
บทที่  3

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิเคราะหเรื่อง การจัดการสื่อสารดานความรับผิดชอบของสังคม บริษัทโคคา-โคลา 

(ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่งมี ทฤษฏี แนวคิด และโครงการ ที่เกี่ยวของดังนี้ 

1.กกแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร : Corporate Social Responsibility)

2.กกทฤษฏีการสื่อสาร (Communication Theory) 

3.กกแนวคิดการสื่อสารองคกร (Corporate Communication)

4.กกแนวคิดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)

5.กกแนวคิดการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม  

6.ก แนวคิดดานการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing 

Communication)

7.กกแนวคิดดานการสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ (ISC: Integrated Social 

Communication)

8.กกแนวคิดแรงจูงใจ

9.กกทฤษฏีลําดับขั้นความตองการ

10.กกแนวคิดการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

11.กกทฤษฏีการปรับเปลี่ยนชีวิต

12.กกปญหาของโครงการ

13.กกโครงการที่เกี่ยวของ 

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร Corporate Social Responsibility)

รมณียฉัตร แกวกิริยา (2551, หนา 22) ไดใหคําจํากัดความของ กิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคกร ไวดังนี้ “Corporate Social Responsibility is a commitment to improve a 

community well being through discretionary business practices and contribution of 

corporate  ความรับผิดชอบตอสังคมองคกร คือคําสัญญาที่จะพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น ดวยการ

ดําเนินงานธุรกิจอยางรอบคอบและใหการสนับสนุนชุมชนอยางดี”  
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นอกจากนั้นหากยังมีการใหคําจํากัดความ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

จากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนคํายอจากภาษาอังกฤษวา Corporate Social 

Responsibility (กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การ

ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล

ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกัน

ในสังคมไดอยางเปนปกติสุข

หากพิจารณาแยกเปนรายคําศัพท คําวา Corporate มุงหมายถึงกิจการที่ดําเนินไปเพื่อ

แสวงหาผลกําไร สวนคําวา Social ในที่นี้ มุงหมายถึงกลุมคนที่มีความสัมพันธกันหรือมีวิถีรวมกัน

ทั้งโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดลอมที่อยูรายรอบประกอบ และคํา

วา Responsibility มุงหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไมดีและผลที่ดีในกิจการที่ไดทําลงไปหรือที่ อยู

ในความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเปนธุระดําเนินการปองกันและปรับปรุง

แกไขผลที่ไมดี รวมถึงการสรางสรรคและบํารุงรักษาผลที่ดีซึ่งสงกระทบไปยังผูมีสวนไดเสีย กลุม

ตาง ๆ

ความเปนมาของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เริ่มจากตัวแบบดั้งเดิม

หรือตัวแบบคลาสสิก (Traditional of classical Model)  ที่มี  อดัม  สมิธ  กับแนวคิด มือที่มองไม

เห็น  ที่ทําใหกลไกตลาดเปนตัวตัดสินทางธุรกิจ  ดังนั้นธุรกิจจึงมีหนาที่ในการที่จะทําใหเจาของหรือ

ผูถือหุนไดผลประโยชนสูงสุด  ตอมาเปนตัวแบบกฏหมาย  (Legal Model)  เกิดจากการออก

กฏหมาย  มาเปนจํากัดพฤติกรรมของการทําธุรกิจมากขึ้น  ความคาดหวังของสังคมไดเปลี่ยนไป

จากการที่ธุรกิจตองติดยึดกับความคิดเดิมดานเศรษฐกิจ  ไปสูประเด็นที่แวดลอมธุรกิจที่ตองใช

ความรอบคอบและดุลพินิจซึ่งตอมาไดพัฒนมาเปนตัวแบบสังคม  หรือตัวแบบผูมีสวนไดสวนเสีย

จากความหมายขางตนจึงสามารถสรุปความหมายของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรไดวา กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร : Corporate Social Responsibility  

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรหมายถึง  การดําเนินงานขององคกรที่ตองรับผิดชอบทั้งตอ

สังคมภายนอก และภายในองคกร  ดวยการดําเนินงานที่สรางสมดุลแกเศรษฐกิจสังคม  และ

สิ่งแวดลอม  เพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน  และการพัฒนาอยางยั่งยืน (พิพัฒน  นนทนา

ธรณ, 2553)

ในตางประเทศการเพิ่มจํานวนของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

มากขึ้นเรื่อย   ชวงป 1990  บริษัทในสหรัฐอเมริกาตางตระหนักไดถึงการทํากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรมากขึ้น  อางอิงจากรายงานของ Giving USA ระบุวาองคกรแสวง
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กําไรมีการบริจาคเพื่อการกุศลเพิ่มจาก  9.6  พันลานเหรียญสหรัฐในป 1990  และในป 2002 ก็

เพิ่มเปน 12.14 (Association of fundraising professionals, 2004) พันลานเหรียญสหรัฐ   ในป 

2000 ไดมีการสํารวจทัศนะขององคกรในเรื่องของการกําหนดประเด็น เพื่อการบริการสังคม โดย 

Cone/Roper’s Executive Study (Accessed, 2003) ) สํานักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา  ซึ่งพบวา 

69% ของบริษัทที่สํารวจมีแผนการที่จะเพิ่มพันธกิจดานบริการสังคมในอนาคต  จากรายงานสํารวจ

การจัดอันดับบริษัทระดับทอปจํานวน 250 บริษัทอเมริกันของ Global Fortune (Corporate Social 

Responsibility Newswire Service press release, KPMG Survey:more Top U.S. Companies 

Reporting on Corporate Responsibility, KPMG, LLP.,June 10 2002, (Accessed, 2004) ใน

ป 2002 บงชี้ใหเห็นวามีบริษัทอเมริกันรายงานถึงกิจกรรม กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ป 2002 ซึ่งใน 45%  ของบริษัทเหลานี้ทํารายงานกลาวถึงประเด็น

สิ่งแวดลอม  สังคม หรือพัฒนาการที่ยั่งยืนสูงขึ้นจากที่เคยสํารวจในป 1999 ซึ่งมีจํานวนเพียง 15%

