิชาการดานการออกกําลังจาก กองออกกําลัง  กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับวัตถุประพสงคของโครงการที่ตองการถายทอด

ออกไป  

2.กกดานอุปกรณ อุปกรณที่ใชดําเนินการในโครงการนี้ไดมีการทําวิจัยวาเหมาะกับเด็ก

ที่เปนกลุมเปาหมายดังนี้

2.1กกคูมือครู เอกสารในการดําเนินกิจกรรมโครงการ “เด็กไทยสดใส รวมใจออก

กําลัง”  

2.2กกเครื่องนับกาว นักเรียนตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย

ลักษณะเดนของเครื่องนับกาวคือ ขนาดเล็กคลายเพจเจอรพกพาสะดวก เปนอุปกรณชิ้นสําคัญใน

โครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง ซึ่งเปนการดึงดูดใหเด็กๆ สนใจการออกกําลังมากขึ้น  

2.3กกคูมือนักเรียน คูมือสําหรับนักเรียนตองใชรวมกับเครื่องนับกาว ภายใน

ประกอบดวยตารางบันทึกการกาวเดินในแตวันของนักเรียน 

2.4กกโปสเตอรตารางบันทึกการแขงขัน เพื่อบันทึกจํานวนกาวของนักเรียนใน

แตละหอง 

2.5กกประกาศนียบัตรเหรียญทอง รางวัลสําหรับหองเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

จํานวนกาวสูงสุดในโรงเรียน

2.6กกประกาศนียบัตรเหรียญเงิน รางวัลสําหรับนักเรียนที่กรอกจํานวนกาวลง

สมุดคูมือนักเรียนจนครบจบภาคการศึกษา 

2.7กกประกาศนียบัตรมาตรฐาน รางวัลสําหรับนักเรียนทุกคนที่เขารวมโครงการ

2.8กกวีซีดีเพลง และมิวสิควีดีโอ แอโรบิค ดานซ เพลงและมิวสิควีดีโอประกอบ

ทานเตน โดยเพลงนั้นไดแตงขึ้นมาใหมดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกําลังและโภชนาการ และทา

เตนแอโรบิคประกอบเพลง เปนทาที่ไดรับการออกแบบมาจากผูเชี่ยวชาญทางดานการออกกําลัง 

จากกระทรวงสาธารณสุข  

เปนการสนับสนุนงบประมาณจากทางกลุมบริษัทโคคาโคลา ประเทศไทย (จํากัด)  ซึ่ง

เปนงบประมาณสําหรับการจัดทําโครงการความรับผิดชอบตอสังคม  ที่บริษัทไดจัดสรรเพื่อการคืน
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กําไรสูสังคมอยางที่ปฏิบัติเปนอยางดีเสมอมา  เพราะตระหนักถึงการเปนสมาชิกสวนหนึ่งของ

สังคมที่ไดอยู  และเปนผูไดรับประโยชนจากการทําธุรกิจในสังคมนั้น  ซึ่งก็สมควรแลวที่จะตอบแทน

กลับสูสังคมนั้นๆ  

ดานการสื่อสารโครงการ  การใชทรัพยากรดานการสื่อสารของโครงการนี้ใชผาน 

1.กกหนังสือพิมพ นิตยสาร โดยการลงขาวสารประชาสัมพันธ ขอมูลการเคลื่อนไหว

ของโครงการผานหนังสือพิมพหนาการศึกษา และการใหสัมภาษณนักขาวลงนิตยสารซึ่งการลงขาว

ในหนังสือพิมพและนิตยสารนี้มีประสิทธิภาพในเชิงใหความรูและเขาใจแกบุคคลทั่วไป รวมทั้งมี

ประสิทธิภาพในเชิงสรางความเขาใจในเรื่อง

2.กกโทรทัศน เปนการออกรายการเพื่อสัมภาษณ สรางความนาสนใจในการนําเสนอ

เรื่องราวของโครงการ  โดยผูอํานวยการโครงการจะเปนผูไปใหสัมภาษณนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

โครงการทั้งหมด  อีกทั้งยังนํานักเรียนที่เขารวมโครงการไปแสดงการออกกําลังกาย ซึ่งสรางความ

นาสนใจและการติดตามชมจากผูชมทางบานไดไมนอย

3.กกเวปไซด เปนสื่อที่ใชติดตอระหวางผูจัดทําโครงการและผูที่เขารวมโครงการ  รวมถึง

เผยแพรผลงานใหผูสนใจไดเขามาชมไดดวยตนเอง รวมทั้งยังนําเสนอกิจกรรมของโครงการอยาง

สม่ําเสมอ

การใชงบประมาณของการจัดทําโครงการนี้มีเริ่มตื้งแตกระบวนการในการสรางสรรค

โครงการ  การวิเคราะหหาสาเหตุ  การเก็บขอมูล  ซึ่งเปนกลุมนักวิชาการผูเชี่ยวชาญทั้งดานเดก  

ดานโภชนาการ  ดานการออกกําลังกาย  นอกจากนั้นยังมีงบประมาณในสวนของเครื่องมือ  อาทิ  

เครื่องนับกาว  เอกสารประกอบโครงการ  การจัดทําเพลง  งบประมาณในการฝกอบรมบุคคลากร 

และ อื่นๆ  ซึ่งจะเห็นไดวาเปนงบประมาณมหาศาลตอไป  แตเมื่อเทียบถึงผลลัพทที่เห็นภาพอยาง

ชัดเจนจากการวิจัย  ที่โครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลังมีผลตอพฤติกรรมของเด็กนั้น

เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด  งบประมาณของโครงการจึงเรียกไดวาคุมคากับการจัดทําไป ทั้งในเรื่อง

ของการสรางสรรคโครงการ  และการประชาสัมพันธ

ความสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานดานการสื่อสารคือการมีจํานวนผูที่ทราบและเขารวม

โครงการ  โดยมีผลที่แสดงออกมาอยางชัดเจน  เปนรูปธรรมจากการสรุปผลการดําเนินการในแตละ

ปดังนี้ 
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การดําเนินการในปที่ 1 พ.ศ. 2546 
มิถุนายน
โครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง ไดเปดตัวเปนโดยไดรับความรวมมือในการ

ดํา เนินงานจาก กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันวิจั ยโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  และกลุมธุรกิจโคคา-โคลา  ในประเทศไทย  ในการเปดตัวโครงการครั้งนี้ไดรับ

เกียรติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นให

เกียรติรวมกันเปดงาน

พฤศจิกายน
นักเรียนจากโครงการไดรับเกียรติเขารวมแสดงการเตนแอโรบิคใน มหกรรมรวมพลังสราง

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2 ณ ทองสนามหลวง มหกรรมการออกกําลังที่มีผูมารวมงานมากที่สุดของ

ประเทศไทย ในครั้งนี้ไดมีการรวมกันสรางสถิติเพื่อบันทึกใน Guinness book world record วา

เปนการรวมตัวของคนที่มาเตนแอโรบิคกันมากท่ีสุดในโลก 

จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการในปที่ 1 มีจํานวนทั้งสิ้น   59,200 คน

ผลของการดําเนินงานในปที่ 1  โครงการไดรับเกียรติเขารวมโชวการเตนแอโรบิคใน 

มหกรรมรวมพลัง  สรางสุขภาพครั้งที่ 2 และไดเปนสวนหนี่งรวมสถิติ เพื่อบันทึกใน Guinness 

book world record วาเปนการรวมตัวของคนที่มาเตนแอโรบิคกันมากที่สุดในโลก  ซึ่งเปนการ

เผยแพรโครงการใหสาธารณะชนไดรูจัก  และจํานวนตัวเลข ของนักเรียน ในปแรกที่เขารวม

โครงการมีจํานวนทั้งสิ้น   59,200 คน  เปนจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการจากโรงเรียนที่ได

กําหนดไว  แตจากการไดรับเชิญใหเขารวมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพตางๆ  ทําใหโครงการไดเปนที่

รูจักมากขึ้น  มีผลตอการดําเนินงานในปถัดมาอยางชัดเจน

การดําเนินการในปที่ 2 พ.ศ. 2547  
พฤศจิกายน

นักเรียนจากโครงการไดรับเกียรติใหเขารวมแสดงการเตนแอโรบิคในงาน มหกรรมรวม

พลังสรางสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 ณ ทองสนามหลวง ซึ่งเปนปที่สองของโครงการ เด็กไทยสดใส 

รวมใจออกกําลัง  ไดรับเกียรติใหเขารวมกิจกรรมนี้ โดยครั้งนี้ไดนักเรียนในโครงการไดรวมเปนผูนํา

เตนแกประชาชนที่มารวมงาน และงานในครั้งนี้ก็ยังไดรับบันทึกใน Guinness book world record 

วาเปนการรวมตัวของคนที่มาเตนแอโรบิคกันมากที่สุดนอกจากนั้นทางโครงการยังจัดกิจกรรม 

Walk Rally เพื่อใหผูที่มาเขารวมงานไดสัมผัสกับการออกกําลังที่ไมจําเปนตองใชอุปกรณมากมาย  

แตสามารถออกกําลังกายไดสนุกเชนกันในโลก และชวยสรางทัศนคติที่ดีในการออกกําลังรวมกับ

เพื่อนๆ ที่ไดทํากิจกรรมรวมกัน
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ในปเดียวกัน นักเรียนจากโครงการไดรับเกียรติใหเขารวมแสดงการเตนแอโรบิค ในพิธี

เปด การแขงกันกีฬากลุมโรงเรียน การแสดงแอโรบิคจากนักเรียนกวาสามรอยคนเตนแอโรบิคแมไม

มวยไทยสรางความต่ืนตาตื่นใจแกผูเขารวมงานเปนอันมาก

จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการในปที่ 2 มีจํานวนทั้งสิ้น 130,158 คน

ตัวเลขรวม 2 ป คือ 189,158 คน 

ในปที่ 2 ของการดําเนินงาน  ทางโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ทางโครงการ

ยังไดรับเกียรติใหเขานํากิจกรรมของโครงการไปเผยแพรในงาน มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพ

แหงชาติครั้งที่ 3  การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ โครงการไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและกลุม

โรงเรียนตางๆ  เปนอันมาก   

ซึ่งการเขารวม มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติ ตั้งแตครั้งที่ 2 และตอเนื่องมาในป

ที่ 3 ทําใหมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาไดสนใจใหการเขารวมในกิจกรรมมากขึ้น ตัวเลขของ

นักเรียนที่เขารวมของโครงการจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปแรกที่มีเพียง 59,200 คน  เพิ่มอีก 130,158 

คน  ทําใหรวมทั้งสองปมีจํานวนผูเขารวมโครงการ  189,158 คน

การดําเนินการในปที่ 3 พ.ศ. 2548 
พฤศจิกายน
จากความสําเร็จในการเขารวมงานมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติถึงสองครั้ง  ใน

ป 2548 นักเรียนจากโครงการไดรับเกียรติใหเขารวมแสดงการเตนแอโรบิคในงาน มหกรรมรวมพลัง

สรางสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 4 20 พ.ย. ณ ทองสนามหลวง โดยไดรับเกียรติใหเปนผูนําเตนแอโรบิค 

ในครั้งนี้จํานวนนักเรียนที่มารวมเตนมีจํานวนเกือบสองรอยคน การเตนแอโรบิคครั้งนี้ก็ยังไดรับ

การบันทึกลงในใน Guinness book world record วาเปนการรวมตัวของคนที่มาเตนแอโรบิคกัน

มากที่สุดในโลกอีกดวย

จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการในปที่ 3 มีจํานวนทั้งสิ้น 207,516 คน

ตัวเลขรวม 3 ป คือ  396,674 คน 

ในปที่ 3 ของการดําเนินการ  โครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ก็ยังไดเขารวม

กิจกรรมเพื่อสุขภาพตางๆ เพื่อเผยแพรโครงการอยางตอเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมใหญ  ก็ยังเปนกิจกรรม  

มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 4 และในปที่สามของโครงการ  จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมมีจํานวนเพิ่มขึ้นเทาตัวจากจํานวนของปที่ 1 และ 2 รวมกัน  ซึ่งมีจํานวน 189,158 คน  ใน

ปที่ 3 มีจํานวนเพิ่มอีก 207,516 คน  ทําใหยอดของผูเขารวมโครงการมีจํานวนถึง 396,674 คน
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การดําเนินการในปที่ 4 พ.ศ. 2549  
พฤศจิกายน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดมอบรางวัลโรงเรียนดีเดนดานการสงเสริมการออก

กําลังกายและสุขภาพเยาวชนในโรงเรียนโดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลโรงเรียนดีเดนดานการสงเสริมการออกกําลังกายและสุขภาพเยาวชนในโรงเรียน

ขนาดเล็ก  ไดแก โรงเรียนบานใหมวัฒนา จ.ปทุมธานี 

รางวัลโรงเรียนดีเดนดานการสงเสริมการออกกําลังกายและสุขภาพเยาวชนในโรงเรียน

ขนาดใหญ ไดแก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจางสิงหเสนี)  

จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการในปที่ 4 มีจํานวนทั้งสิ้น  302,813 คน

ตัวเลขรวม 4 ป คือ  699,487 คน

ผลของการดําเนินงานในปที่ 4 ทางกระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

โครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง”  ที่สามารถชวยใหนักเรียนปรับพฤติกรรมดาน

โภชนาการและการออกกําลังใหดีขึ้น  จึงไดมีการมอบรางวัล  ดีเดนดานการสงเสริมสุขภาพเยาวชน  

ใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการเด็กไทย “สดใส  รวมใจออกกําลัง”  อีกทั้งยังไดประชาสัมพันธการ

ไดรับรางวัลดังกลาวสูสังคมในวงกวาง  นับเปนการสรางกําลังใจใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการที่

จะดําเนินงานโครงการตอไป  ในปที่ 4  จํานวนของผูเขารวมโครงการมีจํานวน 302,813 คน  ซึ่งทํา

ใหตัวเลขของผูเขารวมโครงการทั้งหมดถึง 699,487 คน  ซึ่งเปนการแสดงถึงความใสใจในสุขภาพ

ของผูเขารวมโครงการและโรงเรียนเปนอยางดี

การดําเนินการในปที่ 5 พ.ศ. 2550  
ธันวาคม 
ในปสุดทายของโครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง จํานวนนักเรียนที่เขารวม

โครงการ ในปที่ 5 มีจํานวนทั้งสิ้น 304,570 คน

ผลสรุปจํานวนนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศที่เขารวมโครงตลอดระยะเวลา  5 ป มี

จํานวนทั้งสิ้นถึง 1,004,257 คน เกินจากที่ตั้งเปาหนึ่งลานคน  

จากผลการดําเนินงานในแตละปขางตน  และจากเปาหมายที่ของโครงการที่ไดระบุไววา

เมื่อครับ 5 ป ตองมีจํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ 1,000,000 คน ผลของตัวเลขที่มีนักเรียนเขา

รวมโครงการที่มีเกินเปา  จึงถือวาโครงการนี้สัมฤทธิ์ผลในระดับดีมาก  นับวาเปนผลการดําเนินที่

นาพอใจเปนสําหรับผูจัดทําโครงการและพันธมิตรที่มีสวนเกี่ยวของ
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ผลทางภาพลักษณของ Brand
1.กกแกไขภาพลักษณผลิตภัณฑ
จากการสัมภาษณเกี่ยวกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ  นั่นคือคุณครูผู เขารวม

โครงการและนักเรียน รวมถึงพันธมิตรที่รวมทํางานในโครงการ  ไดสรุปผลออกมาวา  ภาพลักษณ

ของ Brand โคก นั้นก็ยังเขาใจวาเปนแบรนดเครื่องดื่มน้ําอัดลมที่ใหความหวาน และความสดชื่น

สําหรับผูดื่ม  แตสิ่งเขาเหลานั้นไดรับคือการเขาใจในโภชนาการและการออกกําลังกายที่มากขึ้น  

การรับประทานอาหารที่ถูกหลัก  เมื่อรับประทานเขาไปเทาไร ก็ควรมีการออกกําลังกายเทานั้น  

เพื่อไมใหเกิดไขมันสะสมอันเปนบอเกิดแหงโรคภัยชนิดตางๆ  ซึ่งการดื่มโคกก็ไมไดทําใหเกิด

อันตรายตอรางกาย  หากเรามีการรับประทานอยางถูกตองตามคําแนะนําบนฉลากผลิตภัณฑที่ติด

มากับขวด  และน้ําตาลในโคกก็ไมไดมีมากเกินจนทําใหรางกายเสียสุขภาพ ถาหากวาในแตละวัน

เรารับประทานอาหารอยูในประมาณที่พอเหมาะกับรางกาย   และออกกําลังกายอยางพอเหมาะ

2.กกสงเสริมภาพลักษณใหมขององคกร
การจัดทําโครงการเด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  นั้นมีสวนใหผูที่เกี่ยวของในโครงการ

ตามที่กลาวมาขางตน  มองวาโคกเปน สินคาที่จริงใจในการมอบโครงการดีๆ  คืนสูสังคม  โดยที่

ไมไดหวังผลตอบแทนใดๆ  กลับคืน  หากการเขาสูโครงการของโรงเรียนนั้น มอบแตสิ่งเปน

ประโยชนตอสังคมจริงๆ  ก็ถือไดวาเปนการทําซีเอสอาร  ซึ่งเปนคํากลาวจาก คุณปญญา จงโปลง

กลาง  Managing Director บ.ในการทํากิจกรรมถามีการขายสินคาก็ถือวาโครงการนั้นกําลังทํา 

Brand Aweness และ Sales Promotion ใหตัวเอง คํากลาวจากคุณปยะพร ดิษฐประพัฒน 

Project Director บ. Cool Idea co,ltd.