รายงานเหลานี้สวนใหญจะปรากฏในหนังสือรายงานประจําป  โดยมีภาคพิเศษเกี่ยวกับ

เรื่องการชวยเหลือชุมชน  บางก็มีจุลสารประจําปที่แสดงรายงานเรื่องการชวยเหลือชุมชนแยก

ตางหาก  ยกตัวอยางในป 2003 Starbucks จัดพิมพรายงานประจําป ฉบับที่ 2 ใชชื่อวา รายงาน

เรื่องบรรษัทภิบาล  โดยมีการตอกย้ําในสารคํานําจากประธานบริษัท / ซีอีโอวา  รายงานเรองนี้คือ

วิธี แสดงความโปรงใสในการทําธุรกิจ  เปนบรรทัดฐานวัดผลงานของเรา  รวมทั้งเปนจุดมาตรฐาน

สําหรับรายงานในปตอๆ ไป พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมวา Starbucks ไดเพิ่มบรรทัดฐานในการทํา

รายงานปที่สอง  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเกี่ยวของกับธุรกิจของเราวาขอมูลขาวสารตาม

รายงานนี้เปนความจริง  เราไดขอรองใหคณะบุคคลภายนอกมาชวยพิสูจนขอเท็จจริง

สวนในประเทศไทยที่ผานมาเราอาจจะเห็นองคกรซึ่งมาจากตางประเทศทําเรื่องกิจกรร

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอยางจริงจัง หลายฝายอาจมองวาเปนบริษัทขนาดใหญที่มี

ความพรอม แตในความเปนจริง องคกรธุรกิจไทยก็มีการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรในรูปแบบขององคกรนั้นๆ เอง  เชน โรงงานน้ํามันพืชไทยแหงหนึ่ง มีความความรับผิดชอบ

ตอสังคม  โดยรับคนในชุมชนเขาทํางาน และยังรวมกันกับคนในทองถิ่นชวยกันปรับปรุงแมในเขต

โรงงานสะอาดขึ้น  ซึ่งก็เปนสวนหนึ่งที่ทําหลายๆองคกรในประเทศไทยทํากันมานาน  แตไมได

เรียกวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอยางชัดเจน  กิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรในประเทศไทยเริ่มทํากันอยางจริงจังนั้นก็มีอยู ทํากันอยูใน 3 ระดับ เริ่มจากเปน

กิจกรรมสงเสริมสังคม เชน บริจาคสิ่งของใหแกการกุศล  อาทิ  การแจกผาหมกันหนาว  บริษัท ไทย

เบเวอเรจจํากัด มหาชน   ที่มีการทํามาเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป จนกลายเปนภาพวาการมอบ
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ผาหมคือไทยเบฟ หรือเบียรชาง  ตอมาก็จะเขาสูขั้นที่ 2 คือ บริษัทเริ่มมองเห็นในภาพกวางวา การ

ทําธุรกิจของตนนั้นมีผลตอสังคมในเชิงลบหรือไม แลวพรอมจะแกปญหา อาทิ การอนุรักษเขตแนว

ประการังและปาชายเลน ของ บ.บีแอลซีพี จํากัด มหาชน ซึ่งเปนองคกรธุรกิจผลิตพลังงาน  

ผลกระทบจากการผลิตของโรงงานที่มีผลคือในกระบวนการผลิตมีการผันน้ําเขาสูโรงงานอาจ

กระทบตอแนวประการังอันเปนที่อยูของสัตวทะเล  การอนุรักษปาชายเลนเนื่องของควันเสียจาก

บริษัทที่ถูกปลอยออกมาจะมีผลตอสิ่งแวดลอในชมชน ขณะที่มีบางองคกรพัฒนาการทํางานดาน

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไปถึงระดับที่ 3 คือ รูวาผลกระทบจากการดําเนิน

กิจการของตนนั้นมีอะไร แลวนําไปแปรเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เชน รูวาจะลด

ตนทุน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไร แลวใชเปนจุดเดนสรางความแตกตางทางการตลาด  

ซึ่งยังหาไดยากในองคกรธุรกิจของประเทศไทย  จากงานวิจัยพบวา บริษัทในไทยยังไมทําถึงขั้นที่ 3 

และมีจํานวนมากที่ยังทําอยูในระดับงานสงเสริมสังคม

นอกจากนั้นภาครัฐยังใหการสนับสนุนในการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกร โดยกลไกการกําหนดมาตรฐาน ISO26000 และจัดการมอบรางวัล กิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสรางขวัญและกําลังใหกับองคกรที่

ไดมีการสรางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ

การทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรขององคกรจะมุงไปที่ความ

รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ จะมุงไปที่ผูมีสวนไดเสียนอกองคกร ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 

ระดับ ไดแก สังคมใกล และสังคมไกล (Thaicsr, 2005)

1.กกสังคมใกล คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับองคกรโดยตรง ไดแก ลูกคา คูคา

ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องคกรตั้งอยู ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ

2.กกสังคมไกล คือ ผูที่เกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ ประชาชน

ทั่วไป เปนตนใน ระดับของลูกคา ตัวอยางกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของกิจการ 

ไดแก การสรางผลิตภัณฑที่เนนคุณคามากกวามูลคา ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑตอผูบริโภค

การใหขอมูลขององคกรและตัวผลิตภัณฑอยางเพียงพอและอยางถูกตองเที่ยงตรง มีการใหบริการ

ลูกคาอยางตรงไปตรงมา เปนตน
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ภาพก2กกแสดงลําดับชั้นของผูมีสวนไดเสียในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมความ
               รับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ที่มา : Thaicsr, 2006

ฟลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี ไดจําแนกกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไว

เปน 7 ชนิด (type) กิจกรรมไดแก

1.กกการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการ

จัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอ

ประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหา

อาสาสมัครเพื่อการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือ

รวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได

2.กกการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปน

การอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวย เหลือหรือรวมแกไข

ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบ

จําเพาะผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลที่ระบุไวเทานั้น กิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรชนิดนี้ องคกรธุรกิจมักรวมมือกับองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพื่อสราง

สัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุน
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กิจกรรมการกุศลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวย

เหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่ม เติม

3.กกการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการ

สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในดาน

สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวาง

การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการ รับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาด

เพื่อมุงแกไขปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก 

ในขณะที่การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนที่การสรางความตระหนัก
(Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็น

ปญหาดังกลาว

4.กกการบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่

ประเด็นปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรมกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรที่พบเห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไป

ตามกระแสความตองการจากภายนอกหรือมีผูเสนอใหทํา มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือ

ออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง ทําใหไมเกิดการเชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจของ

องคกรเทาใดนัก

5.กกการอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูง

ใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อ

ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปน

ผูดําเนินการเองโดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรมอาสา

ดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณาให การ

สนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม

6.กกการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวยการ

หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยาปญหา

ทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ

สิ่งแวดลอม โดยที่องคกรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรือเลือกที่จะรวมมือกับพันธมิตร

ภายนอกก็ได
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7.กกการพัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑและบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับ
ฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เปนการใช

กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจําหนายสินคาและบริการสูตลาดที่ เรียกวา The Bottom of 

the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไมแพง เหมาะกับกําลังซื้อของผูบริโภคในระดับฐานราก ใหสามารถ

เขาถึงสินคาและบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอมกันกับเปนโอกาสสําหรับธุรกิจในการ

เขาถึงตลาดปริมาณมหาศาล 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในประเทศไทยทุกวันนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่

สําคัญ  คือ ตองทําดวยความระมัดระวัง  ความรอบคอบ  โดยจะตองพิจารณาถึงคุณคาตางๆ  

อยางมีนัยสําคัญมากยิ่งขึ้น  ไมไดเปนเพียงการสรางภาพลักาณแบบผิวเผินอีกตอไป  สวนการ

ทบทวนการวางตําแหนงหรือกาปรบจุดยืนของ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  

(Repositioning กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร) นั้น จะตองเริ่มตั้งแตกระบวนการ  

ขอบเขต  โครงสราง  และกลยุทธุในการดําเนินงาน  รวมไปถึงตัวชี้วัดและการเปดเผยขอมูล  ซึ่งการ

ปรับเปลี่ยนดังกลาวมีดวยกัน  7 ขอดังนี้ (พิพัฒน  ยอดพฤติการณ, 2553) 

1.กกขอบเขต (Scope) From Shareholders to Stakeholders 
คือการคํานึงถึงแตผูถือหุน หรือ Shareholder มาสู stakeholder หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนลูกคา  พนักงาน  คูคา  ชุมชน  และสิ่งแวดลอม  รวมไปถึง

ประชาชนทั่วไปที่อยูในสังคม วาจะสามารถตอบสนองความตองการของสังคมใหตรงจุดไดอยางไร  

จนกอใหเกิดการปฏิบัติที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมา

2.กกกลยุทธ (Strategy)  From Responsive to Creative
คือการไมไดรอใหปญหาเกิดกอนแลวคอยไปดําเนินการแกไข  จนเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหาย  ทั้งตอสังคม  สิ่งแวดลอม และตอองคการเอง  แตเปลี่ยนมาเปนทํา  Creative กิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  หรือ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเชิง

สรางสรรค  โดยมองดูความคาดหวังของสังคม  

3.กกโครงสราง (Structure)  From  Department to Alignment 
คือการใหกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเขาไปมีสวนในทุก ๆ หนวยของ

องคการและใหพนักงานเขามามีบทบาทในการทํากิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรขององคกรเพิ่มมากขึ้น  เมื่อทั้งองคกรและพนักงานดําเนินซีเอสอสารในแนวทางเดียวกัน  

ประโยชนที่เกิดขึ้นยอมจะสงผลตอตัวพนักงานเอง  และตอองคกรดวย 
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4.กกการดําเนินงาน (Performance)  From Lip Service to Live Service
คือเปลี่ยนจากการทําสิ่งที่ดีที่ไดแตพูด  เปนการลงมือทําอยางจริงจัง   จริงใจ  ชัดเจน  

โดยคํานึงวาสิ่งที่เราทําไปนั้น  สรางความเดือดรอนใหผูอื่นหรือไม  หรือสามารถสรางสรรคสังคม

ไดมากนอยเพียงใด

5.กกตัวชี้วัด (Measure) From Output to Outcome
คือเปลยนจากกิจกรรม กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  ที่ขับเคลื่อนจาก

การโฟกัสไปที่การวัดผลในเรื่องของผลผลิต  หรือ Output  มาเปนการวัดผลที่มุงไปที่ผลลัพทธ  

หรือ Outcome  ซึ่งแมจะตองใชความพยายามอยางมาก  แตก็จะเปนการสงผลตอประโยชนสู

สังคมไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  และเปนการบริหารการใชทรัพยากรขององคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

6.กกการเปดเผยขอมูล (Disclosure) From Public Relations to Public Reporting
คือไมเนนการประชาสัมพันธแตดานเดียว  แตเปลี่ยนมาเปนการทํา Public Reporting 

หรือ  การรายงานตามขอเท็จจริงนั้น  ทั้งในสวนดีและไมดีตอองคกร โดยในสวนไมดีนั้น  องคการ

ตองออกมายอมรับและทําการแกไขอยางจริงจัง  จึงจะนับเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

เบื้องตน  หรือเปนการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเบื้องตนนั่นเอง  และยังเปน

การสรางภาพลักษณที่ดีอยางยั่งยืนอีกดวย

7.กกแนวนโยบาย (Plateform)  From Standalone to standard
ตอจากนี้ไป  องคกรคงไมสามารถทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ตาม

ลําพัง  โดยปราศจากการเทียบเคียงแนวปฏิบัติขององคกรอื่น  ดังนั้น  ในการทํากิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรขององคการควรศึกษาแนวมาตรฐาน  ที่เปนที่ยอมรับของสากลมาก

ขึ้น  เชน  การรณงคการใชถุงผา  อันเปนสัญลักษณืที่สื่อถึงการคํานึงสิ่งแวดลอมที่หลายๆ องคกร

นํามาใช  คําถามที่ตามมาคือ  ลําดังการแจกถุงผาเปนการชวยลดโลกรอนไดจริงหรือไม  แนว

ปฏิบัติที่ควรจะเปน  คือเราควรพิจารณาเลยไปถึงวาจะดําเนินการใหมีการใชถุงผาตอเนื่องได

อยางไร  สิ่งเหลานนี้เปนแนวคิดของการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption)  ที่องคการ

ตองนํามาเปนขอมูลในการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรตอไป   

ทั้ง 7 ขอขางตนจะชวยทําใหการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรไมใช

เพียงแตการสรางภาพลักษณแตเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง 
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ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
กระบวนการสอนในโครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลังนี้ มีลักษณะเปนการสื่อสาร

อยางหนึ่งซึ่งอาศัยการรับรูนําไปสูการสื่อความหมาย ไมวาการสื่อสารจะมีความยากงาย หรือ

ซับซอนเพียงใด ลําดับการสื่อสาร จะคลายๆ กัน ในโครงการนี้เรามีทั้งการสอนอบรมครูในโครงกา

ใหเขาใจเนื้อหาโครงการเพื่อนําไปเผยแพร  และการสอนเด็กใหเขาใจเรื่องของการออกกําลังกาย

และความสําคัญของโภชนาการ ความมุงหมายของการสื่อสารยอมตองการความเขาใจตรงกัน

ระหวางผูสื่อสารและผูรับเปนพื้นฐาน นอกเหนือไปจากนั้นยังตองการผลการปฏิบัติของผูรับตามที่

ตองการ และการปรับปฏิกริยาของผูรับ เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพตอไป

ดังนั้นการเสนอขอความรูตางๆ ใหผูเรียนยอมตองการผลดุจเดียวกันกับการสื่อสาร

การสื่อสาร (Communication) (Paul A.Argenti, 1998) คือกระบวนการแลกเปลี่ยน

ขอมูล ขาวสารระหวางบุคคลตอบุคลหรือบุคคลตอกลุม โดยใชสัญญลักษณ สัญญาน หรือ

พฤติกรรมที่เขาใจกัน โดยมีองคประกอบดังนี้

ภาพก3กกแสดง Model การสื่อสาร

ผูสงสารคือผูที่ทําหนาที่สงขอมูล สารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางที่เรียกวาสื่อ ถาหาก

เปนการสื่อสารทางเดียวผูสงจะทําหนาที่สงเพียงประการเดียวแตถาเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูสงสาร

จะเปนผูรับในบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติตอตนเอง ตอเรื่องที่จะสง

ตองมีความรูในเนื้อหาที่จะสงและอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรับก็จะทําใหการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ

ขาวสารในการะบวนการติดตอสื่อสารก็มีความสําคัญ ขาวสารที่ดีตองแปลเปนรหัส เพื่อ

สะดวกในการสงการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําใหการสื่อ

ความหมายงายขึ้น

สื่อหรือชองทางในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส 

และตัวกลางที่มนุษยสรางขึ้นมาเชน สิ่งพิมพ กราฟก สื่ออิเลกทรอนิกส  

ผูรับสารคือผูที่เปนเปาหมายของผูสงสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรับสารจะตองมี

ประสิทธิภาพในการรับรู มีเจตคติที่ดีตอขอมูลขาวสาร ตอผูสงสารและตอตนเอง
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ตัวอยางแบบจําลองทางการสื่อสาร

ภาพก4กกแสดงรูปแบบจําลองเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม

ป 1954 Wilber schramm และ C.E. Osgood ไดสราง Model รูปแบบจําลองเชิงวงกลม

การสื่อสาร เปนรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 
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ภาพก5กกแสดงรูปแบบจําลองเชิงวงกลมแรมม

ป 1954 Wilber schramm กลาวถึงพื้นฐานประสบการณรวม (Field of Experience) 

ระหวางผูสงสารและผูรับสารวาจะตองมีประสบการณรวมกันเพื่อสื่อสารใหเขาใจตรงกัน
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ภาพก6กกแสดงรูปแบบจําลอง SMCR ของเบอรโล

ที่มา : กิตานันท มลิทอง, 2551

เบอรโล (Berlo) เปนผูคิดคนกระบวนการของการติดตอสื่อสารไวในลักษณะรูป

แบบจําลอง S M C R  Model ซึ่งประกอบดวย

1.กกผูสง (Source) ตองเปนผูที่มีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ

ในการเขารหัส (encode) เนื้อหาขาวสาร มีเจตคติที่ดีตอผูรับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรูอยางดี

เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของขอมูลนั้นให

เหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลอง

กับผูรับดวย

2.กกขอมูลขาวสาร (Message) เกี่ยวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสง

ขาวสาร

3.กกชองทางในการสง (Channel) หมายถึงการที่จะสงขาวสารโดยการใหผูรับไดรับ

ขาวสารขอมูลโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง คือ การไดยิน การดู การ

สัมผัส การลิ้มรส หรือการไดกลิ่น
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4.กกผูรับ (Receiver) ตองเปนผูมีทักษะความชํานาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถ

ใน “การถอดรหัสสาร” (decode) เปนผูที่มีเจตคติ ระดับความรู และพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม 

เชนเดียวหรือคลายคลึงกันกับผูสงสารจึงจะทําใหการสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นไดผล

ตามลักษณะของ S M C R Model นี้ มีปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอขีดความสามารถ

ของผูสงและผูรับ ที่จะทําใหการสื่อความหมายนั้นไดผลสําเร็จหรือไมเพียงใด ไดแก

1.กกทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผูสงและผูรับ

ควรจะมีความชํานาญในการสงและการรับสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจกันไดอยางถูกตอง เชน ผูสง