สิ่งที่บรรลุเปาหมายและเหตุผลดานการดําเนินงาน
ในการทําโครงการเด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลังไดกําหนดวัตถุประสงค ในการทํา

โครงการคือ

1.กกสงเสริมใหเยาวชนไทยสรางสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปลูกฝงพฤติกรรมและทัศนคติ

ในการรักการออกกําลังกาย สงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและปฏิบัติจนเปน

อุปนิสัย ทําใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และชวยใหการเรียนหนังสือมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 

2.กกการใหความรูดานโภชนาการที่ถูกตองแกแกเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาอยาง

กวางขวาง และสามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน  

อีกทั้งยังสามารถเผยแพรขอมูลโภชนาการที่ถูกตองแกคนในครอบครัว และชุมชนได 
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ซึ่งผลจากการทําวิจัย  ที่ไดปรากฏหลังจากที่ไดสํารวจนักเรียนที่เขารวมโครงการนั้นมี

จํานวนที่สูงขึ้นโดยไดมีนักเรียนไดออกกําลังกายมากขึ้น  จากการสํารวจในเรื่องของการที่นักเรียน

สนใจดานการออกกําลังมากขึ้น ซึ่งพบกวากอนเขารวมโครงการ  นั้น มีจํานวนไมถึง 10% จากนัก

นักเรียนไดเขารวมโครงการ  และไดตอบแบบสอบถามหลังการเขารวมโครงการ  ก็ไดพบกวา  มี

นักเรียนไดหันมาสนใจการออกกําลังมากขึ้น 64%  ซึ่งแตกตางจากเดิมถึงเกือบหาสิบเปอรเซนต  

ถือวาเปนกึ่งหนึ่งของเด็กที่เขารวมโครงการ และในเรื่องของโภชนาการ เกิดจากการคนควาในเรื่อง

ของพฤติกรรมเด็กที่สนใจในเรื่องของการเขากลุมกับเพื่อนในการรวมกิจกรรม  ตองการๆ ยอมรับ

จากเพื่อน ซึ่งอยูในตรงกับแนวคิดของการจูงใจ  ที่  Hilgard  ไดนําเสนอ  ในที่นี้คือแรงจูงใจทาง

สังคม  (Social Suviral Motives ) ซึ่งเปนแรงจูงใจอันเกิดจากความตองการทางสังคม ซึ่งเปน

แรงจูงใจเพื่อเขาสังคมในการเกี่ยวของสัมพันธกับผูอื่น  ในที่นี่หมายถึงการยอมรับจากเพื่อนๆใน

หอง  เด็กๆในโครงการเด็กสดใสรวมใจออกกําลัง ในกิจกรรม กาวขยับ  กระฉับกระเฉง ตองมีการ

ติดเครื่องนับกาวเขากับตัว  และตองนับจํานวนในแตละวันเพื่อนมาบันทึก  โดยนําจํานวนกาวเดิน

ของนักเรียนทั้งหองเรียน  ไดมาแขงขันรวมกัน  นับจํานวนกาวเดินในแตละเดือน แขงกับเพื่อน

ระหวางหองในชั้นเรียนเดียวกัน  หากคนหนึ่งคนใดไมใหความรวมมือ  จํานวนกาวเดินของหองตน

ก็จะแพหองอื่น  

กิจกรรมที่เกิดจากการรวมมือของเด็กนักเรียนนี้นั้นไดศึกษาจากแนวทางของทฤษฏีลําดับ

ขั้นความตองการของ Maslow ในลําดับขั้น   ความตองการความภาคภิใจ  หรือไดรับการยอมใน

สังคม  เนื่องจากมนุษยตองการความเดนความสําคัญ  รางวัลของเด็กนักเรียนที่เขารวมในโครงการ

นี้จะเปนประกาศนียบัตรเหรียญทอง สําหรับหองเรียนที่มีจํานวนการสูงสุด  ประกาศนียบัตรเหรียญ

ทองสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการสม่ําเสมอ  และประกาศนียบัตรเหรียญเงินสําหรับนักเรียนที่

เขารวมโครงการทุกคน  ซึ่งจะทําการมอบโดยผูอํานวยการ ครูใหญ  หรือ  ครูผูดูแลโครงการ  ซึ่งเด็ก

เมื่อไดรับประกาศนียบัตรนี้ก็จะเกิดความภูมิใจ ซึ่งของรางวัลในโครงการนี้ทางคณะผูจัดทํา

โครงการไดมีทําแบบสอบถามกับกลุมนักเรียนตัวอยางวาของรางวัลสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่

ดีในโครงการนั้นจะเปนของรางวัลในแบบใด  ผลของการสํารวจดังกลาวเด็กพอใจที่จะรับเปน

ประกาศนียบัตร  ซึ่งเหตุผลคือการมีชื่อของตนประทับอยูบนประกาศนียบัตรนั้นๆ  พรอมทั้งไดรับ

เกียรติจากผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ และ ผูบริหารบริษัท โคคา โค

ลา ประเทศไทย (จํากัด )  เปนการสรางความภาคภิใจใหกับนักเรียนที่ไดรับเปนอันมาก

จะเห็นไดวาขั้นตอนการดําเนินการและอุปกรณตางๆ  ที่ใชในการดําเนินโครงการนั้น  มี

การสอบถาม  จากกลุมเปาหมายเพื่อใหไดสิ่งที่ตรงใจ  ถูกใจกับนักเรียนที่เขารวมโครงการมากที่สุด  
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จึงถือไดวานี้เปนเหตุผลที่สรางความสําเร็จใหกับโครงการเด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลังไดอยางดี

เยี่ยม 

นอกจากในเรื่องของการออกกําลังกายแลว  เรื่องของโภชนาการซึ่งเปนอีกวัตถุประสงค

ของโครงการนี้ จากการสํารวจในหัวขอของโภชนาการ  กอนเขารวมโครงการนักเรียนไดตอบ

แบบสอบถามการสนใจเรื่องของโภชนาการ โดยกอนเขารวมโครงการนั้นมีนักเรียนที่สนใจไมถึงครึ่ง  

เพียงแค 49.11%  แตหลังจากที่เขารวมโครงการแลวมีการสนใจเพิ่มขึ้นถึง  71.86%  ซึ่งเพิ่มขึ้นกวา 

20%  ในเนื้อหาของโครงการไดมีการสอนเรื่องโภชนาการโดยใช ธงโภชนาการ  ที่แสดงใหเห็นถึง

การรับประทานอาหารที่แสดงใหเห็นวาสิ่งใดควรรับประทานมากที่สุด  และนอยที่สุดในแตละมื้อ  

โดยมีสัดสวนวาขาวแปง คารโบไฮเดรต เปนอาหารที่ใหพลังงานจะตองรับประทานมากที่สุด ผัก

และผลไมควรรับประทานครึ่งหนึ่งของคารโบไฮเดรต  อาหารประเภทนมและโปรตีนจะรับประทาน

ครึ่งหนึ่งของผักและผลไม ฐานลางสุดคืออาหารที่ตองรับประทานนอยที่สุด คือ ไขมัน น้ําตาล และ

เกลือ  รวมถึงเรื่องของฉลากโภชนาการซึ่งติดบนผลิตภัณฑอาหารที่แสดงถึงการรับประทานตอครั้ง

วาแตละถุงจะรับประทานไดกี่ครั้ง  และไดปริมาณแคลอรี่จํานวนเทาใด  ซึ่งในปจจุบันไดมีกฏหมาย

กําหนดไวแลววาผลิตภัณฑอาหารตองแสดงฉลากโภชนาการ  ในโครงการไดสอนใหนักเรียนได

เขาใจถึงความหมายของฉลากโภชนการ  การอานอยางถูกตอง  และเรียนรูวิธีการรับประทาน

อาหาร  ซึ่งทําใหนักเรียนไดตระหนักถึงการทานอาหารมากขึ้น  เขาใจในโภชนาการมากขึ้น ตามผล

การศึกษาที่ไดปรากฏมาขางตน

สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายและเหตุผลดานการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคในการศึกษาที่ไดเสนอขั้นตนคือ

1.กกสงเสริมใหเยาวชนไทยสรางสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปลูกฝงพฤติกรรมและทัศนคติ

ในการรักการออกกําลังกาย สงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและปฏิบัติจนเปน

อุปนิสัย ทําใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และชวยใหการเรียนหนังสือมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ 

2.กกการใหความรูดานโภชนาการที่ถูกตองแกแกเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาอยาง

กวางขวาง และสามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน 

อีกทั้งยังสามารถเผยแพรขอมูลโภชนาการที่ถูกตองแกคนในครอบครัว และชุมชนได 

โครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลังไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว  นั่นคือ การที่

นักเรียนที่เขารวมโครงการ  ตองมีสุขภาพที่แข็งแรง  ที่แข็งแรง ปลูกฝงพฤติกรรมและทัศนคติในการ

รักการออกกําลังกาย สงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและปฏิบัติจนเปน

อุปนิสัย  และในดานโภชนาการที่สามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติไดจริงใน
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ชีวิตประจําวัน  อีกทั้งยังสามารถเผยแพรขอมูลโภชนาการที่ถูกตองแกคนในครอบครัว และชุมชน

ได  ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับการตอบรับเปนอยางดี  และเกิดผลออกมาอยางเปนรูปธรรม 

ในสวนที่อาจจะเปนการเพิ่มเติมใหกับโครงการนี้คือ  การสื่อสารในเรื่องแบรนดกับ กลุม

ธุรกิจ โคคา-โคลา อาจจะมองวาประสบผลสําเร็จในแงของกลุมเปาหมาย แตการทําซีเอสอารคือ

การที่ตองใหสังคมไดทราบวาเราทําประโยชนหรือความดีอะไรแกผูมีสวนไดสวนเสียในตอธุรกิจและ

สังคม กลุมธุรกิจ โคคา-โคลา ไดจัดทําโครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง โครงการที่ทําให

เด็กไทยหันมาออกกําลังกาย และใหครามรูเรื่องโภชนาการแกเด็ก 

ซึ่งในแงของน้ําดําที่ใครๆ ตางมองวามีโทษตอรางกาย  เมื่อ กลุมธุรกิจ โคคา-โคลา ไดลุก

มาทําโครงการนี้ สังคมก็ตางตั้งขอสงสัยวาตองการทําเพื่อกลบความเปนน้ําดําของตัวเอง  แตที่

แทจริงแลว  คือการใหความรูเรื่องของโภชนาการที่ถูกตองวาน้ําอัดลมไมใชสาเหตุของความอวน 

และโรคภัยตางๆ  ที่มีโทษตอรางกาย  หากแตเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดโทษตอรางกาย  หากเรา

ไมมีการรับประทานอยางถูกตอง  นั่นคือรับประทานใหเหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่จะใชในแต

ละวัน และควรออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อใหสุขภาพแข็งแรง  

รูปแบบของการนําเสนอเพื่อสื่อสารตอสังคม  ก็จะเปนการแนะนําเรื่องโภชนาการและ

การออกกําลัง  อาหารทุกอยางมีทั้งคุณและโทษตอรางกาย ควรรับประทานอยางเหมาะสมกับ

รางกายของตน   การไมออกกําลังจะทําใหรางกายไมแข็งแรงเกิดเปนโรคตางๆ ไดงาย ซึ่งนี้คือสิ่งที่

ควรกระทําในการที่จะสื่อสารออกไปใหสังคมไดรับทราบถึงการทําซีเอสอารของ กลุมธุรกิจ โคคา-

โคลา  

สิ่งที่บรรลุเปาหมายและเหตุผลดานการสื่อสาร
1.กกทําใหมีผูสนใจเขารวมโครงการ โดยรูผานการประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสาร

ในรูปแบบของ ขาวตามเวปไซด หนังสือพิมพ นิตยสาร รายการทีวี  และทางเวปไซดของโครงการ

เอง

2.กกสามารถทําใหจํานวนผูเขารวมโครงการมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเปนผูที่สนใจอยาก

เขารวมโครงการเอง  และไมไดอยูในแผนการดํานเนินงาน   โดยเกิดจากการแพรกระจายของ

ขาวสารไปถึงโรงเรียนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว 

3.กกมีการตอบรับจากหนวยงานอื่น ๆ ที่รูจักโครงการผานสื่อและตองการเขารวมเปน

สวนหนึ่งของโครงการ  เชนกิจกรรมมหกรรมสงเสริมสุขภาพ 
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บทที่  4



ประเด็นในการวิเคราะห์
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แนวคิด

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  และสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดตั้งโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง จากแนวคิดที่ว่า ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ทำให้กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากอดีต คือ  ชอบดูโทรทัศน์  ตามด้วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น  พฤติกรรมที่อยู่กับที่  ไม่มีการเคลื่อนไหวออกกำลังอย่างที่จะควรจะเป็นตามวัย  รวมถึงการรับประทานอาหารที่ในปัจจุบันเป็นการรับประทานอาหารที่เน้นแป้งและน้ำตาล มากกว่าผักผลไม้และการมองข้ามการอ่านฉลากโภชนาเพื่อการบริโภค  จึงส่งผลให้เด็กอ้วน และเกิดปัญหาทางสุขภาพที่ส่งผลต่ร่างกายโดยตรงที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ รวมทั้งเกิดผลทางการเรียน  

แนวคิดของโครงการที่กล่าวถึงกล่าวถึงพฤติกรรมเยาวชนเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายและในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลแล้วทำให้เกิดความอ้วน  สาเหตุของอาหารที่ทำให้เกิดความอ้วนหนึ่งในนั้นก็คือ น้ำอัดลมซึ่งมีรสชาติหวาน  แม้ปริมาณต่อหนึ่งกระป๋องจะไม่มาก  แต่ด้วยรสชาติของน้ำอัดลมที่มีความหวานและรสชาติที่ซ่าที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์  ทำให้ดื่มมากเกินไปนานวันเข้าจึงทำให้เกิดความอ้วนได้  จนทำให้เกิดการห้ามขายน้ำอัดลมบางเขตในเขตกทม  ดังนั้นการจัดตั้งโครงการนี้ก็เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงความใส่ใจต่อสังคมของ กลุ่มบริษัท โคคา-โคล่า จากการเป็นผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ของโลกและประเทศ เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและการออกกำลังอย่างถูกวิธี โดยผ่านโครงการ “เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลังนี้” 



พันธกิจ

สร้างให้เด็กไทยมีความรู้เข้าใจในเรื่องของโชนาการและมีการออกกำลังกายมากขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทยในเรื่องของโภชนาการ การรับประทานอาหารให้รู้ว่าการรับประทานเท่าไรควรมีการเผาผลาญไปเท่านั้น  รวมถึงการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจากกิจกรรมง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก  และนักเรียนเห็นประโยชนของโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  ว่ามีประโยชน์

โดยมีผลจากการทำแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดห้าปี  ที่ทางโครงการจะให้นักเรียนได้ทำแบบสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการ  ในเรื่องของ  ความเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นแปดสิบกว่าเปอร์เซนต์  ตรงนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกายทั้งในด้านโภชนาการและการออกกำลังมากขึ้น 

	

วิสัยทัศน์

โครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  จะสร้างให้ให้เด็กไทยเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

จากผลของการสัมภาษณ์จากคุณครูนิภาพรรณ โรจนวิภาต  ที่เป็นผู้ดูแลโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ประจำโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  ต.หนองลู อ.สังขละ  จังหวัดกาญจนบุรี  นักเรียนที่ที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น  มีสมาธิขึ้นในการเรียน  ซึ่งทำให้ผลการเรียนดีขึ้น  ซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นผลได้โครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง”  มีผลต่อการสร้างให้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  ซึ่งช่วยให้การเรียนมีสมาธิ  ผลการเรียนก็ดีขึ้น  จึงทำให้กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปได้ดี  



เป้าหมายของโครงการ

เด็กไทยต้องเข้าร่วมโครงการนี้ครบ 1 ล้านคนภายใน 5 ปี

เป้าหมายตรงนี้ได้บรรลุอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดการดำเนินงานภายในโครงการที่แบ่งการทำงานออกเป็นรายปีดังนี้

ปีที่ก1กเริ่มที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และภาคกลาง

ปีที่ก2กนักเรียนในกลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก   

ปีที่ก3กนักเรียนในกลุ่มภาคอีสาน 

ปีที่ก4กนักเรียนในกลุ่มภาคเหนือ

ปีที่ก5กนักเรียนในกลุ่มภาคใต้ 

ในแต่ละภาคจะมีการกำหนดโรงเรียนที่เข้าร่วม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงจำนวนนักเรียนที่จะเข้าโครงการได้อย่างชัดเจน  โดยในการดำเนินกิจกรรมในโรที่เพิ่มในแต่ละปีนั้น  กลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีก่อนหน้านั้น  ก็ยังมีการทำโครงการต่อเนื่องไป   และยังมีโรงเรียนที่อยู่นอกเหนือจากการในแผนการดำเนินงานสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  ทำให้ตัวเลขของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเด็กไทยระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ   

การกำหนดกลุ่มของเป้าหมายในระดับประถมศึกษานี้  ได้มีการศึกษาจากการรายงานผลจากสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว  ได้พบว่ามีภาวะของเด็กที่มีโภชนาการเกินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หากเราปล่อยภาวะนี้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆ  จะทำให้อนาคตของสังคมไทยน่าเป็นห่วง  ในฐานะที่กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคล่า เอง แม้กลุ่มเด็กๆ ประถมศึกษา จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการขายสินค้า  แต่เด็กๆ ก็ชื่นชอบและนิยมดื่มน้ำอัดลมกันมาก  การที่จะปลูกฝังนิสัยที่ดีควรเริ่มตั้งแต่ยังเด็กจึงจะดีที่สุด 



กิจกรรม 

กิจกรรมเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังเป็นโครงการที่มุ่งจะทำให้เด็กไทย  หันมาออกกำลังกายมากขึ้น  ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้สมดุล ทั้งการออกำลังกายที่ดี และการรับประทานอาหารที่ดี โดยจะมีกลุ่มกิจกรรมหลัก 2 กลุ่มได้แก่  

1.กกกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโภชนาการในโรงเรียน 

2.กกกิจกรรมการออกกำลัง ซึ่งมี 2 กิจกรรมย่อย คือ

2.1กกก้าวขยับกระฉับกระเฉง

2.2กกเต้นทุกทีดีทุกวัน 

โดยกิจกรรมย่อยนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเด็กโดยตรง  ผ่านการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก  และการทำ Focus Group เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริง ซึ่งเด็ก ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย  อยู่ในวัยที่นิยมทำตามเพื่อน  ต้องการการยอมรับจากเพื่อนและสังคม   การจัดกิจกรรมหลัก 2 กลุ่มนี้  ได้ให้ประโยชน์ทั้งในด้านโภชนาการและการออกกำลัง  

ด้านโภชนาการนั้น  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านโภชนาการแก่เด็ก  ว่าเราควรรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่  โดยใช้ธงโภชนาการ ซึ่งยอดบนปลายแหลมคืออาหารคาร์โบไฮเดรต  น้ำตาล เนื้อสัตว์ และด้านฐานล่างคือผักผลไม้ ให้เด็กได้รู้ว่าถึงสัดส่วนที่ควรรับประทานอย่างถูกต้อง  นอกจานนั้นยังเรียนรู้การอ่านฉลากโภชนาการเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่เหมาะสมในเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อได้ทราบว่าคนเราต้องการพลังงานเท่าไร  เด็กจะเข้าใจและรับประทานอาหารให้เพียงพอกับที่ร่างกายของเขาต้องการ  ซึ่งเป็นการเข้าใจเรื่องของโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง ว่าเราสามารถรับประทานทุกอย่างได้แต่ต้องถูกสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อร่างกายของแต่ละคน

ด้านการออกกำลังสองกิจกรรมย่อย คือ ก้าวขยับกระฉับกระเฉง  เป็นการฝึกให้เด็กสนุกกับการออกกำลัง  เนื่องจากต้องมีการนับก้าวเพื่อจดบันทึกสำหรับรายงานผลระดับบุคคล และระดับชั้นเรียน  ซึ่งเด็กจะเกิดการกระตือรือล้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยต้องเดินให้ได้ตามที่กิจกรรมได้กำหนดไว้ต่อวัน  และต้องร่วมบันทึกการเดินในตารางของชั้นเรียนเพื่อนำไปแข่งกับห้องอื่นๆ  หากคนใดไม่ทำตามหรือไม่ให้ความร่วมมือ  ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของห้องก็จะตกลง  ซึ่งฝึกการทำงานระดับกลุ่มความสามัคคี ผลที่ได้คือร่างกายที่แข็งแรงและความสามัคคีในชั้นเรียน 



การสื่อสาร

โครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังที่กำหนดโรงเรยนที่จะเข้าร่วมโดยนำข้อมูลมาจากรายชื่อโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานประถมศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการของแต่ละโรงเรียนไว้แล้วตลอดระยเวลา   5 ปีของการดำเนินการ  ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นไปในรูปแบบของการติดต่อโดยตรงกับโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย  เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งจะเริ่มจากลุ่มโรงเรียนในปีที่ 1  กลุ่มโรงเรียนในปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนในปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนในปีที่ 4  และกลุ่มโรงเรียนในปีที่ 5  

วิธีการคือการติดต่อไปยังโรงเรียนโดยตรง  แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการนี้ แล้วจะมีการอบรมครูที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลโครงการจากทางโรงเรียน  แล้วทำกิจกรรมที่ได้รับการอบรม โปรแกรมที่ทางโครงการได้จัดไว้  นำไปปฏิบัติกับทางนักเรียนซึ่งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  จะมีแบบสอบถามให้นักเรียนได้ทำเพื่อให้ทราบถึงผลก่อนและหลังจากการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงความคิดเห็นที่จะนำไปปรับปรุงโครงการในปีต่อไป ๆ

นอกจากนั้นยังมีการลงประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่เข้าถึงโรงเรียนได้โดยตรง เช่น ทางหนังสือพิมพ์หน้าการศึกษา   เวปไซด์ของโครงการและตามเวปไซด์ต่างๆ  โดยได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดหากโรงเรียนใดสนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที  ซึ่งทำให้เกิดการตอบรับจากหลายโรงเรียนที่สนใจ  

ทางโครงการยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  เช่น  มหกรรมสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลงวในปี พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549  ยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณชนได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย

การกำหนดรูปแบบการสื่อสารที่ได้มีการระบุโรงเรียนไว้ตั้งแต่แรก  ทำให้โครงการดำเนินงานได้ไม่ติดขัด  สามารถระบุได้ชัดเจนถึงจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการได้ทุกปี  ซึ่งจะเป็นการง่ายต่อการจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนเท่าไร  อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ไปตามสื่อต่าง ๆ นั้นจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ  และช่วยแนะนำโครงการไปยังโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะไปดำเนินงาน  ซึ่งจำนวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และการสื่อสารตามเวปไซด์ และสื่อสาธารณะต่าง ๆ  ก็ยังทำให้โครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง” เป็นที่รู้จักในวงกว้าง



การสร้างกระแส

การสร้างกระแสของกิจกรรม  ในระยะแรกของโครงการได้มีการเปิดตัวโครงการ ในกลุ่มของข่าวการศึกษาในหนังสือพิมพ์  การจัดทำเวปไซด์  www.thaikids-onthemove.com  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ  แล้วจึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านการสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์  