ตองมีความสามารถในการเขารหัส มีการพูด โดยการใชภาษาพูดที่ถูกตอง ใชคําพูดที่ชัดเจน ฟง

งาย มีการแสดงสีหนาหรือทาทางที่เขากับการพูด ทํานองลีลาในการพูด เปนจังหวะนาฟง หรือการ

เขียนดวยถอยคําสํานวนที่ถูกตองสละสลวยนาอาน สวนผูรับก็ตองมีความสามารถในการถอดรหัส 

และมีทักษะที่เหมือนกันกับผูสงสาร โดยมีทักษะการฟงที่ดี ฟงภาษาที่ผูสงพูดมารูเรื่อง หรือ

สามารถอานขอความที่สงมา นั้นได เปนตน ดังนั้นการทจะทําใหคนสนใจ

2.กกเจตคติ (Atitudes) เปนเจตคติของผูสงและผูรับซึ่งมีผลตอการสื่อสาร ถาผูสงและ

ผูรับมีเจตคติที่ดีตอกัน ก็จะทําใหการสื่อสารไดผลดี ทั้งนี้เพราะเจตคติยอมเกี่ยวโยงไปถึง

การยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผูสงและผูรับดวย เชน ถาผูฟงมีความนิยมชมชอบในตัวผูพูดก็

มักจะมีความเห็นที่สอดคลองตามไปได งายกับผูพูด แตในทางตรงกันขาม ถาผูฟง

มีเจตคติที่ไมดีตอผูพูดก็จะฟงแลวไมเห็นชอบดวย และมีความเห็นขัดแยงในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถา

ทั้งสองฝายมีเจตคติที่ไมดีตอกันทวงทํานองหรือน้ําเสียงในการพูดก็อาจจะหวนหาว แตถามีเจตคติ

ที่ดีตอกันก็มักจะพูดกันดวยความไพเราะนาฟง

3.กกระดับความรู (Knowledge Levels) ถาผูสงและผูรับมีระดับความรูที่เทาเทียมกัน

ก็จะทําใหการสื่อสารนั้นลุลวงไปดวยดี แตถาหากความรูของผูสงและผูรับมีระดับที่แตกตางกันยอม

จะตองมีการปรับความยากงายของขอมูลที่จะสงในดานความยากงายของภาษา และถอยคํา 

สํานวนที่ใช เชน การไมใชคําศัพททางวิชาการ ภาษาตางประเทศ หรือถอยคํายาวๆ สํานวนที่

สลับซับซอน ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกและงายตอความเขาใจ ตัวอยางเชน การที่หมอรักษาคนไขแลว พูด

แตคําศัพททางการแพทยเกี่ยวกับโรคตางๆ ยอมจะทําใหคนไขไมเขาใจวาตนเปนโรคอะไรแน หรือ

การที่พัฒนากรจากสวนกลางออกไปพัฒนาหมูบานตางๆในชนบท เพื่อใหคําแนะนําทางดาน

วิชาการเกษตรและเลี้ยงสัตวแกชาวบาน ถาพูดแตศัพททางวิชาการโดยไมอธิบายดวยถอยคํา หรือ

ภาษาที่งายๆ ก็จะทําใหชาวบานไมสามารถเขาใจหรืออาจเขาใจผิดไปได
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4.กกระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio - Culture System) ระบบสังคมและ

วัฒนธรรมในแตละชาติเปนสิ่งที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมของประชาชน ในชาตินั้น ซึ่งเกี่ยวของไปถึง

ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมีความแตกตางกัน

ไป เชนการใหความเคารพตอผูอาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยูตางๆ ดังนั้นในการติดตอสื่อสาร

ของบุคคลตางชาติตางภาษากัน จึงจะตองมีการศึกษาระบบสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลในแต

ละชาติ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ยอมรวมไปถึงกฏขอบังคับทางศาสนาของแตละ

ศาสนาดวย

แบบจําลอง SMCR ของเบอรโล จะใหความสําคัญในปจจัยตาง ๆ ที่มีผลทําใหการ

สื่อสารประสบผลสําเร็จไดแก ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู ระบบสังคมและ

วัฒนธรรสม ซึ่งผูรับละผูสงตองมีตรงกันเสมอ

ภาพก7กกแสดงรูปแบบจําลอง การสื่อสารทางเดียวเชิงเสนตรงของแชนนันและวีเวอร

 ตามแบบจําลองของแชนนันและวีเวอร (Shannon and Weaver) จะมองถึง

องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสารเชนเดียวกับเบอรโลแลว ยังใหความสําคัญกับ สิ่งรบกวน

(Noise) ดวยเพราะในการสื่อสารหากมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นก็จะหมายถึงการเปนอุปสรรคตอการ

สื่อสาร เชน หากอาจารยใชภาพเปนสื่อการสอนแตภาพนั้นไมชัดเจนหรือเล็กเกินไปก็จะทําให

ผูเรียนเห็นไมชัดเจนทําใหเกิดการไมเขาใจ
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แนวคิดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ  Crisis Communication 
สื่อสารในสถานการณวิกฤติ การจะสื่อสารในสถานการณฉุกเฉินอยางไดผล จําเปนตอง

อาศัยการฝกซอมอยางเขมขน ลดความไมพอใจดวยความรวดเร็ว และตองมีความโปรงใส  

ยกตัวอยางสถานการณการเกิดวิกฤติกับองคการ ดังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ไดเกิด วันนี้ ( 23 

มิ.ย.) ที่ทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ผูสื่อขาวรายงานวา เกิดความวุนวายขึ้นเมื่อ

ผูโดยสารของสายการบินนกแอร เที่ยวบิน อุบลฯ-กรุงเทพฯ ซึ่งมีกําหนดออกเดินทางในเวลา 

07.45 น. กวา 100 คน ไมพอใจที่สายการบินดังกลาวเลื่อนกําหนดออกบินไปในเวลา 11.35 น.