จากการปฏิบัติงานของโครงการผ่านไป 1 ปี ทางโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการในระยะแรก  มีการใช้โครงการได้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชุน  อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้ใช้ท่าเต้นและเพลงของโครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลังให้นักเรียนจำนวนกว่า 400 คนเต้น   เพื่อเป็นการแสดงเปิดการแข่งขันของกีฬาภายในของกลุ่มโรงเรียนอัสสัมชัญ  ซึ่งทำให้โรงเรียนในกลุ่มอัสสัมชัญ  และโรงเรียนอื่นที่ได้ทราบข่าว  ให้ความสนใจ และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นอันมาก  เมื่อโครงการประสบความสำเร็จในปีแรก  นอกเหนือจากการทำ ประชาสัมพันธ์ผ่าน  ของฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการเองแล้ว  โครงการยังได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป  มีการเชิญให้นักเรียนในโครงการไปร่วมในงานมหกรรมสุขภาพที่ท้องสนามหลวง  จัดทำ Rally สุขภาพในงานเดียวกันนั้นด้วย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอันมาก  ทำให้โครงการเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  และประสบความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงโรงเรียนเป้าหมายได้อีกทาง  

การสร้างกระแสของโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ช่วงแรกของการดำเนินโครงการจะเป็นการกระจายให้ทราบในกลุ่มของเป้าหมาย นั่นคือโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อให้โรงเรียนได้รู้จักและรับทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ เมื่อโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลและเห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ  ก็มีการตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการ   

เมื่อโครงการได้ดำเนินการไปสักระยะได้มีการออกสื่อทางอินเตอร์เน็ต  และรายการโทรทัศน์  เพื่อแนะนำโครงการ โดยเล่าถึงความเป็นมารายละเอียดต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม  ให้สังคมได้ตระหนักถึงจำนวนเด็กที่มีภาวะสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงเนื่องจากการรับประทานอาหารที่อย่างไม่ถูกหลัก  และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ  มีตัวเลขเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นการแสดงว่าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจะมีคุณภาพด้อยลง  อีกทั้งจำนวนคนไทยที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่ละเลยการออกกำลังและรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการก็มีเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกระแสการตอบรับของโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ในทางที่ดี   สังคมได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีโดยเริ่มจากเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลัง

อีกทั้งในช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2456 – 2548 นั้นเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลได้รณรงค์ในเรื่องของการให้คนไทยมีสุขภาพดี โครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ได้เกิดขึ้นมาในช่วงที่เหมาะสมจึงทำให้เกิดกระแสการตอบรับอย่างดี
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ภาพก16กกแสดงคำถามสำหรับนักเรียนเกี่ยวเวลาในการออกกำลังกาย



ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนนักเรียนใช้เวลาในการออกกำลังกายเพียง 20-30 นาที แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนได้เพิ่มการออกกำลังเกิน 40 นาทีต่อครั้ง มากขึ้นถึงร้อยละ 70 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการออกำลังมากขึ้น
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						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  เครื่องนับก้าวทำให้สนุกและอยากเดินออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			7.30			11.76			8.55


						มาก			92.70			88.24			91.45


						รวม			100.00			100.00			100.00


			P1V2  หลังจากคืนเครื่องนับก้าวให้คุณครูแล้ว น้องๆ มั่นใจว่าจะเดินออกกำลังกายต่อไป * S_TYPE  ประเภทของโรงเรียน Crosstabulation


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  หลังจากคืนเครื่องนับก้าวให้คุณครูแล้ว น้องๆ มั่นใจว่าจะเดินออกกำลังกายต่อไป			น้อย			26.04			29.46			27.01


						มาก			73.96			70.54			72.99


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  น้องๆ ชอบรูปร่าง ขนาด และสีสันของเครื่องนับก้าว			น้อย			27.93			34.62			29.82


						มาก			72.07			65.38			70.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  น้องๆ เห็นด้วยว่า การเดินเป็นการออกกำลังกาย			น้อย			6.26			6.36			6.29


						มาก			93.74			93.64			93.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V1  การแข่งขันบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทุกวันน่าตื่นเต้นดี			น้อย			30.12			37.10			32.09


						มาก			69.88			62.90			67.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V2  การแข่งบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทำให้เห็นว่าการเดินออกกำลังกายสำคัญ			น้อย			14.61			17.21			15.34


						มาก			85.39			82.79			84.66


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V3  การแข่งบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทำให้เห็นว่าการเดินออกกำลังกายให้ได้ตามเป้าหมาย			น้อย			20.20			21.45			20.55


						มาก			79.80			78.55			79.45


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  คู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง มีรูปแบบ สีสันโดนใจ แถมพกพาสะดวก			น้อย			20.21			30.19			23.02


						มาก			79.79			69.81			76.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  เราจะตั้งใจเดินทุกวันเพื่อกรอกจำนวนก้าวลงในตารางที่อยู่ในคู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมในออกกำลัง ให้ครบทุกวัน			น้อย			23.59			27.11			24.58


						มาก			76.41			72.89			75.42


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  น้องๆ อ่าน คู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง แล้วทำให้เข้าใจว่า รับประทานมาก ก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น			น้อย			21.11			22.94			21.63


						มาก			78.89			77.06			78.37


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V1  การเต้นแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ไม่ยาก			น้อย			13.00			16.75			14.05


						มาก			87.00			83.25			85.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V2  จังหวะเพลง มันดี ฟังแล้วอยากเต้น			น้อย			20.21			25.00			21.56


						มาก			79.79			75.00			78.44


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V3  เนื้อเพลง สนุกสนาน จำง่าย ร้องตามได้ไม่ยาก			น้อย			31.29			34.12			32.09


						มาก			68.71			65.88			67.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V4  ท่าเต้นสุดเก๋ ดูแล้วอยากเต้น			น้อย			33.41			42.89			36.09


						มาก			66.59			57.11			63.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องๆ			น้อย			5.43			7.37			5.97


						มาก			94.57			92.63			94.03


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก น้องๆ ยินดีจะเข้าร่วม			น้อย			13.08			14.84			13.57


						มาก			86.92			85.16			86.43


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V3  รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ			น้อย			11.79			16.48			13.10


						มาก			88.21			83.52			86.90


						รวม			100.00			100.00			100.00
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ภาพก17กกแสดงคำถามสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับคู่มือนักเรียน



ภาพ  17  คำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคู่มือนักเรียน  ซึ่งเป็นการถามว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นด้วย มากน้อย เพียงไรในเรื่องที่ว่าหากเรารับประทานอาหารมากก็ต้องออกกำลังกายให้มาก  โดยนักเรียนส่วนใหญ่กว่า  70% นั้นตอบว่าการหากเรารับประทานอาหารมากก็ควรออกกำลังกายให้มากขึ้น  ซึ่งตรงกับประเด็นในการให้ความรู้จากโครงการที่ระบุว่าเราควรออกกำลังกายให้เท่ากับที่ร่างกายรับประทานเข้าไป  ทำให้ทราบว่านักเรียนนั้นเข้าใจในเนื้อหาของโครงการเป็นอย่างดี
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P1V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


0.5988023952


63.4730538922


35.3293413174


2.3255813953


0


72.0930232558


25.5813953488





P1V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.1976047904


8.3832335329


71.8562874251


18.5628742515


2.2727272727


11.3636363636


70.4545454545


15.9090909091





P1V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


5.4545454545


61.8181818182


32.1212121212


2.2727272727


4.5454545455


59.0909090909


34.0909090909
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			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


4.2168674699


65.0602409639


30.1204819277


0


11.6279069767


69.7674418605


18.6046511628





P1V5


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


2.3952095808


19.7604790419


64.6706586826


13.1736526946


2.3255813953


16.2790697674


69.7674418605


11.6279069767





P1V6


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.7964071856


8.9820359281


64.6706586826


24.5508982036


0


6.8181818182


77.2727272727


15.9090909091





P1V7


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


4.7904191617


59.880239521


34.7305389222


0


6.8181818182


63.6363636364


29.5454545455





P2V11
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น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


4.1916167665


53.8922155689


41.3173652695


2.2727272727
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59.0909090909


36.3636363636





P2V12


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


2.3952095808


55.6886227545


41.9161676647


0


59.0909090909


40.9090909091





P2V13


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


1.7964071856


53.2934131737


44.9101796407


2.2727272727


52.2727272727


45.4545454545





P2V14


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


4.1916167665


59.880239521


35.9281437126


9.0909090909


45.4545454545


45.4545454545





P2V15


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


9.6385542169


51.2048192771


39.156626506


13.9534883721


51.1627906977


34.8837209302





P2V21


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


2.3952095808


46.1077844311


51.497005988


2.2727272727


61.3636363636


36.3636363636





P2V22


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


4.2168674699


59.6385542169


35.5421686747


0


11.3636363636


56.8181818182


31.8181818182





P2V23


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


4.1916167665


59.2814371257


35.9281437126


0


4.5454545455


72.7272727273


22.7272727273
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			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


1.8181818182


60


37.5757575758


0


0


61.3636363636


38.6363636364





P2V32


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


2.4096385542


53.0120481928


43.9759036145


0


0


61.3636363636


38.6363636364





P2V33


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


2.4096385542


62.0481927711


35.5421686747


2.2727272727


72.7272727273
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			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


2.4390243902


60.9756097561


35.9756097561


0


7.1428571429


66.6666666667


26.1904761905
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			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.2424242424


61.8181818182


33.3333333333


0


6.976744186


65.1162790698


27.9069767442





P2V36


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2195121951


5.487804878


57.9268292683


35.3658536585


0


9.0909090909


63.6363636364


27.2727272727





P2V37


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


6.7484662577


61.963190184


29.4478527607


0


6.8181818182


84.0909090909


9.0909090909





P3V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


3.6363636364


54.5454545455


41.2121212121


0


11.6279069767


53.488372093


34.8837209302





P3V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.8484848485


60


34.5454545455


0


16.2790697674


58.1395348837


25.5813953488





P3V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


2.4096385542


60.2409638554


36.7469879518


0


2.380952381


80.9523809524


16.6666666667





P3V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


8.5365853659


52.4390243902


38.4146341463


0


13.9534883721


65.1162790698


20.9302325581





P3V5


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2048192771


3.0120481928


52.4096385542


43.3734939759


0


9.3023255814


65.1162790698


25.5813953488





P3V6


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


7.9754601227


48.4662576687


41.717791411


0


11.9047619048


57.1428571429


30.9523809524





P3V7


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2422360248


5.5900621118


53.4161490683


39.751552795


0


4.6511627907


62.7906976744


32.5581395349





P4V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


0.6024096386


34.9397590361


63.8554216867


0


0


50


50





P4V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


41.5662650602


56.6265060241


0


2.2727272727


47.7272727273


50





P4V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


38.5542168675


59.6385542169


0


0


52.2727272727


47.7272727273





P4V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


0.6060606061


39.3939393939


59.3939393939


0


0


45.4545454545


54.5454545455





Sheet1


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			2.33			0.95


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			63.47			72.09			65.24


						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76
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			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48
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			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48
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									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48
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						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69
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			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48
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			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48
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			P4V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก ยินดีที่จะเข้าร่วม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			2.27			1.43


						มาก			41.57			47.73			42.86


						มากที่สุด			56.63			50.00			55.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			0.00			0.94			0.9523809524


						มาก			38.55			52.27			41.43


						มากที่สุด			59.64			47.73			57.14


						รวม			100.00			100.00			99.99


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			0.61			0.00			0.48


						มาก			39.39			45.45			40.67


						มากที่สุด			59.39			54.55			58.37


						รวม			100.00			100.00			100.00
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						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			2.33			0.95


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			63.47			72.09			65.24


						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.85			16.28			7.21


						มาก			60.00			58.14			59.62


						มากที่สุด			34.55			25.58			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			2.38			2.40


						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			8.54			13.95			9.66


						มาก			52.44			65.12			55.07


						มากที่สุด			38.41			20.93			34.78


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			น้อยที่สุด			1.20			0.00			0.96


						น้อย			3.01			9.30			4.31


						มาก			52.41			65.12			55.02


						มากที่สุด			43.37			25.58			39.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46


						น้อย			7.98			11.90			8.78


						มาก			48.47			57.14			50.24


						มากที่สุด			41.72			30.95			39.51


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V7  วิดีโอสอนเต้นทำให้สะดวกต่อการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม			น้อยที่สุด			1.24			0.00			0.98


						น้อย			5.59			4.65			5.39


						มาก			53.42			62.79			55.39


						มากที่สุด			39.75			32.56			38.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			34.94			50.00			38.10


						มากที่สุด			63.86			50.00			60.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก ยินดีที่จะเข้าร่วม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			2.27			1.43


						มาก			41.57			47.73			42.86


						มากที่สุด			56.63			50.00			55.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			0.00			0.94			0.9523809524


						มาก			38.55			52.27			41.43


						มากที่สุด			59.64			47.73			57.14


						รวม			100.00			100.00			99.99


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			0.61			0.00			0.48


						มาก			39.39			45.45			40.67


						มากที่สุด			59.39			54.55			58.37


						รวม			100.00			100.00			100.00
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ภาพก18กกแสดงคำถามที่เกียวข้องกับครูผู้เข้าร่วมโครงการ



ภาพ 18 คำถามที่เกียวข้องกับครูผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับความเห็นว่าโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน โดยครูผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60% เห็นด้วยมากที่สุดว่าโครงการ เด็กไทยสดใสร่วมใจ ออกกำลัง นั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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Sheet1


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  เครื่องนับก้าวทำให้สนุกและอยากเดินออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			7.30			11.76			8.55


						มาก			92.70			88.24			91.45


						รวม			100.00			100.00			100.00


			P1V2  หลังจากคืนเครื่องนับก้าวให้คุณครูแล้ว น้องๆ มั่นใจว่าจะเดินออกกำลังกายต่อไป * S_TYPE  ประเภทของโรงเรียน Crosstabulation


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  หลังจากคืนเครื่องนับก้าวให้คุณครูแล้ว น้องๆ มั่นใจว่าจะเดินออกกำลังกายต่อไป			น้อย			26.04			29.46			27.01


						มาก			73.96			70.54			72.99


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  น้องๆ ชอบรูปร่าง ขนาด และสีสันของเครื่องนับก้าว			น้อย			27.93			34.62			29.82


						มาก			72.07			65.38			70.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  น้องๆ เห็นด้วยว่า การเดินเป็นการออกกำลังกาย			น้อย			6.26			6.36			6.29


						มาก			93.74			93.64			93.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V1  การแข่งขันบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทุกวันน่าตื่นเต้นดี			น้อย			30.12			37.10			32.09


						มาก			69.88			62.90			67.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V2  การแข่งบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทำให้เห็นว่าการเดินออกกำลังกายสำคัญ			น้อย			14.61			17.21			15.34


						มาก			85.39			82.79			84.66


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V3  การแข่งบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทำให้เห็นว่าการเดินออกกำลังกายให้ได้ตามเป้าหมาย			น้อย			20.20			21.45			20.55


						มาก			79.80			78.55			79.45


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  คู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง มีรูปแบบ สีสันโดนใจ แถมพกพาสะดวก			น้อย			20.21			30.19			23.02


						มาก			79.79			69.81			76.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  เราจะตั้งใจเดินทุกวันเพื่อกรอกจำนวนก้าวลงในตารางที่อยู่ในคู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมในออกกำลัง ให้ครบทุกวัน			น้อย			23.59			27.11			24.58


						มาก			76.41			72.89			75.42


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  น้องๆ อ่าน คู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง แล้วทำให้เข้าใจว่า รับประทานมาก ก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น			น้อย			21.11			22.94			21.63


						มาก			78.89			77.06			78.37


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V1  การเต้นแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ไม่ยาก			น้อย			13.00			16.75			14.05


						มาก			87.00			83.25			85.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V2  จังหวะเพลง มันดี ฟังแล้วอยากเต้น			น้อย			20.21			25.00			21.56


						มาก			79.79			75.00			78.44


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V3  เนื้อเพลง สนุกสนาน จำง่าย ร้องตามได้ไม่ยาก			น้อย			31.29			34.12			32.09


						มาก			68.71			65.88			67.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V4  ท่าเต้นสุดเก๋ ดูแล้วอยากเต้น			น้อย			33.41			42.89			36.09


						มาก			66.59			57.11			63.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องๆ			น้อย			5.43			7.37			5.97


						มาก			94.57			92.63			94.03


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก น้องๆ ยินดีจะเข้าร่วม			น้อย			13.08			14.84			13.57


						มาก			86.92			85.16			86.43


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V3  รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ			น้อย			11.79			16.48			13.10


						มาก			88.21			83.52			86.90


						รวม			100.00			100.00			100.00
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P1V4


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


6.2611275964


93.7388724036


6.3588190765


93.6411809235





P2V1


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


30.1183431953


69.8816568047


37.1040723982


62.8959276018





P2V2


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


14.6074074074


85.3925925926


17.2075471698


82.7924528302





P2V3


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


20.202020202


79.797979798


21.4501510574


78.5498489426





P3V1


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


20.2074074074


79.7925925926


30.1886792453


69.8113207547





P3V2


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


23.5871505057


76.4128494943


27.1070615034


72.8929384966





P3V3


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


21.1121022896


78.8878977104


22.9371688115


77.0628311885





P5V1


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


13.0021465808


86.9978534192


16.7452830189


83.2547169811





P5V2


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


20.2094886014


79.7905113986


25


75





P5V3


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


31.2925170068


68.7074829932


34.1194968553


65.8805031447





P5V4


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


33.4055727554


66.5944272446


42.8908091123


57.1091908877





P6V1


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก





รัฐบาล


เอกชน


5.4308252427


7.3667711599


94.5691747573


92.6332288401





P6V2


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


13.0818375418


86.9181624582


14.8351648352


85.1648351648





P6V3


			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


11.7899907891


88.2100092109


16.4826498423


83.5173501577





Sheet1


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  เครื่องนับก้าวทำให้สนุกและอยากเดินออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			7.30			11.76			8.55


						มาก			92.70			88.24			91.45


						รวม			100.00			100.00			100.00


			P1V2  หลังจากคืนเครื่องนับก้าวให้คุณครูแล้ว น้องๆ มั่นใจว่าจะเดินออกกำลังกายต่อไป * S_TYPE  ประเภทของโรงเรียน Crosstabulation


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  หลังจากคืนเครื่องนับก้าวให้คุณครูแล้ว น้องๆ มั่นใจว่าจะเดินออกกำลังกายต่อไป			น้อย			26.04			29.46			27.01


						มาก			73.96			70.54			72.99


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  น้องๆ ชอบรูปร่าง ขนาด และสีสันของเครื่องนับก้าว			น้อย			27.93			34.62			29.82


						มาก			72.07			65.38			70.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  น้องๆ เห็นด้วยว่า การเดินเป็นการออกกำลังกาย			น้อย			6.26			6.36			6.29


						มาก			93.74			93.64			93.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V1  การแข่งขันบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทุกวันน่าตื่นเต้นดี			น้อย			30.12			37.10			32.09


						มาก			69.88			62.90			67.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V2  การแข่งบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทำให้เห็นว่าการเดินออกกำลังกายสำคัญ			น้อย			14.61			17.21			15.34


						มาก			85.39			82.79			84.66


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P2V3  การแข่งบันทึกจำนวนก้าวในตารางบันทึกการแข่งขันทำให้เห็นว่าการเดินออกกำลังกายให้ได้ตามเป้าหมาย			น้อย			20.20			21.45			20.55


						มาก			79.80			78.55			79.45


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  คู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง มีรูปแบบ สีสันโดนใจ แถมพกพาสะดวก			น้อย			20.21			30.19			23.02


						มาก			79.79			69.81			76.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  เราจะตั้งใจเดินทุกวันเพื่อกรอกจำนวนก้าวลงในตารางที่อยู่ในคู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมในออกกำลัง ให้ครบทุกวัน			น้อย			23.59			27.11			24.58


						มาก			76.41			72.89			75.42


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  น้องๆ อ่าน คู่มือเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง แล้วทำให้เข้าใจว่า รับประทานมาก ก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น			น้อย			21.11			22.94			21.63


						มาก			78.89			77.06			78.37


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V1  การเต้นแอโรบิค เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ไม่ยาก			น้อย			13.00			16.75			14.05


						มาก			87.00			83.25			85.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V2  จังหวะเพลง มันดี ฟังแล้วอยากเต้น			น้อย			20.21			25.00			21.56


						มาก			79.79			75.00			78.44


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V3  เนื้อเพลง สนุกสนาน จำง่าย ร้องตามได้ไม่ยาก			น้อย			31.29			34.12			32.09


						มาก			68.71			65.88			67.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P5V4  ท่าเต้นสุดเก๋ ดูแล้วอยากเต้น			น้อย			33.41			42.89			36.09


						มาก			66.59			57.11			63.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องๆ			น้อย			5.43			7.37			5.97