โดยไมแจงลวงหนา  นางกัลยาณี ธรรมจารี สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนึ่ง

ในผูโดยสารที่ไดรับความเดือดรอน เปดเผยวา นกแอรควรมีมาตรการฉุกเฉินรองรับกับเหตุการณให

ดีกวานี้ ไมควรใหผูโดยสารตองมาแบกรับความเสียหายจากปญหาของสายการบิน และหากไมมี

ความพรอมใหบริการก็ควรพิจารณาตัวเอง อยาเอาความเดือดรอนของคนอื่นมาเสี่ยงอีกตอไป 

อาจกลาวไดวา  ภาวะวิกฤติคือภัยคุกคามในทางปฎิบัติ  หรือที่มีแนวโนมจะเกิดแลว

กระทบตอ  อความสามารถขององคกรในระยะยาวของการทําธุรกิจผลกระทบที่เกิดขึ้นมีตอ

ชื่อเสียง ตําแหนงธุรกิจทางดานกฎหมายและการเงิน และสถานะ  การรักษาสภาพการทํางานของ

ธุรกิจ  เปนภัยคุกคามตอทรัพยสินหรือเอาจะแบงผลกระทบจากวิกฤติตอทรัพยสินขององคกร

ออกเปนสองกลุมดังนี้  (สมหวัง วิทยาปญญานนท, 2549)

ทรัพยสินที่สัมผัสได  อันไดแก  อาคาร ตึก อุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ  รวมถึง

บุคคลดวย

ทรัพยสินสิ่งที่สัมผัสไมได มี  ความเสนหที่ดึงดูดนักลงทุน ความจงรักภักดีตอ

ลูกคา ขวัญกําลังใจตอกําลังพล สัมพันธภาพตอผูออกกฎหมาย ความเชื่อมั่นของหุนสวน

องคกร การสนับสนุนองคกรโดยชุมชนสัมพันธ

วิกฤติขององคกรนั้นสามารถเกิดไดจากทั้งภายในและภายนอกองคกร  ภายในก็คือการ

บริหารงานที่ผิดพลาด  การบริหารงานที่ไมถูกตองเหมาะสม  และการบริหารงานครั้งนี้มีผลตอการ

เกิดความเขาใจผิดตอองคกร  สูญเสียทั้งภาพพจน ภาพลักษณขององคอการ  การประสบปญหา

ทางดานการเวิน  การดําเนินการผลิตหยุดชะงัก หรือประสบปญหาทางดานการเงิน วิกฤติอันเกิด

จากภายนอกอาทิสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ํา  การขาดแคลนวัตถุดิบทางการผลิต หรือการแขงขัน

ในตลาด  เปนตน 

แนวโนมของกลุมธุรกิจที่จะใหเกิดวิกติมักจะเปนกิจการประเภทขายสงและขายปลีก  มี

แนวโนมที่จะเกิดวิกฤติเกือบครึ่งหนึ่งของวิกฤติทั้งหมด  มักเปนของบริษัทใหญๆ  มีประมาณ  20%  

ของบริษัทที่วิกฤติ  มักไปไมรอด สวนใหญมักเปนพวกขายสินคายา  สินคาบริโภค  ยานยนต  
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อาหาร  และ  เคมีเกษตร  ตัวอยางของกลุมธุรกิจโคคา-โคลา ที่ เกิดขึ้นคือขาวลือผิดๆ ที่เชื่อวา 

เครื่องดื่มโคกสามารกัดกรอนสนิมที่ติดตะปูได จึงมีการเชื่อวาการบริโภคโคกจะทําใหกระเพาะทะลุ

ได

การเกิดภาวะวิกฤติสงผลใหเกิดผลกระทบดังนี้ 
ผลกระทบภายใน  มีดังนี้  เกิดความเสียหายของโรงงานและหนางานในสนาม  การ

ทํางาน  การผลิตสะดุดหยุดชะงัก ตองเปลี่ยนคณะบริหารกันใหม  พนักงานขวัญเสียหมดกําลังใจ

ประสิทธิผลในการผลิตตกต่ํา  ชุมชุนรอบขางเกิดความไมพอใจองคกรและคิดเชิงลบตอองคกร

ผลกระทบภายนอก  มีดังนี้  ราคาหุนตกรวงลง  อยางไมมีกระบวนทํา  สูญเสียสวนแบง

การตลาด  ถูกมาตรการกฎหมายเขามาควบคุมอยางเขมงวด  ลูกคาไมซื้อของ  ผูขายไมยอมขาย

วัตถุดิบให  อัตราความนาเชื่อถือขององคกรตกต่ํา  ตองเสียคาประกันภัยเพิ่มขึ้น  รัฐบาลเลิกการ

สนับสนุน

การจัดการในภาวะวิกฤติขององคกรนั่นคือการสื่ อสารในภาวะวิกฤติ  (Crisis 

Communications)  ตองมีการสื่อสาร 2 ทางคือ การสื่อสารกับคนภายในองคกรไดแก เจาหนาที่ 

หรือพนักงานในระดับตาง ๆ  และกับบุคคลภายนอก  ซึ่งไดแก  สื่อมวลชน  ชุมชน  ขาราชการ  

และนักการเมือง  โดยใหมีผูใหขาวเพียงคนเดียว  เพื่อปองกันการสับสน  และผูที่จะใหขาวตองเปน

ผูที่มีอํานาจบริหารหรือตําแหนงที่ใหญพอในการที่จะสรางความนาเชื่อถือในการใหขาวนั้น ๆ 

ชองทางสื่อสารที่ตองตอบสนองรวดเร็ว  และมีประสิทธิผล  โดยตองกําหนดกลยุทธในมิติตาง ๆ  

ตองเกี่ยวของ  และชี้บง  แนวโนมวิกฤติ  โดยการทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และหมั่นเพิ่ม

ประสิทธิภาพทักษะในการจัดการวิกฤติ  มีการทดสอบวิกฤติ  และทดสอบขั้นตอนที่เหตุการณ  ใน

เชิงฉากตางๆ  ทั้งเล็กนอย  ปานกลาง  และรุนแรง

โครงสรางอาจแบงเปน  ระดับ ตาง ๆ ดังนี้

1.กกระดับหนางาน

2.กกระดับตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (หนาสนาม)