						มาก			94.57			92.63			94.03


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก น้องๆ ยินดีจะเข้าร่วม			น้อย			13.08			14.84			13.57


						มาก			86.92			85.16			86.43


						รวม			100.00			100.00			100.00


									ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


						ระดับความคิดเห็น			รัฐบาล			เอกชน


			P6V3  รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ			น้อย			11.79			16.48			13.10


						มาก			88.21			83.52			86.90


						รวม			100.00			100.00			100.00
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ภาพ 19กแสดงคำถามสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับความเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อสุขภาพ



ภาพ  19  คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่เห็นว่าโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  โดยมีนักเรียนเกือบ 90% ที่เห็นว่าโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้  ข้อมูล และกิจกรรมของโครงการนี้  ที่ได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ  กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ  ซึ่งแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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CrosstabProcessingSummary


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After			272			96.7971530249			9			3.2028469751			281			100


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			273			97.153024911			8			2.846975089			281			100


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After			274			97.5088967972			7			2.4911032028			281			100


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100








P1V1


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


1.7699115044


0.5988023952


7.9646017699


0.5988023952


62.8318584071


63.4730538922


27.4336283186


35.3293413174





P1V2


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0


1.1976047904


49.1071428571


8.3832335329


44.6428571429


71.8562874251


6.25


18.5628742515





P1V5


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


2.6785714286


2.3952095808


41.9642857143


19.7604790419


51.7857142857


64.6706586826


3.5714285714


13.1736526946





P1V6


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9009009009


1.7964071856


22.5225225225


8.9820359281


66.6666666667


64.6706586826


9.9099099099


24.5508982036





P1V7


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.8849557522


0.5988023952


38.0530973451


4.7904191617


51.3274336283


59.880239521


9.7345132743


34.7305389222





P2V33


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9090909091


0


0


2.4096385542


74.5454545455


62.0481927711


24.5454545455


35.5421686747





Frequency


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.77			0.60			1.07


						น้อย			7.96			0.60			3.57


						มาก			62.83			63.47			63.21


						มากที่สุด			27.43			35.33			32.14


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.00			1.20			0.72


						น้อย			49.11			8.38			24.73


						มาก			44.64			71.86			60.93


						มากที่สุด			6.25			18.56			13.62


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			8.00			9.00			17.00


									7.08			5.45			6.12


						3  มาก			74.00			102.00			176.00


									65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			31.00			53.00			84.00


									27.43			32.12			30.22


			Total						113.00			165.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.68			2.40			2.51


						น้อย			41.96			19.76			28.67


						มาก			51.79			64.67			59.50


						มากที่สุด			3.57			13.17			9.32


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.90			1.80			1.44


						น้อย			22.52			8.98			14.39


						มาก			66.67			64.67			65.47


						มากที่สุด			9.91			24.55			18.71


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.88			0.60			0.71


						น้อย			38.05			4.79			18.21


						มาก			51.33			59.88			56.43


						มากที่สุด			9.73			34.73			24.64


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.89			4.19			2.87


						3  มาก			63.00			90.00			153.00


									56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			48.00			69.00			117.00


									42.86			41.32			41.94


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.19			3.58


						3  มาก			74.00			100.00			174.00


									66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			35.00			60.00			95.00


									31.25			35.93			34.05


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			1.00			0.00			1.00


									0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			0.00			4.00			4.00


									0.00			2.40			1.43


						3  มาก			63.00			77.00			140.00


									56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			48.00			86.00			134.00


									42.86			51.50			48.03


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			37.50			35.93			36.56


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			3.00			4.00


									0.90			1.82			1.45


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			46.00			62.00			108.00


									41.44			37.58			39.13


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			2.00			4.00			6.00


									1.82			2.41			2.17


						3  มาก			61.00			88.00			149.00


									55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			46.00			73.00			119.00


									41.82			43.98			43.12


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.91			0.00			0.36


						น้อย			0.00			2.41			1.45


						มาก			74.55			62.05			67.03


						มากที่สุด			24.55			35.54			31.16


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			7.00			7.00			14.00


									6.25			4.19			5.02


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			42.00			60.00			102.00


									37.50			35.93			36.56


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.90			4.24			2.90


						3  มาก			79.00			102.00			181.00


									71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			30.00			55.00			85.00


									27.03			33.33			30.80


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			1.00			2.00			3.00


									0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			0.00			9.00			9.00


									0.00			5.49			3.27


						3  มาก			76.00			95.00			171.00


									68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			34.00			58.00			92.00


									30.63			35.37			33.45


			Total						111.00			164.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			0.00			6.00			6.00


									0.00			3.64			2.18


						3  มาก			68.00			90.00			158.00


									61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			42.00			68.00			110.00


									38.18			41.21			40.00


			Total						110.00			165.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			5.00			8.00			13.00


									4.67			4.85			4.78


						3  มาก			66.00			99.00			165.00


									61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			36.00			57.00			93.00


									33.64			34.55			34.19


			Total						107.00			165.00			272.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			6.00			14.00			20.00


									5.50			8.54			7.33


						3  มาก			73.00			86.00			159.00


									66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			30.00			63.00			93.00


									27.52			38.41			34.07


			Total						109.00			164.00			273.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			3.00			5.00			8.00


									2.78			3.01			2.92


						3  มาก			71.00			87.00			158.00


									65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			34.00			72.00			106.00


									31.48			43.37			38.69


			Total						108.00			166.00			274.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			2.00			1.00			3.00


									1.82			0.60			1.09


						3  มาก			40.00			58.00			98.00


									36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			68.00			106.00			174.00


									61.82			63.86			63.04


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.19			0.71


						3  มาก			33.00			64.00			97.00


									29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			77.00			99.00			176.00


									68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			3.00			2.00			5.00


									2.65			1.19			1.78


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						3  มาก			37.00			65.00			102.00


									32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			73.00			98.00			171.00


									64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			3.00			3.00			6.00


									2.65			1.79			2.14


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00








Sheet3


			*			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			12.4127406404			3			0.0060950891


									Likelihood Ratio			13.045362481			3			0.0045395264


									Linear-by-Linear Association			6.3034331843			1			0.012050437


									N of Valid Cases			280


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


			*			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			61.9072430766			3			0


									Likelihood Ratio			63.9783025485			3			0


									Linear-by-Linear Association			43.2113424849			1			0


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.6048036494			3			0.6583011155


									Likelihood Ratio			1.9641879165			3			0.579872808


									Linear-by-Linear Association			0.5382039054			1			0.4631780409


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.


			*			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			20.0515721919			3			0.0001656159


									Likelihood Ratio			20.7078837504			3			0.0001210535


									Linear-by-Linear Association			16.632908219			1			0.0000453572


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.81.


			*			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			16.5503382899			3			0.0008743331


									Likelihood Ratio			17.0287644598			3			0.0006971803


									Linear-by-Linear Association			11.917253146			1			0.0005561643


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.


			*			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			58.9779920594			3			0


									Likelihood Ratio			62.32185233			3			0


									Linear-by-Linear Association			51.1240557349			1			0


									N of Valid Cases			280


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .81.


						P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.3206889288			3			0.3447734958


									Likelihood Ratio			4.1141773365			3			0.2493960569


									Linear-by-Linear Association			0.7719483339			1			0.3796149937


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.2711077941			2			0.5296420399


									Likelihood Ratio			1.2887369299			2			0.5249939895


									Linear-by-Linear Association			0.2360214001			1			0.6270945537


									N of Valid Cases			279


									a			1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01.


						P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.5899180716			3			0.0861830166


									Likelihood Ratio			8.3455915151			3			0.039384075


									Linear-by-Linear Association			1.4431988775			1			0.2296223932


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.8372008372			3			0.840549935


									Likelihood Ratio			0.8591173186			3			0.8352808139


									Linear-by-Linear Association			0.3830543346			1			0.5359731241


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.3368844969			3			0.9529485797


									Likelihood Ratio			0.3374800551			3			0.95283202


									Linear-by-Linear Association			0.0960890325			1			0.7565744088


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


			*			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			8.2688523272			3			0.0407701435


									Likelihood Ratio			10.0769987043			3			0.0179228309


									Linear-by-Linear Association			2.7817984998			1			0.0953410503


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			4.3779631553			3			0.2234374337


									Likelihood Ratio			4.8217244485			3			0.1853265836


									Linear-by-Linear Association			0.2822272754			1			0.5952450838


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			7.7797375849			3			0.0507901047


									Likelihood Ratio			10.9870732131			3			0.0117959814


									Linear-by-Linear Association			0.0383138564			1			0.8448142567


									N of Valid Cases			275


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


						P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.4257767549			3			0.1431460059


									Likelihood Ratio			7.9067903474			3			0.0479778628


									Linear-by-Linear Association			0.07275624			1			0.7873651735


									N of Valid Cases			275


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.6983495773			3			0.8735920764


									Likelihood Ratio			1.0495598626			3			0.7892623161


									Linear-by-Linear Association			0.0047628302			1			0.9449790641


									N of Valid Cases			272


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.


						P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.1412467397			3			0.1049368722


									Likelihood Ratio			6.5535911923			3			0.0875727915


									Linear-by-Linear Association			0.7969805375			1			0.3719976752


									N of Valid Cases			273


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.7219093115			3			0.1259522607


									Likelihood Ratio			6.4607733066			3			0.0912224113


									Linear-by-Linear Association			1.7021820474			1			0.19200286


									N of Valid Cases			274


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .79.


						P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.643653136			3			0.6495327627


									Likelihood Ratio			1.9755781195			3			0.5774909991


									Linear-by-Linear Association			0.0984606808			1			0.7536847558


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.2949414197			4			0.2583508488


									Likelihood Ratio			6.3656663228			4			0.173453738


									Linear-by-Linear Association			3.6242832257			1			0.0569420954


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			2.6787435178			4			0.612939315


									Likelihood Ratio			3.3915985057			4			0.494551235


									Linear-by-Linear Association			1.3655508825			1			0.242577777


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.








Frequency (2)


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			1.77			0.60			1.07


						2  น้อย			Count			7.96			0.60			3.57


						3  มาก			Count			62.83			63.47			63.21


						4  มากที่สุด			Count			27.43			35.33			32.14


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.20			0.72


						2  น้อย			Count			49.11			8.38			24.73


						3  มาก			Count			44.64			71.86			60.93


						4  มากที่สุด			Count			6.25			18.56			13.62


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			8.00			9.00			17.00


									% within BEF_AFT  Before - After			7.08			5.45			6.12


						3  มาก			Count			74.00			102.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			Count			31.00			53.00			84.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.43			32.12			30.22


			Total						Count			113.00			165.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			2.68			2.40			2.51


						2  น้อย			Count			41.96			19.76			28.67


						3  มาก			Count			51.79			64.67			59.50


						4  มากที่สุด			Count			3.57			13.17			9.32


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.90			1.80			1.44


						2  น้อย			Count			22.52			8.98			14.39


						3  มาก			Count			66.67			64.67			65.47


						4  มากที่สุด			Count			9.91			24.55			18.71


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.88			0.60			0.71


						2  น้อย			Count			38.05			4.79			18.21


						3  มาก			Count			51.33			59.88			56.43


						4  มากที่สุด			Count			9.73			34.73			24.64


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			4.19			2.87


						3  มาก			Count			63.00			90.00			153.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			Count			48.00			69.00			117.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			41.32			41.94


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.19			3.58


						3  มาก			Count			74.00			100.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			Count			35.00			60.00			95.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.25			35.93			34.05


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			0.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			4.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			2.40			1.43


						3  มาก			Count			63.00			77.00			140.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			Count			48.00			86.00			134.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			51.50			48.03


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			3.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.82			1.45


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			Count			46.00			62.00			108.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.44			37.58			39.13


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			Count			2.00			4.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			2.41			2.17


						3  มาก			Count			61.00			88.00			149.00


									% within BEF_AFT  Before - After			55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			Count			46.00			73.00			119.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.82			43.98			43.12


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.91			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.41			1.45


						3  มาก			Count			74.55			62.05			67.03


						4  มากที่สุด			Count			24.55			35.54			31.16


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			7.00			7.00			14.00


									% within BEF_AFT  Before - After			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			42.00			60.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			4.24			2.90


						3  มาก			Count			79.00			102.00			181.00


									% within BEF_AFT  Before - After			71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			Count			30.00			55.00			85.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.03			33.33			30.80


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			2.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			Count			0.00			9.00			9.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			5.49			3.27


						3  มาก			Count			76.00			95.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			Count			34.00			58.00			92.00


									% within BEF_AFT  Before - After			30.63			35.37			33.45


			Total						Count			111.00			164.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			6.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			3.64			2.18


						3  มาก			Count			68.00			90.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			Count			42.00			68.00			110.00


									% within BEF_AFT  Before - After			38.18			41.21			40.00


			Total						Count			110.00			165.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			5.00			8.00			13.00


									% within BEF_AFT  Before - After			4.67			4.85			4.78


						3  มาก			Count			66.00			99.00			165.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			Count			36.00			57.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			33.64			34.55			34.19


			Total						Count			107.00			165.00			272.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			6.00			14.00			20.00


									% within BEF_AFT  Before - After			5.50			8.54			7.33


						3  มาก			Count			73.00			86.00			159.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			Count			30.00			63.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.52			38.41			34.07


			Total						Count			109.00			164.00			273.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			Count			3.00			5.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.78			3.01			2.92


						3  มาก			Count			71.00			87.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			Count			34.00			72.00			106.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.48			43.37			38.69


			Total						Count			108.00			166.00			274.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			2.00			1.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			0.60			1.09


						3  มาก			Count			40.00			58.00			98.00


									% within BEF_AFT  Before - After			36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			Count			68.00			106.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			63.86			63.04


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.19			0.71


						3  มาก			Count			33.00			64.00			97.00


									% within BEF_AFT  Before - After			29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			Count			77.00			99.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			Count			3.00			2.00			5.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.19			1.78


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						3  มาก			Count			37.00			65.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			Count			73.00			98.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			Count			3.00			3.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.79			2.14


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00
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CrosstabProcessingSummary


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After			272			96.7971530249			9			3.2028469751			281			100


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			273			97.153024911			8			2.846975089			281			100


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After			274			97.5088967972			7			2.4911032028			281			100


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100








P1V1


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


1.7699115044


0.5988023952


7.9646017699


0.5988023952


62.8318584071


63.4730538922


27.4336283186


35.3293413174





P1V2


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0


1.1976047904


49.1071428571


8.3832335329


44.6428571429


71.8562874251


6.25


18.5628742515





P1V5


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


2.6785714286


2.3952095808


41.9642857143


19.7604790419


51.7857142857


64.6706586826


3.5714285714


13.1736526946





P1V6


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9009009009


1.7964071856


22.5225225225


8.9820359281


66.6666666667


64.6706586826


9.9099099099


24.5508982036





P1V7


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.8849557522


0.5988023952


38.0530973451


4.7904191617


51.3274336283


59.880239521


9.7345132743


34.7305389222





P2V33


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9090909091


0


0


2.4096385542


74.5454545455


62.0481927711


24.5454545455


35.5421686747





Frequency


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.77			0.60			1.07


						น้อย			7.96			0.60			3.57


						มาก			62.83			63.47			63.21


						มากที่สุด			27.43			35.33			32.14


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.00			1.20			0.72


						น้อย			49.11			8.38			24.73


						มาก			44.64			71.86			60.93


						มากที่สุด			6.25			18.56			13.62


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			8.00			9.00			17.00


									7.08			5.45			6.12


						3  มาก			74.00			102.00			176.00


									65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			31.00			53.00			84.00


									27.43			32.12			30.22


			Total						113.00			165.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.68			2.40			2.51


						น้อย			41.96			19.76			28.67


						มาก			51.79			64.67			59.50


						มากที่สุด			3.57			13.17			9.32


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.90			1.80			1.44


						น้อย			22.52			8.98			14.39


						มาก			66.67			64.67			65.47


						มากที่สุด			9.91			24.55			18.71


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.88			0.60			0.71


						น้อย			38.05			4.79			18.21


						มาก			51.33			59.88			56.43


						มากที่สุด			9.73			34.73			24.64


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.89			4.19			2.87


						3  มาก			63.00			90.00			153.00


									56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			48.00			69.00			117.00


									42.86			41.32			41.94


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.19			3.58


						3  มาก			74.00			100.00			174.00


									66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			35.00			60.00			95.00


									31.25			35.93			34.05


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			1.00			0.00			1.00


									0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			0.00			4.00			4.00


									0.00			2.40			1.43


						3  มาก			63.00			77.00			140.00


									56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			48.00			86.00			134.00


									42.86			51.50			48.03


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			37.50			35.93			36.56


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			3.00			4.00


									0.90			1.82			1.45


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			46.00			62.00			108.00


									41.44			37.58			39.13


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			2.00			4.00			6.00


									1.82			2.41			2.17


						3  มาก			61.00			88.00			149.00


									55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			46.00			73.00			119.00


									41.82			43.98			43.12


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.91			0.00			0.36


						น้อย			0.00			2.41			1.45


						มาก			74.55			62.05			67.03


						มากที่สุด			24.55			35.54			31.16


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			7.00			7.00			14.00


									6.25			4.19			5.02


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			42.00			60.00			102.00


									37.50			35.93			36.56


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.90			4.24			2.90


						3  มาก			79.00			102.00			181.00


									71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			30.00			55.00			85.00


									27.03			33.33			30.80


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			1.00			2.00			3.00


									0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			0.00			9.00			9.00


									0.00			5.49			3.27


						3  มาก			76.00			95.00			171.00


									68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			34.00			58.00			92.00


									30.63			35.37			33.45


			Total						111.00			164.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			0.00			6.00			6.00


									0.00			3.64			2.18


						3  มาก			68.00			90.00			158.00


									61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			42.00			68.00			110.00


									38.18			41.21			40.00


			Total						110.00			165.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			5.00			8.00			13.00


									4.67			4.85			4.78


						3  มาก			66.00			99.00			165.00


									61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			36.00			57.00			93.00


									33.64			34.55			34.19


			Total						107.00			165.00			272.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			6.00			14.00			20.00


									5.50			8.54			7.33


						3  มาก			73.00			86.00			159.00


									66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			30.00			63.00			93.00


									27.52			38.41			34.07


			Total						109.00			164.00			273.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			3.00			5.00			8.00


									2.78			3.01			2.92


						3  มาก			71.00			87.00			158.00


									65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			34.00			72.00			106.00


									31.48			43.37			38.69


			Total						108.00			166.00			274.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			2.00			1.00			3.00


									1.82			0.60			1.09


						3  มาก			40.00			58.00			98.00


									36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			68.00			106.00			174.00


									61.82			63.86			63.04


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.19			0.71


						3  มาก			33.00			64.00			97.00


									29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			77.00			99.00			176.00


									68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			3.00			2.00			5.00


									2.65			1.19			1.78


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						3  มาก			37.00			65.00			102.00


									32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			73.00			98.00			171.00


									64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			3.00			3.00			6.00


									2.65			1.79			2.14


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00








Sheet3


			*			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			12.4127406404			3			0.0060950891


									Likelihood Ratio			13.045362481			3			0.0045395264


									Linear-by-Linear Association			6.3034331843			1			0.012050437


									N of Valid Cases			280


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


			*			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			61.9072430766			3			0


									Likelihood Ratio			63.9783025485			3			0


									Linear-by-Linear Association			43.2113424849			1			0


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.6048036494			3			0.6583011155


									Likelihood Ratio			1.9641879165			3			0.579872808


									Linear-by-Linear Association			0.5382039054			1			0.4631780409


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.


			*			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			20.0515721919			3			0.0001656159


									Likelihood Ratio			20.7078837504			3			0.0001210535


									Linear-by-Linear Association			16.632908219			1			0.0000453572


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.81.


			*			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			16.5503382899			3			0.0008743331


									Likelihood Ratio			17.0287644598			3			0.0006971803


									Linear-by-Linear Association			11.917253146			1			0.0005561643


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.


			*			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			58.9779920594			3			0


									Likelihood Ratio			62.32185233			3			0


									Linear-by-Linear Association			51.1240557349			1			0


									N of Valid Cases			280


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .81.


						P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.3206889288			3			0.3447734958


									Likelihood Ratio			4.1141773365			3			0.2493960569


									Linear-by-Linear Association			0.7719483339			1			0.3796149937


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.2711077941			2			0.5296420399


									Likelihood Ratio			1.2887369299			2			0.5249939895


									Linear-by-Linear Association			0.2360214001			1			0.6270945537


									N of Valid Cases			279


									a			1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01.