3.กกระดับบริหารสภานะการณฉุกเฉิน (ภาค)

4.กกระดับบริหารวิกฤติ (ระดับองคกร)

การบริหารวิกฤติอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองตอบสนองตอระดับวิกฤติใหพอเหมาะ  

ไมตอบโตปญหาจนเกินจริง  จนดูเปนการตื่นเตน  และหวาดกลัว

ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน  อาจแบงออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้
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ระดับก1กเหตุการณเล็กนอย  สามารถทํางานได  ภายใตทรัพยากรที่มีอยูขององคกร  

สามารถกู สถานการณกลับคืนมาไดเร็ว  การแกไขโดยทีมปฎิบัติการฉุกเฉินหนางาน  ความตั้งใจ  

หมั่นดูบอยถี่ ขึ้นใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ

ระดับก2กเหตุการณปานกลาง มีการบาดเจ็บ เปนอุปสรรคตอคนและทรัพยสิน การ

ดําเนินงานหยุดชะงัก  บางสวนจําเปนตองพึ่งปฎิบัติการชวยเหลือจากภายนอกองคกรการแกไข

โดย ทีมฉุกเฉินหนางาน  ทีมบริหารฉุกเฉิน  การรีบแกสถานการณ

ระดับก3กเหตุการณรุนแรง  มีการบาดเจ็บหลายรูปแบบ  สิ่งแวดลอมถูกปนเปอน มี

ผลกระทบตอการดําเนินการของธุรกิจรุนแรง  มีผลกระทบตอคน  ตองพึ่งพาภายนอกอยางมาก  

ทางราชการเขามาเกี่ยวของ  กระทบชุมชน  แกไขโดยทุกทีม  ผูบริหารระดับสูงตองไปชี้แจง

การจัดการกับภาวะวิกฤติ 
แบบแรกเปนแบบเฉพาะหนา นั่นคือเมื่อเกิดปญหาแลวองคกรทําการแกไข  ยกตัวอยาง

เชน การเกิดปญหาเกี่ยวกับรถยนตโตโยตาที่ตองมีการเรียกคืน  เนื่องจากสาเหตุของการประกอบ

ชิ้นสวนมีปญหาทําใหระบบขัดของ  ทางฝายผลิตของโตโยตาไดออกมากลาวขอโทษพรอมทั้งแถลง

แนวทางในการชดเชยตอลูกคาที่เสียผลประโยชนในการเรียกคืนรถดังกลาว   ซึ่งฝายสงเสริม

ภาพลักษณขององคกรโตโยตาเองไดจัดทําการใหสัมภาษณผูบริหาร  การออกรายการโทรทัศน  

รวมถึงเอกสารประกอบการแถลงการณเพื่อใชในสื่อตางๆ   ซึ่งเปนการใชวิธีการประชาสัมพันธเพื่อ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น  โดยการแกไขปญหาเฉพาะหนานี้ไดมีกฏเหล็กขององคกรที่ตองคํานึงดังนี้ 

กฏหลักของการสื่อสารภายใตภาวะวิกฤติ 
1.กกอยาบอกวา “บริษัทไมทราบเรื่อง” หรือ “ไมมีความคิดเห็น” กับสิ่งที่ เกิดขึ้น การบอก

กับสังคมหรือผูบริโภควาบริษัทไมมีความคิดเห็นตอเหตุการณที่เกิด ขึ้น หรือบอกวาเปนปญหาของ

ผูบริโภคเอง ไมเกี่ยวของกับบริษัทเปนสิ่งที่อาจนําไปสูความไมพอใจที่เพิ่มมากขึ้นของ ลูกคา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการ ใชสินคาหรือบริการ

ของบริษัท นอกจากนี้ มีการวิจัยในป 2005 พบวาเมื่อเกิดวิกฤติขึ้นกับบริษัท การที่บริษัทมีการ

ออกมาแสดงการรับรูถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วเทาไร (แมวาจะยังไมสามารถระบุ ไดถึงขอเท็จจริงทั้งหมด

ไดแตอาจบอกวาอยูในชวงของการตรวจสอบปญหาที่ เกิด ขึ้น) จะยิ่งมีผลดีตอความนาเชื่อถือของ

บริษัทมากขึ้นเทานั้น

2.กกอยารีบปฏิเสธวา “เรื่องที่เกิดขึ้นไมเกี่ยวของกับผลิตภัณฑของบริษัท และเปนปญหา

ที่เกิดจากผูบริโภคเอง” กอนที่จะไดมีการตรวจสอบหาขอเท็จจริงเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอ

ความรูสึก และความเชื่อมั่นของผูบริโภคมาก เชน ในกรณีของรถยนตโตโยตาในสหรัฐอเมริกา มี

การบอกวาไมไดเปนปญหาจาก อุปกรณในรถยนต แตในภายหลังพบวาเปนปญหาเรื่องผลิตภัณฑ
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จริงและผูบริหาร ของโตโยตาตองออกมากลาวขอโทษตางๆ นานา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่

บริษัทเนนการเติบโตของธุรกิจมากกวาความปลอดภัย จนทําใหมีผูเสียชีวิตเกือบ 40 ราย

3.กกการจัดตั้งทีมงานจัดการกับวิกฤติ ทั้งทีมงานทางดานเทคนิคและดานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของขึ้นเพื่อใหขอมูลที่เกิดขึ้นของปญหาอยางรวดเร็ว ชัดเจนและครบถวนที่สุด หากถูก

ประชาชนหรือผูบริโภคมองวาขาดความจริงใจในการแกปญหาอาจจะทําใหมีผล เสียและ

ผลกระทบตอบริษัทที่รายแรงกวาเดิม

4.กกการใหขอมูลกับสื่อสารมวลชนและสังคม ควรจะกระทําโดย บุคคลที่มีความ

เหมาะสม และไดมีการเตรียมตัวเอาไวเพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูล กับสังคมอยางชัดเจน 