						P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.5899180716			3			0.0861830166


									Likelihood Ratio			8.3455915151			3			0.039384075


									Linear-by-Linear Association			1.4431988775			1			0.2296223932


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.8372008372			3			0.840549935


									Likelihood Ratio			0.8591173186			3			0.8352808139


									Linear-by-Linear Association			0.3830543346			1			0.5359731241


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.3368844969			3			0.9529485797


									Likelihood Ratio			0.3374800551			3			0.95283202


									Linear-by-Linear Association			0.0960890325			1			0.7565744088


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


			*			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			8.2688523272			3			0.0407701435


									Likelihood Ratio			10.0769987043			3			0.0179228309


									Linear-by-Linear Association			2.7817984998			1			0.0953410503


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			4.3779631553			3			0.2234374337


									Likelihood Ratio			4.8217244485			3			0.1853265836


									Linear-by-Linear Association			0.2822272754			1			0.5952450838


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			7.7797375849			3			0.0507901047


									Likelihood Ratio			10.9870732131			3			0.0117959814


									Linear-by-Linear Association			0.0383138564			1			0.8448142567


									N of Valid Cases			275


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


						P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.4257767549			3			0.1431460059


									Likelihood Ratio			7.9067903474			3			0.0479778628


									Linear-by-Linear Association			0.07275624			1			0.7873651735


									N of Valid Cases			275


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.6983495773			3			0.8735920764


									Likelihood Ratio			1.0495598626			3			0.7892623161


									Linear-by-Linear Association			0.0047628302			1			0.9449790641


									N of Valid Cases			272


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.


						P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.1412467397			3			0.1049368722


									Likelihood Ratio			6.5535911923			3			0.0875727915


									Linear-by-Linear Association			0.7969805375			1			0.3719976752


									N of Valid Cases			273


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.7219093115			3			0.1259522607


									Likelihood Ratio			6.4607733066			3			0.0912224113


									Linear-by-Linear Association			1.7021820474			1			0.19200286


									N of Valid Cases			274


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .79.


						P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.643653136			3			0.6495327627


									Likelihood Ratio			1.9755781195			3			0.5774909991


									Linear-by-Linear Association			0.0984606808			1			0.7536847558


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.2949414197			4			0.2583508488


									Likelihood Ratio			6.3656663228			4			0.173453738


									Linear-by-Linear Association			3.6242832257			1			0.0569420954


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			2.6787435178			4			0.612939315


									Likelihood Ratio			3.3915985057			4			0.494551235


									Linear-by-Linear Association			1.3655508825			1			0.242577777


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.








Frequency (2)


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			1.77			0.60			1.07


						2  น้อย			Count			7.96			0.60			3.57


						3  มาก			Count			62.83			63.47			63.21


						4  มากที่สุด			Count			27.43			35.33			32.14


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.20			0.72


						2  น้อย			Count			49.11			8.38			24.73


						3  มาก			Count			44.64			71.86			60.93


						4  มากที่สุด			Count			6.25			18.56			13.62


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			8.00			9.00			17.00


									% within BEF_AFT  Before - After			7.08			5.45			6.12


						3  มาก			Count			74.00			102.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			Count			31.00			53.00			84.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.43			32.12			30.22


			Total						Count			113.00			165.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			2.68			2.40			2.51


						2  น้อย			Count			41.96			19.76			28.67


						3  มาก			Count			51.79			64.67			59.50


						4  มากที่สุด			Count			3.57			13.17			9.32


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.90			1.80			1.44


						2  น้อย			Count			22.52			8.98			14.39


						3  มาก			Count			66.67			64.67			65.47


						4  มากที่สุด			Count			9.91			24.55			18.71


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.88			0.60			0.71


						2  น้อย			Count			38.05			4.79			18.21


						3  มาก			Count			51.33			59.88			56.43


						4  มากที่สุด			Count			9.73			34.73			24.64


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			4.19			2.87


						3  มาก			Count			63.00			90.00			153.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			Count			48.00			69.00			117.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			41.32			41.94


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.19			3.58


						3  มาก			Count			74.00			100.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			Count			35.00			60.00			95.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.25			35.93			34.05


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			0.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			4.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			2.40			1.43


						3  มาก			Count			63.00			77.00			140.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			Count			48.00			86.00			134.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			51.50			48.03


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			3.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.82			1.45


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			Count			46.00			62.00			108.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.44			37.58			39.13


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			Count			2.00			4.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			2.41			2.17


						3  มาก			Count			61.00			88.00			149.00


									% within BEF_AFT  Before - After			55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			Count			46.00			73.00			119.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.82			43.98			43.12


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.91			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.41			1.45


						3  มาก			Count			74.55			62.05			67.03


						4  มากที่สุด			Count			24.55			35.54			31.16


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			7.00			7.00			14.00


									% within BEF_AFT  Before - After			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			42.00			60.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			4.24			2.90


						3  มาก			Count			79.00			102.00			181.00


									% within BEF_AFT  Before - After			71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			Count			30.00			55.00			85.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.03			33.33			30.80


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			2.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			Count			0.00			9.00			9.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			5.49			3.27


						3  มาก			Count			76.00			95.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			Count			34.00			58.00			92.00


									% within BEF_AFT  Before - After			30.63			35.37			33.45


			Total						Count			111.00			164.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			6.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			3.64			2.18


						3  มาก			Count			68.00			90.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			Count			42.00			68.00			110.00


									% within BEF_AFT  Before - After			38.18			41.21			40.00


			Total						Count			110.00			165.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			5.00			8.00			13.00


									% within BEF_AFT  Before - After			4.67			4.85			4.78


						3  มาก			Count			66.00			99.00			165.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			Count			36.00			57.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			33.64			34.55			34.19


			Total						Count			107.00			165.00			272.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			6.00			14.00			20.00


									% within BEF_AFT  Before - After			5.50			8.54			7.33


						3  มาก			Count			73.00			86.00			159.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			Count			30.00			63.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.52			38.41			34.07


			Total						Count			109.00			164.00			273.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			Count			3.00			5.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.78			3.01			2.92


						3  มาก			Count			71.00			87.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			Count			34.00			72.00			106.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.48			43.37			38.69


			Total						Count			108.00			166.00			274.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			2.00			1.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			0.60			1.09


						3  มาก			Count			40.00			58.00			98.00


									% within BEF_AFT  Before - After			36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			Count			68.00			106.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			63.86			63.04


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.19			0.71


						3  มาก			Count			33.00			64.00			97.00


									% within BEF_AFT  Before - After			29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			Count			77.00			99.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			Count			3.00			2.00			5.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.19			1.78


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						3  มาก			Count			37.00			65.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			Count			73.00			98.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			Count			3.00			3.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.79			2.14


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00
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ภาพก20กกแสดงคำถามสำหรับนักเรียนเกี่ยวกับความสนในด้านการออกกำลัง
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CrosstabProcessingSummary


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After			272			96.7971530249			9			3.2028469751			281			100


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			273			97.153024911			8			2.846975089			281			100


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After			274			97.5088967972			7			2.4911032028			281			100


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100








P1V1


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


1.7699115044


0.5988023952


7.9646017699


0.5988023952


62.8318584071


63.4730538922


27.4336283186


35.3293413174





P1V2


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0


1.1976047904


49.1071428571


8.3832335329


44.6428571429


71.8562874251


6.25


18.5628742515





P1V5


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


2.6785714286


2.3952095808


41.9642857143


19.7604790419


51.7857142857


64.6706586826


3.5714285714


13.1736526946





P1V6


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9009009009


1.7964071856


22.5225225225


8.9820359281


66.6666666667


64.6706586826


9.9099099099


24.5508982036





P1V7


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.8849557522


0.5988023952


38.0530973451


4.7904191617


51.3274336283


59.880239521


9.7345132743


34.7305389222





P2V33


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9090909091


0


0


2.4096385542


74.5454545455


62.0481927711


24.5454545455


35.5421686747





Frequency


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.77			0.60			1.07


						น้อย			7.96			0.60			3.57


						มาก			62.83			63.47			63.21


						มากที่สุด			27.43			35.33			32.14


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.00			1.20			0.72


						น้อย			49.11			8.38			24.73


						มาก			44.64			71.86			60.93


						มากที่สุด			6.25			18.56			13.62


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			8.00			9.00			17.00


									7.08			5.45			6.12


						3  มาก			74.00			102.00			176.00


									65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			31.00			53.00			84.00


									27.43			32.12			30.22


			Total						113.00			165.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.68			2.40			2.51


						น้อย			41.96			19.76			28.67


						มาก			51.79			64.67			59.50


						มากที่สุด			3.57			13.17			9.32


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.90			1.80			1.44


						น้อย			22.52			8.98			14.39


						มาก			66.67			64.67			65.47


						มากที่สุด			9.91			24.55			18.71


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.88			0.60			0.71


						น้อย			38.05			4.79			18.21


						มาก			51.33			59.88			56.43


						มากที่สุด			9.73			34.73			24.64


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.89			4.19			2.87


						3  มาก			63.00			90.00			153.00


									56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			48.00			69.00			117.00


									42.86			41.32			41.94


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.19			3.58


						3  มาก			74.00			100.00			174.00


									66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			35.00			60.00			95.00


									31.25			35.93			34.05


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			1.00			0.00			1.00


									0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			0.00			4.00			4.00


									0.00			2.40			1.43


						3  มาก			63.00			77.00			140.00


									56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			48.00			86.00			134.00


									42.86			51.50			48.03


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			37.50			35.93			36.56


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			3.00			4.00


									0.90			1.82			1.45


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			46.00			62.00			108.00


									41.44			37.58			39.13


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			2.00			4.00			6.00


									1.82			2.41			2.17


						3  มาก			61.00			88.00			149.00


									55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			46.00			73.00			119.00


									41.82			43.98			43.12


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.91			0.00			0.36


						น้อย			0.00			2.41			1.45


						มาก			74.55			62.05			67.03


						มากที่สุด			24.55			35.54			31.16


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			7.00			7.00			14.00


									6.25			4.19			5.02


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			42.00			60.00			102.00


									37.50			35.93			36.56


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.90			4.24			2.90


						3  มาก			79.00			102.00			181.00


									71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			30.00			55.00			85.00


									27.03			33.33			30.80


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			1.00			2.00			3.00


									0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			0.00			9.00			9.00


									0.00			5.49			3.27


						3  มาก			76.00			95.00			171.00


									68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			34.00			58.00			92.00


									30.63			35.37			33.45


			Total						111.00			164.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			0.00			6.00			6.00


									0.00			3.64			2.18


						3  มาก			68.00			90.00			158.00


									61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			42.00			68.00			110.00


									38.18			41.21			40.00


			Total						110.00			165.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			5.00			8.00			13.00


									4.67			4.85			4.78


						3  มาก			66.00			99.00			165.00


									61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			36.00			57.00			93.00


									33.64			34.55			34.19


			Total						107.00			165.00			272.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			6.00			14.00			20.00


									5.50			8.54			7.33


						3  มาก			73.00			86.00			159.00


									66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			30.00			63.00			93.00


									27.52			38.41			34.07


			Total						109.00			164.00			273.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			3.00			5.00			8.00


									2.78			3.01			2.92


						3  มาก			71.00			87.00			158.00


									65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			34.00			72.00			106.00


									31.48			43.37			38.69


			Total						108.00			166.00			274.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			2.00			1.00			3.00


									1.82			0.60			1.09


						3  มาก			40.00			58.00			98.00


									36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			68.00			106.00			174.00


									61.82			63.86			63.04


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.19			0.71


						3  มาก			33.00			64.00			97.00


									29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			77.00			99.00			176.00


									68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			3.00			2.00			5.00


									2.65			1.19			1.78


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						3  มาก			37.00			65.00			102.00


									32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			73.00			98.00			171.00


									64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			3.00			3.00			6.00


									2.65			1.79			2.14


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00








Sheet3


			*			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			12.4127406404			3			0.0060950891


									Likelihood Ratio			13.045362481			3			0.0045395264


									Linear-by-Linear Association			6.3034331843			1			0.012050437


									N of Valid Cases			280


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


			*			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			61.9072430766			3			0


									Likelihood Ratio			63.9783025485			3			0


									Linear-by-Linear Association			43.2113424849			1			0


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.6048036494			3			0.6583011155


									Likelihood Ratio			1.9641879165			3			0.579872808


									Linear-by-Linear Association			0.5382039054			1			0.4631780409


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.


			*			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			20.0515721919			3			0.0001656159


									Likelihood Ratio			20.7078837504			3			0.0001210535


									Linear-by-Linear Association			16.632908219			1			0.0000453572


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.81.


			*			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			16.5503382899			3			0.0008743331


									Likelihood Ratio			17.0287644598			3			0.0006971803


									Linear-by-Linear Association			11.917253146			1			0.0005561643


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.


			*			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			58.9779920594			3			0


									Likelihood Ratio			62.32185233			3			0


									Linear-by-Linear Association			51.1240557349			1			0


									N of Valid Cases			280


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .81.


						P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.3206889288			3			0.3447734958


									Likelihood Ratio			4.1141773365			3			0.2493960569


									Linear-by-Linear Association			0.7719483339			1			0.3796149937


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.2711077941			2			0.5296420399


									Likelihood Ratio			1.2887369299			2			0.5249939895


									Linear-by-Linear Association			0.2360214001			1			0.6270945537


									N of Valid Cases			279


									a			1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01.


						P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.5899180716			3			0.0861830166


									Likelihood Ratio			8.3455915151			3			0.039384075


									Linear-by-Linear Association			1.4431988775			1			0.2296223932


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.8372008372			3			0.840549935


									Likelihood Ratio			0.8591173186			3			0.8352808139


									Linear-by-Linear Association			0.3830543346			1			0.5359731241


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.3368844969			3			0.9529485797


									Likelihood Ratio			0.3374800551			3			0.95283202


									Linear-by-Linear Association			0.0960890325			1			0.7565744088


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


			*			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			8.2688523272			3			0.0407701435


									Likelihood Ratio			10.0769987043			3			0.0179228309


									Linear-by-Linear Association			2.7817984998			1			0.0953410503


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			4.3779631553			3			0.2234374337


									Likelihood Ratio			4.8217244485			3			0.1853265836


									Linear-by-Linear Association			0.2822272754			1			0.5952450838


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			7.7797375849			3			0.0507901047


									Likelihood Ratio			10.9870732131			3			0.0117959814


									Linear-by-Linear Association			0.0383138564			1			0.8448142567


									N of Valid Cases			275


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


						P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.4257767549			3			0.1431460059


									Likelihood Ratio			7.9067903474			3			0.0479778628


									Linear-by-Linear Association			0.07275624			1			0.7873651735


									N of Valid Cases			275


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.6983495773			3			0.8735920764


									Likelihood Ratio			1.0495598626			3			0.7892623161


									Linear-by-Linear Association			0.0047628302			1			0.9449790641


									N of Valid Cases			272


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.


						P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.1412467397			3			0.1049368722


									Likelihood Ratio			6.5535911923			3			0.0875727915


									Linear-by-Linear Association			0.7969805375			1			0.3719976752


									N of Valid Cases			273


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.7219093115			3			0.1259522607


									Likelihood Ratio			6.4607733066			3			0.0912224113


									Linear-by-Linear Association			1.7021820474			1			0.19200286


									N of Valid Cases			274


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .79.


						P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.643653136			3			0.6495327627


									Likelihood Ratio			1.9755781195			3			0.5774909991


									Linear-by-Linear Association			0.0984606808			1			0.7536847558


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.2949414197			4			0.2583508488


									Likelihood Ratio			6.3656663228			4			0.173453738


									Linear-by-Linear Association			3.6242832257			1			0.0569420954


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			2.6787435178			4			0.612939315


									Likelihood Ratio			3.3915985057			4			0.494551235


									Linear-by-Linear Association			1.3655508825			1			0.242577777


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.








Frequency (2)


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			1.77			0.60			1.07


						2  น้อย			Count			7.96			0.60			3.57


						3  มาก			Count			62.83			63.47			63.21


						4  มากที่สุด			Count			27.43			35.33			32.14


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.20			0.72


						2  น้อย			Count			49.11			8.38			24.73


						3  มาก			Count			44.64			71.86			60.93


						4  มากที่สุด			Count			6.25			18.56			13.62


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			8.00			9.00			17.00


									% within BEF_AFT  Before - After			7.08			5.45			6.12


						3  มาก			Count			74.00			102.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			Count			31.00			53.00			84.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.43			32.12			30.22


			Total						Count			113.00			165.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			2.68			2.40			2.51


						2  น้อย			Count			41.96			19.76			28.67


						3  มาก			Count			51.79			64.67			59.50


						4  มากที่สุด			Count			3.57			13.17			9.32


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.90			1.80			1.44


						2  น้อย			Count			22.52			8.98			14.39


						3  มาก			Count			66.67			64.67			65.47


						4  มากที่สุด			Count			9.91			24.55			18.71


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.88			0.60			0.71


						2  น้อย			Count			38.05			4.79			18.21


						3  มาก			Count			51.33			59.88			56.43


						4  มากที่สุด			Count			9.73			34.73			24.64


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			4.19			2.87


						3  มาก			Count			63.00			90.00			153.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			Count			48.00			69.00			117.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			41.32			41.94


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.19			3.58


						3  มาก			Count			74.00			100.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			Count			35.00			60.00			95.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.25			35.93			34.05


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			0.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			4.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			2.40			1.43


						3  มาก			Count			63.00			77.00			140.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			Count			48.00			86.00			134.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			51.50			48.03


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			3.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.82			1.45


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			Count			46.00			62.00			108.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.44			37.58			39.13


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			Count			2.00			4.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			2.41			2.17


						3  มาก			Count			61.00			88.00			149.00


									% within BEF_AFT  Before - After			55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			Count			46.00			73.00			119.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.82			43.98			43.12


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.91			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.41			1.45


						3  มาก			Count			74.55			62.05			67.03


						4  มากที่สุด			Count			24.55			35.54			31.16


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			7.00			7.00			14.00


									% within BEF_AFT  Before - After			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			42.00			60.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			4.24			2.90


						3  มาก			Count			79.00			102.00			181.00


									% within BEF_AFT  Before - After			71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			Count			30.00			55.00			85.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.03			33.33			30.80


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			2.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			Count			0.00			9.00			9.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			5.49			3.27


						3  มาก			Count			76.00			95.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			Count			34.00			58.00			92.00


									% within BEF_AFT  Before - After			30.63			35.37			33.45


			Total						Count			111.00			164.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			6.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			3.64			2.18


						3  มาก			Count			68.00			90.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			Count			42.00			68.00			110.00


									% within BEF_AFT  Before - After			38.18			41.21			40.00


			Total						Count			110.00			165.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			5.00			8.00			13.00


									% within BEF_AFT  Before - After			4.67			4.85			4.78


						3  มาก			Count			66.00			99.00			165.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			Count			36.00			57.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			33.64			34.55			34.19


			Total						Count			107.00			165.00			272.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			6.00			14.00			20.00


									% within BEF_AFT  Before - After			5.50			8.54			7.33


						3  มาก			Count			73.00			86.00			159.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			Count			30.00			63.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.52			38.41			34.07


			Total						Count			109.00			164.00			273.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			Count			3.00			5.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.78			3.01			2.92


						3  มาก			Count			71.00			87.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			Count			34.00			72.00			106.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.48			43.37			38.69


			Total						Count			108.00			166.00			274.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			2.00			1.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			0.60			1.09


						3  มาก			Count			40.00			58.00			98.00


									% within BEF_AFT  Before - After			36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			Count			68.00			106.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			63.86			63.04


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.19			0.71


						3  มาก			Count			33.00			64.00			97.00


									% within BEF_AFT  Before - After			29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			Count			77.00			99.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			Count			3.00			2.00			5.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.19			1.78


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						3  มาก			Count			37.00			65.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			Count			73.00			98.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			Count			3.00			3.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.79			2.14


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00
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CrosstabProcessingSummary


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			280			99.6441281139			1			0.3558718861			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After			279			99.2882562278			2			0.7117437722			281			100


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			278			98.9323843416			3			1.0676156584			281			100


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			Case Processing Summary


						Cases


						Valid						Missing						Total


						N			Percent			N			Percent			N			Percent


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After			275			97.8647686833			6			2.1352313167			281			100


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After			272			96.7971530249			9			3.2028469751			281			100


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After			273			97.153024911			8			2.846975089			281			100


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After			274			97.5088967972			7			2.4911032028			281			100


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After			276			98.2206405694			5			1.7793594306			281			100


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After			281			100			0			0			281			100








P1V1


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


1.7699115044


0.5988023952


7.9646017699


0.5988023952


62.8318584071


63.4730538922


27.4336283186


35.3293413174





P1V2


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0


1.1976047904


49.1071428571


8.3832335329


44.6428571429


71.8562874251


6.25


18.5628742515





P1V5


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


2.6785714286


2.3952095808


41.9642857143


19.7604790419


51.7857142857


64.6706586826


3.5714285714


13.1736526946





P1V6


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9009009009


1.7964071856


22.5225225225


8.9820359281


66.6666666667


64.6706586826


9.9099099099


24.5508982036





P1V7


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.8849557522


0.5988023952


38.0530973451


4.7904191617


51.3274336283


59.880239521


9.7345132743


34.7305389222





P2V33


			น้อยที่สุด			น้อยที่สุด


			น้อย			น้อย


			มาก			มาก


			มากที่สุด			มากที่สุด





ก่อนเข้าร่วมโครงการ


หลังเข้าร่วมโครงการ


0.9090909091


0


0


2.4096385542


74.5454545455


62.0481927711


24.5454545455


35.5421686747





Frequency


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.77			0.60			1.07


						น้อย			7.96			0.60			3.57


						มาก			62.83			63.47			63.21


						มากที่สุด			27.43			35.33			32.14


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.00			1.20			0.72


						น้อย			49.11			8.38			24.73


						มาก			44.64			71.86			60.93


						มากที่สุด			6.25			18.56			13.62


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			8.00			9.00			17.00


									7.08			5.45			6.12


						3  มาก			74.00			102.00			176.00


									65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			31.00			53.00			84.00


									27.43			32.12			30.22


			Total						113.00			165.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.68			2.40			2.51


						น้อย			41.96			19.76			28.67


						มาก			51.79			64.67			59.50


						มากที่สุด			3.57			13.17			9.32


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.90			1.80			1.44


						น้อย			22.52			8.98			14.39


						มาก			66.67			64.67			65.47


						มากที่สุด			9.91			24.55			18.71


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.88			0.60			0.71


						น้อย			38.05			4.79			18.21


						มาก			51.33			59.88			56.43


						มากที่สุด			9.73			34.73			24.64


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.89			4.19			2.87


						3  มาก			63.00			90.00			153.00


									56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			48.00			69.00			117.00


									42.86			41.32			41.94


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.19			3.58


						3  มาก			74.00			100.00			174.00


									66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			35.00			60.00			95.00


									31.25			35.93			34.05


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			1.00			0.00			1.00


									0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			0.00			4.00			4.00


									0.00			2.40			1.43


						3  มาก			63.00			77.00			140.00


									56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			48.00			86.00			134.00


									42.86			51.50			48.03


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			37.50			35.93			36.56


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			3.00			4.00


									0.90			1.82			1.45


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			46.00			62.00			108.00


									41.44			37.58			39.13


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			2.00			4.00			6.00


									1.82			2.41			2.17


						3  มาก			61.00			88.00			149.00


									55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			46.00			73.00			119.00


									41.82			43.98			43.12


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.91			0.00			0.36


						น้อย			0.00			2.41			1.45


						มาก			74.55			62.05			67.03


						มากที่สุด			24.55			35.54			31.16


			Total						100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			7.00			7.00			14.00


									6.25			4.19			5.02


						3  มาก			63.00			99.00			162.00


									56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			42.00			60.00			102.00


									37.50			35.93			36.56


			Total						112.00			167.00			279.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			3.00			7.00			10.00


									2.68			4.22			3.60


						3  มาก			59.00			99.00			158.00


									52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			50.00			59.00			109.00


									44.64			35.54			39.21


			Total						112.00			166.00			278.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			1.00			1.00			2.00


									0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			1.00			7.00			8.00


									0.90			4.24			2.90


						3  มาก			79.00			102.00			181.00


									71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			30.00			55.00			85.00


									27.03			33.33			30.80


			Total						111.00			165.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			1.00			2.00			3.00


									0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			0.00			9.00			9.00


									0.00			5.49			3.27


						3  มาก			76.00			95.00			171.00


									68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			34.00			58.00			92.00


									30.63			35.37			33.45


			Total						111.00			164.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			0.00			6.00			6.00


									0.00			3.64			2.18


						3  มาก			68.00			90.00			158.00


									61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			42.00			68.00			110.00


									38.18			41.21			40.00


			Total						110.00			165.00			275.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			5.00			8.00			13.00


									4.67			4.85			4.78


						3  มาก			66.00			99.00			165.00


									61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			36.00			57.00			93.00


									33.64			34.55			34.19


			Total						107.00			165.00			272.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			6.00			14.00			20.00


									5.50			8.54			7.33


						3  มาก			73.00			86.00			159.00


									66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			30.00			63.00			93.00


									27.52			38.41			34.07


			Total						109.00			164.00			273.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			3.00			5.00			8.00


									2.78			3.01			2.92


						3  มาก			71.00			87.00			158.00


									65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			34.00			72.00			106.00


									31.48			43.37			38.69


			Total						108.00			166.00			274.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			2.00			1.00			3.00


									1.82			0.60			1.09


						3  มาก			40.00			58.00			98.00


									36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			68.00			106.00			174.00


									61.82			63.86			63.04


			Total						110.00			166.00			276.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			2.00			2.00


									0.00			1.19			0.71


						3  มาก			33.00			64.00			97.00


									29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			77.00			99.00			176.00


									68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			3.00			2.00			5.00


									2.65			1.19			1.78


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00


			Crosstab


									BEF_AFT  Before - After						Total


									1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			0.00			1.00			1.00


									0.00			0.60			0.36


						3  มาก			37.00			65.00			102.00


									32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			73.00			98.00			171.00


									64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			3.00			3.00			6.00


									2.65			1.79			2.14


			Total						113.00			168.00			281.00


									100.00			100.00			100.00








Sheet3


			*			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			12.4127406404			3			0.0060950891


									Likelihood Ratio			13.045362481			3			0.0045395264


									Linear-by-Linear Association			6.3034331843			1			0.012050437


									N of Valid Cases			280


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


			*			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			61.9072430766			3			0


									Likelihood Ratio			63.9783025485			3			0


									Linear-by-Linear Association			43.2113424849			1			0


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.6048036494			3			0.6583011155


									Likelihood Ratio			1.9641879165			3			0.579872808


									Linear-by-Linear Association			0.5382039054			1			0.4631780409


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.


			*			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			20.0515721919			3			0.0001656159


									Likelihood Ratio			20.7078837504			3			0.0001210535


									Linear-by-Linear Association			16.632908219			1			0.0000453572


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.81.


			*			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			16.5503382899			3			0.0008743331


									Likelihood Ratio			17.0287644598			3			0.0006971803


									Linear-by-Linear Association			11.917253146			1			0.0005561643


									N of Valid Cases			278


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.


			*			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			58.9779920594			3			0


									Likelihood Ratio			62.32185233			3			0


									Linear-by-Linear Association			51.1240557349			1			0


									N of Valid Cases			280


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .81.


						P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.3206889288			3			0.3447734958


									Likelihood Ratio			4.1141773365			3			0.2493960569


									Linear-by-Linear Association			0.7719483339			1			0.3796149937


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.2711077941			2			0.5296420399


									Likelihood Ratio			1.2887369299			2			0.5249939895


									Linear-by-Linear Association			0.2360214001			1			0.6270945537


									N of Valid Cases			279


									a			1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01.


						P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.5899180716			3			0.0861830166


									Likelihood Ratio			8.3455915151			3			0.039384075


									Linear-by-Linear Association			1.4431988775			1			0.2296223932


									N of Valid Cases			279


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.8372008372			3			0.840549935


									Likelihood Ratio			0.8591173186			3			0.8352808139


									Linear-by-Linear Association			0.3830543346			1			0.5359731241


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.3368844969			3			0.9529485797


									Likelihood Ratio			0.3374800551			3			0.95283202


									Linear-by-Linear Association			0.0960890325			1			0.7565744088


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


			*			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			8.2688523272			3			0.0407701435


									Likelihood Ratio			10.0769987043			3			0.0179228309


									Linear-by-Linear Association			2.7817984998			1			0.0953410503


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.3881208172			3			0.7083216252


									Likelihood Ratio			1.7330074125			3			0.6296205967


									Linear-by-Linear Association			0.0100795094			1			0.9200293421


									N of Valid Cases			279


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			3.0973592697			3			0.3768565183


									Likelihood Ratio			3.4573591352			3			0.3263347536


									Linear-by-Linear Association			2.9147369356			1			0.0877737249


									N of Valid Cases			278


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			4.3779631553			3			0.2234374337


									Likelihood Ratio			4.8217244485			3			0.1853265836


									Linear-by-Linear Association			0.2822272754			1			0.5952450838


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.


						P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			7.7797375849			3			0.0507901047


									Likelihood Ratio			10.9870732131			3			0.0117959814


									Linear-by-Linear Association			0.0383138564			1			0.8448142567


									N of Valid Cases			275


									a			3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.21.


						P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.4257767549			3			0.1431460059


									Likelihood Ratio			7.9067903474			3			0.0479778628


									Linear-by-Linear Association			0.07275624			1			0.7873651735


									N of Valid Cases			275


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			0.6983495773			3			0.8735920764


									Likelihood Ratio			1.0495598626			3			0.7892623161


									Linear-by-Linear Association			0.0047628302			1			0.9449790641


									N of Valid Cases			272


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .39.


						P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			6.1412467397			3			0.1049368722


									Likelihood Ratio			6.5535911923			3			0.0875727915


									Linear-by-Linear Association			0.7969805375			1			0.3719976752


									N of Valid Cases			273


									a			2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.7219093115			3			0.1259522607


									Likelihood Ratio			6.4607733066			3			0.0912224113


									Linear-by-Linear Association			1.7021820474			1			0.19200286


									N of Valid Cases			274


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .79.


						P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			1.643653136			3			0.6495327627


									Likelihood Ratio			1.9755781195			3			0.5774909991


									Linear-by-Linear Association			0.0984606808			1			0.7536847558


									N of Valid Cases			276


									a			4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			5.2949414197			4			0.2583508488


									Likelihood Ratio			6.3656663228			4			0.173453738


									Linear-by-Linear Association			3.6242832257			1			0.0569420954


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.


						P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้ * BEF_AFT  Before - After


									Chi-Square Tests


												Value			df			Asymp. Sig. (2-sided)


									Pearson Chi-Square			2.6787435178			4			0.612939315


									Likelihood Ratio			3.3915985057			4			0.494551235


									Linear-by-Linear Association			1.3655508825			1			0.242577777


									N of Valid Cases			281


									a			6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.








Frequency (2)


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			1.77			0.60			1.07


						2  น้อย			Count			7.96			0.60			3.57


						3  มาก			Count			62.83			63.47			63.21


						4  มากที่สุด			Count			27.43			35.33			32.14


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.20			0.72


						2  น้อย			Count			49.11			8.38			24.73


						3  มาก			Count			44.64			71.86			60.93


						4  มากที่สุด			Count			6.25			18.56			13.62


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			8.00			9.00			17.00


									% within BEF_AFT  Before - After			7.08			5.45			6.12


						3  มาก			Count			74.00			102.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.49			61.82			63.31


						4  มากที่สุด			Count			31.00			53.00			84.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.43			32.12			30.22


			Total						Count			113.00			165.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			2.68			2.40			2.51


						2  น้อย			Count			41.96			19.76			28.67


						3  มาก			Count			51.79			64.67			59.50


						4  มากที่สุด			Count			3.57			13.17			9.32


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.90			1.80			1.44


						2  น้อย			Count			22.52			8.98			14.39


						3  มาก			Count			66.67			64.67			65.47


						4  มากที่สุด			Count			9.91			24.55			18.71


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			1  น้อยที่สุด			Count			0.88			0.60			0.71


						2  น้อย			Count			38.05			4.79			18.21


						3  มาก			Count			51.33			59.88			56.43


						4  มากที่สุด			Count			9.73			34.73			24.64


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			4.19			2.87


						3  มาก			Count			63.00			90.00			153.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			53.89			54.84


						4  มากที่สุด			Count			48.00			69.00			117.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			41.32			41.94


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.19			3.58


						3  มาก			Count			74.00			100.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.07			59.88			62.37


						4  มากที่สุด			Count			35.00			60.00			95.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.25			35.93			34.05


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			0.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.89			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			4.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			2.40			1.43


						3  มาก			Count			63.00			77.00			140.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			46.11			50.18


						4  มากที่สุด			Count			48.00			86.00			134.00


									% within BEF_AFT  Before - After			42.86			51.50			48.03


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			3.00			4.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.82			1.45


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.76			60.00			58.70


						4  มากที่สุด			Count			46.00			62.00			108.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.44			37.58			39.13


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.91			0.60			0.72


						2  น้อย			Count			2.00			4.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			2.41			2.17


						3  มาก			Count			61.00			88.00			149.00


									% within BEF_AFT  Before - After			55.45			53.01			53.99


						4  มากที่สุด			Count			46.00			73.00			119.00


									% within BEF_AFT  Before - After			41.82			43.98			43.12


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												ก่อนเข้าร่วมโครงการ			หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.91			0.00			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.41			1.45


						3  มาก			Count			74.55			62.05			67.03


						4  มากที่สุด			Count			24.55			35.54			31.16


			Total						Count			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			7.00			7.00			14.00


									% within BEF_AFT  Before - After			6.25			4.19			5.02


						3  มาก			Count			63.00			99.00			162.00


									% within BEF_AFT  Before - After			56.25			59.28			58.06


						4  มากที่สุด			Count			42.00			60.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			37.50			35.93			36.56


			Total						Count			112.00			167.00			279.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			3.00			7.00			10.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.68			4.22			3.60


						3  มาก			Count			59.00			99.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			52.68			59.64			56.83


						4  มากที่สุด			Count			50.00			59.00			109.00


									% within BEF_AFT  Before - After			44.64			35.54			39.21


			Total						Count			112.00			166.00			278.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			1.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			0.61			0.72


						2  น้อย			Count			1.00			7.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			4.24			2.90


						3  มาก			Count			79.00			102.00			181.00


									% within BEF_AFT  Before - After			71.17			61.82			65.58


						4  มากที่สุด			Count			30.00			55.00			85.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.03			33.33			30.80


			Total						Count			111.00			165.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			1  น้อยที่สุด			Count			1.00			2.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.90			1.22			1.09


						2  น้อย			Count			0.00			9.00			9.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			5.49			3.27


						3  มาก			Count			76.00			95.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.47			57.93			62.18


						4  มากที่สุด			Count			34.00			58.00			92.00


									% within BEF_AFT  Before - After			30.63			35.37			33.45


			Total						Count			111.00			164.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			6.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			3.64			2.18


						3  มาก			Count			68.00			90.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			54.55			57.45


						4  มากที่สุด			Count			42.00			68.00			110.00


									% within BEF_AFT  Before - After			38.18			41.21			40.00


			Total						Count			110.00			165.00			275.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			5.00			8.00			13.00


									% within BEF_AFT  Before - After			4.67			4.85			4.78


						3  มาก			Count			66.00			99.00			165.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.68			60.00			60.66


						4  มากที่สุด			Count			36.00			57.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			33.64			34.55			34.19


			Total						Count			107.00			165.00			272.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.61			0.37


						2  น้อย			Count			6.00			14.00			20.00


									% within BEF_AFT  Before - After			5.50			8.54			7.33


						3  มาก			Count			73.00			86.00			159.00


									% within BEF_AFT  Before - After			66.97			52.44			58.24


						4  มากที่สุด			Count			30.00			63.00			93.00


									% within BEF_AFT  Before - After			27.52			38.41			34.07


			Total						Count			109.00			164.00			273.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.20			0.73


						2  น้อย			Count			3.00			5.00			8.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.78			3.01			2.92


						3  มาก			Count			71.00			87.00			158.00


									% within BEF_AFT  Before - After			65.74			52.41			57.66


						4  มากที่สุด			Count			34.00			72.00			106.00


									% within BEF_AFT  Before - After			31.48			43.37			38.69


			Total						Count			108.00			166.00			274.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			2.00			1.00			3.00


									% within BEF_AFT  Before - After			1.82			0.60			1.09


						3  มาก			Count			40.00			58.00			98.00


									% within BEF_AFT  Before - After			36.36			34.94			35.51


						4  มากที่สุด			Count			68.00			106.00			174.00


									% within BEF_AFT  Before - After			61.82			63.86			63.04


			Total						Count			110.00			166.00			276.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			2.00			2.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			1.19			0.71


						3  มาก			Count			33.00			64.00			97.00


									% within BEF_AFT  Before - After			29.20			38.10			34.52


						4  มากที่สุด			Count			77.00			99.00			176.00


									% within BEF_AFT  Before - After			68.14			58.93			62.63


						9  Missing Value			Count			3.00			2.00			5.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.19			1.78


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00


			Crosstab


												BEF_AFT  Before - After						Total


												1  ก่อนเข้าร่วมโครงการ			2  หลังเข้าร่วมโครงการ


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			1  น้อยที่สุด			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						2  น้อย			Count			0.00			1.00			1.00


									% within BEF_AFT  Before - After			0.00			0.60			0.36


						3  มาก			Count			37.00			65.00			102.00


									% within BEF_AFT  Before - After			32.74			38.69			36.30


						4  มากที่สุด			Count			73.00			98.00			171.00


									% within BEF_AFT  Before - After			64.60			58.33			60.85


						9  Missing Value			Count			3.00			3.00			6.00


									% within BEF_AFT  Before - After			2.65			1.79			2.14


			Total						Count			113.00			168.00			281.00


									% within BEF_AFT  Before - After			100.00			100.00			100.00
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P1V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


0.5988023952


63.4730538922


35.3293413174


2.3255813953


0


72.0930232558


25.5813953488





P1V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.1976047904


8.3832335329


71.8562874251


18.5628742515


2.2727272727


11.3636363636


70.4545454545


15.9090909091





P1V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


5.4545454545


61.8181818182


32.1212121212


2.2727272727


4.5454545455


59.0909090909


34.0909090909





P1V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


4.2168674699


65.0602409639


30.1204819277


0


11.6279069767


69.7674418605


18.6046511628





P1V5


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


2.3952095808


19.7604790419


64.6706586826


13.1736526946


2.3255813953


16.2790697674


69.7674418605


11.6279069767





P1V6


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.7964071856


8.9820359281


64.6706586826


24.5508982036


0


6.8181818182


77.2727272727


15.9090909091





P1V7


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


4.7904191617


59.880239521


34.7305389222


0


6.8181818182


63.6363636364


29.5454545455





P2V11


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


4.1916167665


53.8922155689


41.3173652695


2.2727272727


2.2727272727


59.0909090909


36.3636363636





P2V12


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


2.3952095808


55.6886227545


41.9161676647


0


59.0909090909


40.9090909091





P2V13


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


1.7964071856


53.2934131737


44.9101796407


2.2727272727


52.2727272727


45.4545454545





P2V14


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


4.1916167665


59.880239521


35.9281437126


9.0909090909


45.4545454545


45.4545454545





P2V15


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


9.6385542169


51.2048192771


39.156626506


13.9534883721


51.1627906977


34.8837209302





P2V21


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


2.3952095808


46.1077844311


51.497005988


2.2727272727


61.3636363636


36.3636363636





P2V22


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


4.2168674699


59.6385542169


35.5421686747


0


11.3636363636


56.8181818182


31.8181818182





P2V23


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.5988023952


4.1916167665


59.2814371257


35.9281437126


0


4.5454545455


72.7272727273


22.7272727273





P2V31


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


1.8181818182


60


37.5757575758


0


0


61.3636363636


38.6363636364





P2V32


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


2.4096385542


53.0120481928


43.9759036145


0


0


61.3636363636


38.6363636364





P2V33


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อย


มาก


มากที่สุด


2.4096385542


62.0481927711


35.5421686747


2.2727272727


72.7272727273
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P2V34


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


2.4390243902


60.9756097561


35.9756097561


0


7.1428571429


66.6666666667


26.1904761905





P2V35


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.2424242424


61.8181818182


33.3333333333


0


6.976744186


65.1162790698


27.9069767442





P2V36


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2195121951


5.487804878


57.9268292683


35.3658536585


0


9.0909090909


63.6363636364


27.2727272727





P2V37


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


6.7484662577


61.963190184


29.4478527607


0


6.8181818182


84.0909090909


9.0909090909





P3V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


3.6363636364


54.5454545455


41.2121212121


0


11.6279069767


53.488372093


34.8837209302





P3V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.8484848485


60


34.5454545455


0


16.2790697674


58.1395348837


25.5813953488





P3V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


2.4096385542


60.2409638554


36.7469879518


0


2.380952381


80.9523809524


16.6666666667





P3V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


8.5365853659


52.4390243902


38.4146341463


0


13.9534883721


65.1162790698


20.9302325581





P3V5


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2048192771


3.0120481928


52.4096385542


43.3734939759


0


9.3023255814


65.1162790698


25.5813953488





P3V6


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


7.9754601227


48.4662576687


41.717791411


0


11.9047619048


57.1428571429


30.9523809524





P3V7


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2422360248


5.5900621118


53.4161490683


39.751552795


0


4.6511627907


62.7906976744


32.5581395349





P4V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


0.6024096386


34.9397590361


63.8554216867


0


0


50


50





P4V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


41.5662650602


56.6265060241


0


2.2727272727


47.7272727273


50





P4V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


38.5542168675


59.6385542169


0


0


52.2727272727


47.7272727273





P4V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


0.6060606061


39.3939393939


59.3939393939


0


0


45.4545454545


54.5454545455





Sheet1


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			2.33			0.95


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			63.47			72.09			65.24


						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.85			16.28			7.21


						มาก			60.00			58.14			59.62


						มากที่สุด			34.55			25.58			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			2.38			2.40


						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			8.54			13.95			9.66


						มาก			52.44			65.12			55.07


						มากที่สุด			38.41			20.93			34.78


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			น้อยที่สุด			1.20			0.00			0.96


						น้อย			3.01			9.30			4.31


						มาก			52.41			65.12			55.02


						มากที่สุด			43.37			25.58			39.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46


						น้อย			7.98			11.90			8.78


						มาก			48.47			57.14			50.24


						มากที่สุด			41.72			30.95			39.51


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V7  วิดีโอสอนเต้นทำให้สะดวกต่อการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม			น้อยที่สุด			1.24			0.00			0.98


						น้อย			5.59			4.65			5.39


						มาก			53.42			62.79			55.39


						มากที่สุด			39.75			32.56			38.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			34.94			50.00			38.10


						มากที่สุด			63.86			50.00			60.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก ยินดีที่จะเข้าร่วม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			2.27			1.43


						มาก			41.57			47.73			42.86


						มากที่สุด			56.63			50.00			55.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			0.00			0.94			0.9523809524


						มาก			38.55			52.27			41.43


						มากที่สุด			59.64			47.73			57.14


						รวม			100.00			100.00			99.99


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			0.61			0.00			0.48


						มาก			39.39			45.45			40.67


						มากที่สุด			59.39			54.55			58.37


						รวม			100.00			100.00			100.00
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น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


2.4390243902


60.9756097561


35.9756097561


0


7.1428571429


66.6666666667


26.1904761905





P2V35


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.2424242424


61.8181818182


33.3333333333


0


6.976744186


65.1162790698


27.9069767442





P2V36


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2195121951


5.487804878


57.9268292683


35.3658536585


0


9.0909090909


63.6363636364


27.2727272727





P2V37


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


6.7484662577


61.963190184


29.4478527607


0


6.8181818182


84.0909090909


9.0909090909





P3V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


3.6363636364


54.5454545455


41.2121212121


0


11.6279069767


53.488372093


34.8837209302





P3V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.8484848485


60


34.5454545455


0


16.2790697674


58.1395348837


25.5813953488





P3V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


2.4096385542


60.2409638554


36.7469879518


0


2.380952381


80.9523809524


16.6666666667





P3V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


8.5365853659


52.4390243902


38.4146341463


0


13.9534883721


65.1162790698


20.9302325581





P3V5


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2048192771


3.0120481928


52.4096385542


43.3734939759


0


9.3023255814


65.1162790698


25.5813953488





P3V6


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


7.9754601227


48.4662576687


41.717791411


0


11.9047619048


57.1428571429


30.9523809524





P3V7


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2422360248


5.5900621118


53.4161490683


39.751552795


0


4.6511627907


62.7906976744


32.5581395349





P4V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


0.6024096386


34.9397590361


63.8554216867


0


0


50


50





P4V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


41.5662650602


56.6265060241


0


2.2727272727


47.7272727273


50





P4V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


38.5542168675


59.6385542169


0


0


52.2727272727


47.7272727273





P4V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


0.6060606061


39.3939393939


59.3939393939


0


0


45.4545454545


54.5454545455





Sheet1


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			2.33			0.95


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			63.47			72.09			65.24


						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.85			16.28			7.21


						มาก			60.00			58.14			59.62


						มากที่สุด			34.55			25.58			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			2.38			2.40


						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			8.54			13.95			9.66


						มาก			52.44			65.12			55.07


						มากที่สุด			38.41			20.93			34.78


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			น้อยที่สุด			1.20			0.00			0.96


						น้อย			3.01			9.30			4.31


						มาก			52.41			65.12			55.02


						มากที่สุด			43.37			25.58			39.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46


						น้อย			7.98			11.90			8.78


						มาก			48.47			57.14			50.24


						มากที่สุด			41.72			30.95			39.51


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V7  วิดีโอสอนเต้นทำให้สะดวกต่อการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม			น้อยที่สุด			1.24			0.00			0.98


						น้อย			5.59			4.65			5.39


						มาก			53.42			62.79			55.39


						มากที่สุด			39.75			32.56			38.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			34.94			50.00			38.10


						มากที่สุด			63.86			50.00			60.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก ยินดีที่จะเข้าร่วม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			2.27			1.43


						มาก			41.57			47.73			42.86


						มากที่สุด			56.63			50.00			55.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			0.00			0.94			0.9523809524


						มาก			38.55			52.27			41.43


						มากที่สุด			59.64			47.73			57.14


						รวม			100.00			100.00			99.99


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			0.61			0.00			0.48


						มาก			39.39			45.45			40.67


						มากที่สุด			59.39			54.55			58.37


						รวม			100.00			100.00			100.00
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			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


4.8484848485


60


34.5454545455


0


16.2790697674


58.1395348837


25.5813953488





P3V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


2.4096385542


60.2409638554


36.7469879518


0


2.380952381


80.9523809524


16.6666666667





P3V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6097560976


8.5365853659


52.4390243902


38.4146341463


0


13.9534883721


65.1162790698


20.9302325581





P3V5


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2048192771


3.0120481928


52.4096385542


43.3734939759


0


9.3023255814


65.1162790698


25.5813953488





P3V6


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.8404907975


7.9754601227


48.4662576687


41.717791411


0


11.9047619048


57.1428571429


30.9523809524





P3V7


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


1.2422360248


5.5900621118


53.4161490683


39.751552795


0


4.6511627907


62.7906976744


32.5581395349





P4V1


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


0.6024096386


34.9397590361


63.8554216867


0


0


50


50





P4V2


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


41.5662650602


56.6265060241


0


2.2727272727


47.7272727273


50





P4V3


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6024096386


1.2048192771


38.5542168675


59.6385542169


0


0


52.2727272727


47.7272727273





P4V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


0.6060606061


39.3939393939


59.3939393939


0


0


45.4545454545


54.5454545455





Sheet1


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			2.33			0.95


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			63.47			72.09			65.24


						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00
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			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48
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			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48
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									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48
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			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46
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			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			34.94			50.00			38.10
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						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก ยินดีที่จะเข้าร่วม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			2.27			1.43


						มาก			41.57			47.73			42.86


						มากที่สุด			56.63			50.00			55.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			0.00			0.94			0.9523809524


						มาก			38.55			52.27			41.43


						มากที่สุด			59.64			47.73			57.14


						รวม			100.00			100.00			99.99


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			0.61			0.00			0.48


						มาก			39.39			45.45			40.67


						มากที่สุด			59.39			54.55			58.37


						รวม			100.00			100.00			100.00
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0
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P4V4


			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล			รัฐบาล


			เอกชน			เอกชน			เอกชน			เอกชน





น้อยที่สุด


น้อย


มาก


มากที่สุด


0.6060606061


0.6060606061


39.3939393939


59.3939393939


0


0


45.4545454545
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Sheet1


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V1  ทำให้นักเรียนสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			2.33			0.95


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			63.47			72.09			65.24


						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.85			16.28			7.21


						มาก			60.00			58.14			59.62


						มากที่สุด			34.55			25.58			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			2.38			2.40


						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			8.54			13.95			9.66


						มาก			52.44			65.12			55.07


						มากที่สุด			38.41			20.93			34.78


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			น้อยที่สุด			1.20			0.00			0.96


						น้อย			3.01			9.30			4.31


						มาก			52.41			65.12			55.02


						มากที่สุด			43.37			25.58			39.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46


						น้อย			7.98			11.90			8.78


						มาก			48.47			57.14			50.24


						มากที่สุด			41.72			30.95			39.51


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน
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ภาพก23กกแสดงคำถามสำหรับครูเกี่ยวกับความเห็นว่าโครงการสามารถนำไปใช้ในการ

                เรียนการสอน



	ภาพ 23  คำถามเกี่ยวกับครูผู้เข้าร่วมโครงการ  ในเรื่องของ โครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  ว่าสามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ และสื่อต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาว่ามากกว่า 50% ของความคิดเห็นของครูผู้ดูแลโครงการได้มองว่าโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ปฏิบัติได้ง่ายและนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้  ซึ่งความเห็นตรงนี้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียนที่ได้ประยุกต์นำเอาท่าเต้นไปใช้ในวิชาพละศึกษา  และนำความรู้ด้านโภชนาการไปสอดแทรกในวิชาสุขศึกษาของนักเรียน  ประยุกต์เอาความสื่อที่ใช้ในโครงการ  นำไปสอนในชั้นเรียนวิชาหลักทำให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องของการออกกำลังและโภชนาการได้ง่าย ๆ 
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						มากที่สุด			35.33			25.58			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V2  ทำให้นักเรียนสนใจด้านโภชนาการมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.20			2.27			1.42


						น้อย			8.38			11.36			9.00


						มาก			71.86			70.45			71.56


						มากที่สุด			18.56			15.91			18.01


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V3  การแข่งขันนับก้าวทำให้นักเรียนรู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.61			2.27			0.96


						น้อย			5.45			4.55			5.26


						มาก			61.82			59.09			61.24


						มากที่สุด			32.12			34.09			32.54


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V4  การมอบเครื่องนับก้าวให้นักเรียนดูแลเองทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.63			5.74


						มาก			65.06			69.77			66.03


						มากที่สุด			30.12			18.60			27.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V5  กิจกรรมตามโครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและมีความสนใจการเรียนมากขึ้น			น้อยที่สุด			2.40			2.33			2.38


						น้อย			19.76			16.28			19.05


						มาก			64.67			69.77			65.71


						มากที่สุด			13.17			11.63			12.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V6  การบันทึกจำนวนก้าวด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากขึ้น			น้อยที่สุด			1.80			0.00			1.42


						น้อย			8.98			6.82			8.53


						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.85			16.28			7.21


						มาก			60.00			58.14			59.62


						มากที่สุด			34.55			25.58			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			2.38			2.40


						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			8.54			13.95			9.66


						มาก			52.44			65.12			55.07


						มากที่สุด			38.41			20.93			34.78


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			น้อยที่สุด			1.20			0.00			0.96


						น้อย			3.01			9.30			4.31


						มาก			52.41			65.12			55.02


						มากที่สุด			43.37			25.58			39.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46


						น้อย			7.98			11.90			8.78


						มาก			48.47			57.14			50.24


						มากที่สุด			41.72			30.95			39.51


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V7  วิดีโอสอนเต้นทำให้สะดวกต่อการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม			น้อยที่สุด			1.24			0.00			0.98


						น้อย			5.59			4.65			5.39


						มาก			53.42			62.79			55.39


						มากที่สุด			39.75			32.56			38.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			34.94			50.00			38.10


						มากที่สุด			63.86			50.00			60.95
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						มาก			64.67			77.27			67.30


						มากที่สุด			24.55			15.91			22.75


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P1V7  กิจกรรมตามโครงการนี้ ทำให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.79			6.82			5.21


						มาก			59.88			63.64			60.66


						มากที่สุด			34.73			29.55			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V11  เครื่องนับก้าว ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			2.27			0.95


						น้อย			4.19			2.27			3.79


						มาก			53.89			59.09			54.98


						มากที่สุด			41.32			36.36			40.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V12  ครูสามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องนับก้าวกับนักเรียนได้ง่ายและสะดวก			น้อย			2.40			0.00			1.90


						มาก			55.69			59.09			56.40


						มากที่สุด			41.92			40.91			41.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V13  เครื่องนับก้าวมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวและสนใจเดินออกกำลังกาย			น้อย			1.80			2.27			1.90


						มาก			53.29			52.27			53.08


						มากที่สุด			44.91			45.45			45.02


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V14  เครื่องนับก้าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬา มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น			น้อย			4.19			9.09			5.21


						มาก			59.88			45.45			56.87


						มากที่สุด			35.93			45.45			37.91


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V15  ปุ่มตัวเลือกวัดค่าต่างๆ บนหน้าปัดของเครื่องนับก้าวใช้งานง่าย			น้อย			9.64			13.95			10.53


						มาก			51.20			51.16			51.20


						มากที่สุด			39.16			34.88			38.28


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V21  นักเรียนสามารถบันทึกผลในตารางบันทึกการนับก้าวได้ด้วยตนเอง			น้อย			2.40			2.27			2.37


						มาก			46.11			61.36			49.29


						มากที่สุด			51.50			36.36			48.34


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V22  การแข่งขันบันทึกการนับก้าวน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			4.22			11.36			5.71


						มาก			59.64			56.82			59.05


						มากที่สุด			35.54			31.82			34.76


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V23  การบันทึกผลการนับก้าวช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.47


						น้อย			4.19			4.55			4.27


						มาก			59.28			72.73			62.09


						มากที่สุด			35.93			22.73			33.18


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V31  รูปแบบ สีสัน ของคู่มือนักเรียนน่าสนใจ			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			1.82			0.00			1.44


						มาก			60.00			61.36			60.29


						มากที่สุด			37.58			38.64			37.80


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V32  ขนาดของคู่มือนักเรียนกระทัดรัดเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			0.00			1.90


						มาก			53.01			61.36			54.76


						มากที่สุด			43.98			38.64			42.86


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V33  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย			น้อย			2.41			2.27			2.38


						มาก			62.05			72.73			64.29


						มากที่สุด			35.54			25.00			33.33


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V34  เนื้อหาสาระของคู่มือสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการออกกำลังกายและโภชนาการมีความสัมพันธ์กัน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.49


						น้อย			2.44			7.14			3.40


						มาก			60.98			66.67			62.14


						มากที่สุด			35.98			26.19			33.98


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V35  คู่มือมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักเรียน			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.24			6.98			4.81


						มาก			61.82			65.12			62.50


						มากที่สุด			33.33			27.91			32.21


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V36  ครูสามารถใช้คู่มือเป็นเอกสารประกอบในการสอนได้			น้อยที่สุด			1.22			0.00			0.96


						น้อย			5.49			9.09			6.25


						มาก			57.93			63.64			59.13


						มากที่สุด			35.37			27.27			33.65


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P2V37  ตารางบันทึกนับก้าวในคู่มือช่วยให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อมูลต่อไปหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.45


						น้อย			6.75			6.82			6.76


						มาก			61.96			84.09			66.67


						มากที่สุด			29.45			9.09			25.12


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V1  นักเรียนชอบจังหวะเพลงประกอบการเต้นแอโรบิค			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			3.64			11.63			5.29


						มาก			54.55			53.49			54.33


						มากที่สุด			41.21			34.88			39.90


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V2  นักเรียนชอบเพลงเนื้อเพลงเพราะสนุก น่าสนใจ และร้องตามได้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			4.85			16.28			7.21


						มาก			60.00			58.14			59.62


						มากที่สุด			34.55			25.58			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V3  เนื้อเพลงให้สาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			2.41			2.38			2.40


						มาก			60.24			80.95			64.42


						มากที่สุด			36.75			16.67			32.69


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V4  นักเรียนชอบท่าเต้นเพราะสนุก และเต้นตามได้ง่าย			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			8.54			13.95			9.66


						มาก			52.44			65.12			55.07


						มากที่สุด			38.41			20.93			34.78


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V5  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคกระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมได้โดยง่าย			น้อยที่สุด			1.20			0.00			0.96


						น้อย			3.01			9.30			4.31


						มาก			52.41			65.12			55.02


						มากที่สุด			43.37			25.58			39.71


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V6  การนำเสนอในรูปแบบในรูปแบบวิดีโอ (ภาพและเสียง) ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการออกกำลังกาย			น้อยที่สุด			1.84			0.00			1.46


						น้อย			7.98			11.90			8.78


						มาก			48.47			57.14			50.24


						มากที่สุด			41.72			30.95			39.51


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P3V7  วิดีโอสอนเต้นทำให้สะดวกต่อการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม			น้อยที่สุด			1.24			0.00			0.98


						น้อย			5.59			4.65			5.39


						มาก			53.42			62.79			55.39


						มากที่สุด			39.75			32.56			38.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V1  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			0.60			0.00			0.48


						มาก			34.94			50.00			38.10


						มากที่สุด			63.86			50.00			60.95


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V2  หากมีโครงการแบบนี้อีก ยินดีที่จะเข้าร่วม			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			2.27			1.43


						มาก			41.57			47.73			42.86


						มากที่สุด			56.63			50.00			55.24


						รวม			100.00			100.00			100.00


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V3  กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง			น้อยที่สุด			0.60			0.00			0.48


						น้อย			1.20			0.00			0.94			0.9523809524


						มาก			38.55			52.27			41.43


						มากที่สุด			59.64			47.73			57.14


						รวม			100.00			100.00			99.99


						ระดับความคิดเห็น			ประเภทของโรงเรียน						รวม 2 ประเภทโรงเรียน


									รัฐบาล			เอกชน


			P4V4  รู้สึกได้รับเกียรติที่ถูกเชิญเข้าร่วมโครงการนี้			น้อยที่สุด			0.61			0.00			0.48


						น้อย			0.61			0.00			0.48


						มาก			39.39			45.45			40.67


						มากที่สุด			59.39			54.55			58.37


						รวม			100.00			100.00			100.00
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ภาพก24กกแสดงคำถามสำหรับครูเกี่ยวกับความเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

                นักเรียน



ภาพ  24 คำถามเกี่ยวกับความเห็นของเกี่ยวกับ  โครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน  ซึ่งครูที่เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยว่าโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียน  ซึ่งจำนวนครูที่คิดว่าเป็น ประโยชน์มาก คิดเป็น 50% และคิดว่าเป็น เป็นประโยชน์มากที่สุด  คิดเป็น 50% จึงถือได้ว่าโครงการ”เด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลัง  บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ

ผลที่ได้จากการสำรวจนั้นเห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมการออกกำลังของนักเรียนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้จากการเห็นความสำคัญในการใส่ใจในสุขภาพก็ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ  นักเรียนเหล่านี้ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เข้าใจว่าสุขภาพที่ดีนั้นย่อมทำให้การดำเนินชีวิตในด้านอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญนักเรียนเหล่านี้ยังจะออกกำลัง เพื่อรักษาสุขภาพให้กระฉับกระเฉงตลอดไป





การใช้ทรัพยกร

ผลการใช้ทรัพยากรของโครงการมีสองส่วน  คือ ด้านการดำเนินงานโครงการ และด้านงานสื่อสารโครงการ

ด้านการดำเนินงานโครงการมีแบ่งออกเป็น

1.กกด้านทรัพยากรบุคคล   ซึ่งมีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ นักวิชาการด้านการออกกำลังจาก กองออกกำลัง  กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับวัตถุประพสงค์ของโครงการที่ต้องการถ่ายทอดออกไป  

2.กกด้านอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการในโครงการนี้ได้มีการทำวิจัยว่าเหมาะกับเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังนี้

2.1กกคู่มือครู เอกสารในการดำเนินกิจกรรมโครงการ “เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง”  

2.2กกเครื่องนับก้าว นักเรียนตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ลักษณะเด่นของเครื่องนับก้าวคือ ขนาดเล็กคล้ายเพจเจอร์พกพาสะดวก เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญในโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ซึ่งเป็นการดึงดูดให้เด็กๆ สนใจการออกกำลังมากขึ้น  

2.3กกคู่มือนักเรียน คู่มือสำหรับนักเรียนต้องใช้ร่วมกับเครื่องนับก้าว ภายในประกอบด้วยตารางบันทึกการก้าวเดินในแต่วันของนักเรียน 

2.4กกโปสเตอร์ตารางบันทึกการแข่งขัน เพื่อบันทึกจำนวนก้าวของนักเรียนในแต่ละห้อง 

2.5กกประกาศนียบัตรเหรียญทอง รางวัลสำหรับห้องเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำนวนก้าวสูงสุดในโรงเรียน

2.6กกประกาศนียบัตรเหรียญเงิน รางวัลสำหรับนักเรียนที่กรอกจำนวนก้าวลงสมุดคู่มือนักเรียนจนครบจบภาคการศึกษา 

2.7กกประกาศนียบัตรมาตรฐาน รางวัลสำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

2.8กกวีซีดีเพลง และมิวสิควีดีโอ แอโรบิค ด๊านซ์ เพลงและมิวสิควีดีโอประกอบท่านเต้น โดยเพลงนั้นได้แต่งขึ้นมาใหม่ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกำลังและโภชนาการ และท่าเต้นแอโรบิคประกอบเพลง เป็นท่าที่ได้รับการออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลัง จากกระทรวงสาธารณสุข  

เป็นการสนับสนุนงบประมาณจากทางกลุ่มบริษัทโคคาโคล่า ประเทศไทย (จำกัด)  ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับการจัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม  ที่บริษัทได้จัดสรรเพื่อการคืนกำไรสู่สังคมอย่างที่ปฏิบัติเป็นอย่างดีเสมอมา  เพราะตระหนักถึงการเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้อยู่  และเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจในสังคมนั้น  ซึ่งก็สมควรแล้วที่จะตอบแทนกลับสู่สังคมนั้นๆ  

ด้านการสื่อสารโครงการ  การใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสารของโครงการนี้ใช้ผ่าน 

1.กกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โดยการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเคลื่อนไหวของโครงการผ่านหนังสือพิมพ์หน้าการศึกษา และการให้สัมภาษณ์นักข่าวลงนิตยสารซึ่งการลงข่าวในหนังสือพิมพ์และนิตยสารนี้มีประสิทธิภาพในเชิงให้ความรู้และเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งมีประสิทธิภาพในเชิงสร้างความเข้าใจในเรื่อง

2.กกโทรทัศน์ เป็นการออกรายการเพื่อสัมภาษณ์ สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอเรื่องราวของโครงการ  โดยผู้อำนวยการโครงการจะเป็นผู้ไปให้สัมภาษณ์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด  อีกทั้งยังนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปแสดงการออกกำลังกาย ซึ่งสร้างความน่าสนใจและการติดตามชมจากผู้ชมทางบ้านได้ไม่น้อย

3.กกเวปไซด์ เป็นสื่อที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้จัดทำโครงการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  รวมถึงเผยแพร่ผลงานให้ผู้สนใจได้เข้ามาชมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังนำเสนอกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

การใช้งบประมาณของการจัดทำโครงการนี้มีเริ่มตื้งแต่กระบวนการในการสร้างสรรค์โครงการ  การวิเคราะห์หาสาเหตุ  การเก็บข้อมูล  ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเด้ก  ด้านโภชนาการ  ด้านการออกกำลังกาย  นอกจากนั้นยังมีงบประมาณในส่วนของเครื่องมือ  อาทิ  เครื่องนับก้าว  เอกสารประกอบโครงการ  การจัดทำเพลง  งบประมาณในการฝึกอบรมบุคคลากร และ อื่นๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นงบประมาณมหาศาลต่อไป  แต่เมื่อเทียบถึงผลลัพท์ที่เห็นภาพอย่างชัดเจนจากการวิจัย  ที่โครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด  งบประมาณของโครงการจึงเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการจัดทำไป ทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์โครงการ  และการประชาสัมพันธ์

	

ความสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการสื่อสารคือการมีจำนวนผู้ที่ทราบและเข้าร่วมโครงการ  โดยมีผลที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน  เป็นรูปธรรมจากการสรุปผลการดำเนินการในแต่ละปีดังนี้ 





การดำเนินการในปีที่ 1 พ.ศ. 2546 

มิถุนายน

โครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ได้เปิดตัวเป็นโดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจาก กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา  ในประเทศไทย  ในการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นให้เกียรติร่วมกันเปิดงาน

พฤศจิกายน

นักเรียนจากโครงการได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงการเต้นแอโรบิคใน มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2  ณ ท้องสนามหลวง มหกรรมการออกกำลังที่มีผู้มาร่วมงานมากที่สุดของประเทศไทย ในครั้งนี้ได้มีการร่วมกันสร้างสถิติเพื่อบันทึกใน Guinness book world record ว่าเป็นการรวมตัวของคนที่มาเต้นแอโรบิคกันมากที่สุดในโลก 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น   59,200 คน

ผลของการดำเนินงานในปีที่ 1  โครงการได้รับเกียรติเข้าร่วมโชว์การเต้นแอโรบิคใน มหกรรมรวมพลัง  สร้างสุขภาพครั้งที่ 2 และได้เป็นส่วนหนี่งร่วมสถิติ เพื่อบันทึกใน Guinness book world record ว่าเป็นการรวมตัวของคนที่มาเต้นแอโรบิคกันมากที่สุดในโลก  ซึ่งเป็นการเผยแพร่โครงการให้สาธารณะชนได้รู้จัก  และจำนวนตัวเลข ของนักเรียน ในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น   59,200 คน  เป็นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้  แต่จากการได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ  ทำให้โครงการได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  มีผลต่อการดำเนินงานในปีถัดมาอย่างชัดเจน

การดำเนินการในปีที่ 2 พ.ศ. 2547  

พฤศจิกายน	

นักเรียนจากโครงการได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงการเต้นแอโรบิคในงาน มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นปีที่สองของโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยครั้งนี้ได้นักเรียนในโครงการได้ร่วมเป็นผู้นำเต้นแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และงานในครั้งนี้ก็ยังได้รับบันทึกใน Guinness book world record ว่าเป็นการรวมตัวของคนที่มาเต้นแอโรบิคกันมากที่สุดนอกจากนั้นทางโครงการยังจัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานได้สัมผัสกับการออกกำลังที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากมาย  แต่สามารถออกกำลังกายได้สนุกเช่นกันในโลก และช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการออกกำลังร่วมกับเพื่อนๆ ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ในปีเดียวกัน นักเรียนจากโครงการได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงการเต้นแอโรบิค ในพิธีเปิด การแข่งกันกีฬากลุ่มโรงเรียน การแสดงแอโรบิคจากนักเรียนกว่าสามร้อยคนเต้นแอโรบิคแม่ไม้มวยไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 130,158 คน

ตัวเลขรวม 2 ปี คือ 189,158 คน 

ในปีที่ 2 ของการดำเนินงาน  ทางโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ทางโครงการยังได้รับเกียรติให้เข้านำกิจกรรมของโครงการไปเผยแพร่ในงาน มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3  การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โครงการได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มโรงเรียนต่างๆ  เป็นอันมาก   

ซึ่งการเข้าร่วม มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 และต่อเนื่องมาในปีที่ 3 ทำให้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้สนใจให้การเข้าร่วมในกิจกรรมมากขึ้น ตัวเลขของนักเรียนที่เข้าร่วมของโครงการจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีแรกที่มีเพียง 59,200 คน  เพิ่มอีก 130,158 คน  ทำให้รวมทั้งสองปีมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  189,158 คน

การดำเนินการในปีที่ 3 พ.ศ. 2548 

พฤศจิกายน

จากความสำเร็จในการเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติถึงสองครั้ง  ในปี 2548 นักเรียนจากโครงการได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงการเต้นแอโรบิคในงาน มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 20 พ.ย. ณ ท้องสนามหลวง โดยได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำเต้นแอโรบิค ในครั้งนี้จำนวนนักเรียนที่มาร่วมเต้นมีจำนวนเกือบสองร้อยคน  การเต้นแอโรบิคครั้งนี้ก็ยังได้รับการบันทึกลงในใน Guinness book world record ว่าเป็นการรวมตัวของคนที่มาเต้นแอโรบิคกันมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 207,516 คน

ตัวเลขรวม 3 ปี คือ  396,674 คน 

ในปีที่ 3 ของการดำเนินการ  โครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ เพื่อเผยแพร่โครงการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมใหญ่  ก็ยังเป็นกิจกรรม  มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 และในปีที่สามของโครงการ  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากจำนวนของปีที่ 1 และ 2 รวมกัน  ซึ่งมีจำนวน 189,158 คน  ในปีที่ 3 มีจำนวนเพิ่มอีก 207,516 คน  ทำให้ยอดของผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนถึง 396,674 คน





การดำเนินการในปีที่ 4 พ.ศ. 2549  

พฤศจิกายน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพเยาวชนในโรงเรียนโดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพเยาวชนในโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา จ.ปทุมธานี 

รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพเยาวชนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)  

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น  302,813 คน

ตัวเลขรวม 4 ปี คือ  699,487 คน

ผลของการดำเนินงานในปีที่ 4 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง”  ที่สามารถช่วยให้นักเรียนปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังให้ดีขึ้น  จึงได้มีการมอบรางวัล  ดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพเยาวชน  ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทย “สดใส  ร่วมใจออกกำลัง”  อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลดังกล่าวสู่สังคมในวงกว้าง  นับเป็นการสร้างกำลังใจให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่จะดำเนินงานโครงการต่อไป  ในปีที่ 4  จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 302,813 คน  ซึ่งทำให้ตัวเลขของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดถึง 699,487 คน  ซึ่งเป็นการแสดงถึงความใส่ใจในสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนเป็นอย่างดี

การดำเนินการในปีที่ 5 พ.ศ. 2550  

ธันวาคม 		

ในปีสุดท้ายของโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในปีที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 304,570 คน

ผลสรุปจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงตลอดระยะเวลา  5 ปี มีจำนวนทั้งสิ้นถึง 1,004,257 คน เกินจากที่ตั้งเป้าหนึ่งล้านคน  

จากผลการดำเนินงานในแต่ละปีข้างต้น  และจากเป้าหมายที่ของโครงการที่ได้ระบุไว้ว่าเมื่อครับ 5 ปี ต้องมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1,000,000 คน ผลของตัวเลขที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการที่มีเกินเป้า  จึงถือว่าโครงการนี้สัมฤทธิ์ผลในระดับดีมาก  นับว่าเป็นผลการดำเนินที่น่าพอใจเป็นสำหรับผู้จัดทำโครงการและพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง





ผลทางภาพลักษณ์ของ Brand

1.กกแก้ไขภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  นั่นคือคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการและนักเรียน รวมถึงพันธมิตรที่ร่วมทำงานในโครงการ  ได้สรุปผลออกมาว่า  ภาพลักษณ์ของ Brand โค้ก นั้นก็ยังเข้าใจว่าเป็นแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ให้ความหวาน และความสดชื่นสำหรับผู้ดื่ม  แต่สิ่งเขาเหล่านั้นได้รับคือการเข้าใจในโภชนาการและการออกกำลังกายที่มากขึ้น  การรับประทานอาหารที่ถูกหลัก  เมื่อรับประทานเข้าไปเท่าไร ก็ควรมีการออกกำลังกายเท่านั้น  เพื่อไม่ให้เกิดไขมันสะสมอันเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยชนิดต่างๆ  ซึ่งการดื่มโค้กก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  หากเรามีการรับประทานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ติดมากับขวด  และน้ำตาลในโค้กก็ไม่ได้มีมากเกินจนทำให้ร่างกายเสียสุขภาพ ถ้าหากว่าในแต่ละวันเรารับประทานอาหารอยู่ในประมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย   และออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ

2.กกส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร

การจัดทำโครงการเด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  นั้นมีส่วนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการตามที่กล่าวมาข้างต้น  มองว่าโค้กเป็น สินค้าที่จริงใจในการมอบโครงการดีๆ  คืนสู่สังคม  โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ  กลับคืน  หากการเข้าสู่โครงการของโรงเรียนนั้น มอบแต่สิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆ  ก็ถือได้ว่าเป็นการทำซีเอสอาร์  ซึ่งเป็นคำกล่าวจาก คุณปัญญา จงโปล่งกลาง  Managing Director บ.ในการทำกิจกรรมถ้ามีการขายสินค้าก็ถือว่าโครงการนั้นกำลังทำ Brand Aweness และ Sales Promotion ให้ตัวเอง คำกล่าวจากคุณปิยะพร ดิษฐ์ประพัฒน์ Project Director บ. Cool Idea co,ltd.



สิ่งที่บรรลุเป้าหมายและเหตุผลด้านการดำเนินงาน

ในการทำโครงการเด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลังได้กำหนดวัตถุประสงค์ ในการทำโครงการคือ

1.กกส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติในการรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยให้การเรียนหนังสือมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

2.กกการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่แก่เยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัว และชุมชนได้ 

ซึ่งผลจากการทำวิจัย  ที่ได้ปรากฏหลังจากที่ได้สำรวจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีจำนวนที่สูงขึ้นโดยได้มีนักเรียนได้ออกกำลังกายมากขึ้น  จากการสำรวจในเรื่องของการที่นักเรียนสนใจด้านการออกกำลังมากขึ้น ซึ่งพบกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ  นั้น มีจำนวนไม่ถึง 10% จากนักนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  และได้ตอบแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมโครงการ  ก็ได้พบกว่า  มีนักเรียนได้หันมาสนใจการออกกำลังมากขึ้น 64%  ซึ่งแตกต่างจากเดิมถึงเกือบห้าสิบเปอร์เซนต์  ถือว่าเป็นกึ่งหนึ่งของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ และในเรื่องของโภชนาการ เกิดจากการค้นคว้าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่สนใจในเรื่องของการเข้ากลุ่มกับเพื่อนในการร่วมกิจกรรม  ต้องการๆ ยอมรับจากเพื่อน ซึ่งอยู่ในตรงกับแนวคิดของการจูงใจ  ที่  Hilgard  ได้นำเสนอ  ในที่นี้คือแรงจูงใจทางสังคม  (Social Suviral Motives ) ซึ่งเป็นแรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการทางสังคม ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อเข้าสังคมในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น  ในที่นี่หมายถึงการยอมรับจากเพื่อนๆในห้อง  เด็กๆในโครงการเด็กสดใสร่วมใจออกกำลัง ในกิจกรรม ก้าวขยับ  กระฉับกระเฉง ต้องมีการติดเครื่องนับก้าวเข้ากับตัว  และต้องนับจำนวนในแต่ละวันเพื่อนมาบันทึก  โดยนำจำนวนก้าวเดินของนักเรียนทั้งห้องเรียน  ได้มาแข่งขันรวมกัน  นับจำนวนก้าวเดินในแต่ละเดือน แข่งกับเพื่อนระหว่างห้องในชั้นเรียนเดียวกัน  หากคนหนึ่งคนใดไม่ให้ความร่วมมือ  จำนวนก้าวเดินของห้องตนก็จะแพ้ห้องอื่น  

กิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือของเด็กนักเรียนนี้นั้นได้ศึกษาจากแนวทางของทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ในลำดับขั้น   ความต้องการความภาคภิใจ  หรือได้รับการยอมในสังคม  เนื่องจากมนุษย์ต้องการความเด่นความสำคัญ  รางวัลของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะเป็นประกาศนียบัตรเหรียญทอง สำหรับห้องเรียนที่มีจำนวนการสูงสุด  ประกาศนียบัตรเหรียญทองสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสม่ำเสมอ  และประกาศนียบัตรเหรียญเงินสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน  ซึ่งจะทำการมอบโดยผู้อำนวยการ ครูใหญ่  หรือ  ครูผู้ดูแลโครงการ  ซึ่งเด็กเมื่อได้รับประกาศนียบัตรนี้ก็จะเกิดความภูมิใจ ซึ่งของรางวัลในโครงการนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้มีทำแบบสอบถามกับกลุ่มนักเรียนตัวอย่างว่าของรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในโครงการนั้นจะเป็นของรางวัลในแบบใด  ผลของการสำรวจดังกล่าวเด็กพอใจที่จะรับเป็นประกาศนียบัตร  ซึ่งเหตุผลคือการมีชื่อของตนประทับอยู่บนประกาศนียบัตรนั้นๆ  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้บริหารบริษัท โคคา โคล่า ประเทศไทย (จำกัด )  เป็นการสร้างความภาคภิใจให้กับนักเรียนที่ได้รับเป็นอันมาก

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น  มีการสอบถาม  จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงใจ  ถูกใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด  จึงถือได้ว่านี้เป็นเหตุผลที่สร้างความสำเร็จให้กับโครงการเด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลังได้อย่างดีเยี่ยม 

นอกจากในเรื่องของการออกกำลังกายแล้ว  เรื่องของโภชนาการซึ่งเป็นอีกวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จากการสำรวจในหัวข้อของโภชนาการ  ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนได้ตอบแบบสอบถามการสนใจเรื่องของโภชนาการ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการนั้นมีนักเรียนที่สนใจไม่ถึงครึ่ง  เพียงแค่ 49.11%  แต่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วมีการสนใจเพิ่มขึ้นถึง  71.86%  ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 20%  ในเนื้อหาของโครงการได้มีการสอนเรื่องโภชนาการโดยใช้ ธงโภชนาการ  ที่แสดงให้เห็นถึงการรับประทานอาหารที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งใดควรรับประทานมากที่สุด  และน้อยที่สุดในแต่ละมื้อ  โดยมีสัดส่วนว่าข้าวแป้ง คาร์โบไฮเดรต เป็นอาหารที่ให้พลังงานจะต้องรับประทานมากที่สุด ผักและผลไม้ควรรับประทานครึ่งหนึ่งของคาร์โบไฮเดรต  อาหารประเภทนมและโปรตีนจะรับประทานครึ่งหนึ่งของผักและผลไม้ ฐานล่างสุดคืออาหารที่ต้องรับประทานน้อยที่สุด คือ ไขมัน น้ำตาล และเกลือ  รวมถึงเรื่องของฉลากโภชนาการซึ่งติดบนผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงถึงการรับประทานต่อครั้งว่าแต่ละถุงจะรับประทานได้กี่ครั้ง  และได้ปริมาณแคลอรี่จำนวนเท่าใด  ซึ่งในปัจจุบันได้มีกฏหมายกำหนดไว้แล้วว่าผลิตภัณฑ์อาหารต้องแสดงฉลากโภชนาการ  ในโครงการได้สอนให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความหมายของฉลากโภชนการ  การอ่านอย่างถูกต้อง  และเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหาร  ซึ่งทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการทานอาหารมากขึ้น  เข้าใจในโภชนาการมากขึ้น ตามผลการศึกษาที่ได้ปรากฏมาข้างต้น



สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายและเหตุผลด้านการดำเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ได้เสนอขั้นต้นคือ

1.กกส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติในการรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยให้การเรียนหนังสือมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

2.กกการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่แก่เยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัว และชุมชนได้ 

โครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้  นั่นคือ การที่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง  ที่แข็งแรง ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติในการรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัย  และในด้านโภชนาการที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัว และชุมชนได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  และเกิดผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 

ในส่วนที่อาจจะเป็นการเพิ่มเติมให้กับโครงการนี้คือ  การสื่อสารในเรื่องแบรนด์กับ กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา อาจจะมองว่าประสบผลสำเร็จในแง่ของกลุ่มเป้าหมาย แต่การทำซีเอสอาร์คือการที่ต้องให้สังคมได้ทราบว่าเราทำประโยชน์หรือความดีอะไรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่อธุรกิจและสังคม กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ได้จัดทำโครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง โครงการที่ทำให้เด็กไทยหันมาออกกำลังกาย และให้ครามรู้เรื่องโภชนาการแก่เด็ก 

ซึ่งในแง่ของน้ำดำที่ใครๆ ต่างมองว่ามีโทษต่อร่างกาย  เมื่อ กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ได้ลุกมาทำโครงการนี้ สังคมก็ต่างตั้งขอสงสัยว่าต้องการทำเพื่อกลบความเป็นน้ำดำของตัวเอง  แต่ที่แท้จริงแล้ว  คือการให้ความรู้เรื่องของโภชนาการที่ถูกต้องว่าน้ำอัดลมไม่ใช่สาเหตุของความอ้วน และโรคภัยต่างๆ  ที่มีโทษต่อร่างกาย  หากแต่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย  หากเราไม่มีการรับประทานอย่างถูกต้อง  นั่นคือรับประทานให้เหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่จะใช้ในแต่ละวัน และควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง  

รูปแบบของการนำเสนอเพื่อสื่อสารต่อสังคม  ก็จะเป็นการแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลัง  อาหารทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษต่อร่างกาย ควรรับประทานอย่างเหมาะสมกับร่างกายของตน   การไม่ออกกำลังจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเกิดเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งนี้คือสิ่งที่ควรกระทำในการที่จะสื่อสารออกไปให้สังคมได้รับทราบถึงการทำซีเอสอาร์ของ กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา  



สิ่งที่บรรลุเป้าหมายและเหตุผลด้านการสื่อสาร

1.กกทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของ ข่าวตามเวปไซด์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รายการทีวี  และทางเวปไซด์ของโครงการเอง

2.กกสามารถทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการเอง  และไม่ได้อยู่ในแผนการดำนเนินงาน   โดยเกิดจากการแพร่กระจายของข่าวสารไปถึงโรงเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ 

3.กกมีการตอบรับจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่รู้จักโครงการผ่านสื่อและต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  เช่นกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ 