นอกจากนั้นควรมีแผนการระยะยาวในการสื่อสารกับผูบริโภคและสื่อมวลชนจนกวาจะ แกปญหา

ได เชน ในกรณีของ BP แมวายังจะไมสามารถจัดการกับปญหากับน้ํามันที่รั่วจากจุดที่มีการเจาะ 

น้ํามันไดแมจะผานไป หลายสัปดาห แตผูบริหารทุกระดับตั้งแต CEO ลงมามีการใหขอมูลกับสื่อ

ทุกอยางอยางตอเนื่อง และนอกจากนี้บริษัทอาจจะยังคงตองพูดคําวา ขอโทษ หรือ ไดพยายาม

อยางเต็มที่เพื่อแกปญหา ตอผูไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องจนกวาจะสามารถแกไขปญหาได 

แมวาจะไมไดแกปญหาทางเทคนิคและก็อาจจะชวยลดความไมพอใจของผูไดรับผล กระทบไดบาง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงความจริงใจในการลงมือแกปญหาพรอมกับการกระทําที่ เหมาะสมใน

การ แกปญหาจะเปนการชวยสรางภาพลักษณที่ดีขึ้นใหกับบริษัทได

5.กกการเลือกใชเครื่องมือทางการสื่อสาร ก็เปนสิ่งจําเปนบริษัทอาจใชสื่อ ตางๆ เชน 

โทรทัศน หรือสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขอมูลหรืออาจใชสื่อเครือขายทางสังคมสมัยใหม เชน Twitter 

หรือ Facebook ในการสื่อสารใหขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตองและกระชับและยังเปนการสื่อสารแบบที่

เปนสวนตัวมากขึ้นสําหรับบริษัทกับลูกคาอีกดวย

6.กกมีการใชกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะตอง

คํานึงถึงผลกระทบตอทุกกลุมและในทุกดานไมใชแคดานเศรษฐกิจ อยางเดียว แตยังควรให

ความสําคัญกับดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย เพราะบริษัทควรจะตองพิจารณาถึงความสัมพันธที่

ดีกับชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลตางๆ อยางรอบคอบที่สุด 

เพราะทุกการตัดสินใจหลังจากที่เกิดวิกฤติปญหาจะมีหลายฝายจับจองมองดู อยางใกลชิด ดังนั้น

จึงไมควรมีความผิดพลาดจากการตัดสินใจและดําเนินการเกิดขึ้นอีก

7.กกในเรื่องของการเตรียมพรอมและปองกันปญหาวิกฤติ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป ควรมี

การประเมินสิ่งแวดลอมอยางละเอียดในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม

ที่อาจจะเกิดขึ้นและใหมีการประเมินสถานการณ ที่เปนกรณีที่เลวรายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้น บริษัทจะ
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สามารถปองกันหรือมีสวนแก ปญหาไดอยางไร จึงจําเปนตองมีการดําเนินการอยางรอบคอบ 

เพราะหลายครั้งบริษัทจําเปนตองมีการจายชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้ง บุคคล ชุมชนและ

คาใชจายเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมเปนเงินอีกจํานวนมาก 

8.กกวิกฤติตางๆ ที่มีผลกระทบตอองคกรนั้นเปนเรื่องที่ไมมีใครอยากใหเกิด ขึ้น การ

จัดการวิกฤติที่เกิดขึ้นกับองคกรนั้นเปนเรื่องที่ยาก แตผูนําจะตองตัดสินใจ และดําเนินการอยาง

รวดเร็วและรอบคอบเพราะความเชื่อมั่นของผูบริโภคอาจ ลดลงและมีผลกระทบตอความอยูรอด

ของบริษัทในระยะยาว

การแกไขปญหาวิกฤติที่ใชการประชาสัมพันธมาเปนตัวชวย  เปนการแกไขปญหาเฉพาะ

หนา  การจัดการภาวะวิกฤติอยางยั่งยืนตองเปนการปองกันไมใหเกิดภาวะวิกฤติ  นั่นก็คือการ

บริหารองคกรใหมีเสถียรภาพยั่งยืนอยางมั่นคง  รวมทั้งมีการจัดการกับปจจัยที่อาจทําใหเกิดภาวะ

วิกฤติจากภายนอกไวดวย  โดยการกําหนดประเด็นทางสังคม (Social Issue) นั่นคือประเด็นที่เปน

เหตุ (Cause) ที่เปนสาเหตุของปญหาตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามแตละภูมิภาคและสังคม 

ทิศทางในการทําการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จะเปนการจัดการที่ดีที่สุด 

ประเด็นสังคมสังคมหลักๆ (พิพัฒน นนทนาธรณ, 2553) มีโดยสังเขปดังนี้ 

1.กกภาวะโลกรอน ในชวงเวลาที่ผานมาองคกรตางๆ ไดใหความสนใจในเรื่องภาวะโลก

รอนกันมากขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมที่เกียวกับภาวะโลกรอน

มากมาย อาทิ  โครงการ 1 ลานตนกลา ถวายพอ ของบริษัท ปตท. จํากัด มหาชน  โครงการปลูกปา

ชายเลน ของบริษัทบีแอลซีพี จํากัดมหาชน  

2.กกพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากการหมุนเวียน เชนพลังงานลม  

พลังงานน้ํา การใชพลังงานทางเลือกของมนุษยจะมีสวนชวยลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด

ไปสูชั้นบรรยากาศ  ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชวยใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธภาพ  

โครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เชน แคนนอนจัดทํากังหันลมเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาใน

โรงเรียนชนบท 

3.กกสิ่งแวดลอม  มนุษยบนโลกเติบโตอยางไมหยุดยั้ง  มีการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ   

และเกิดการขัดแยงกับธรรมชาติ  ซึ่งการการไปบุกรุกธรรมชาติแบบนี้ทําใหสมดุลของสิ่งแวดลอม

เสียไป  ตัวอยางโครงการที่เขาไปมีสวนรวมในเรื่องสิ่งแวดลอมไดแก  โครงการจัดทําประการังเทียม 

ของบริษัท บีแอลซีพี จํากัด มหาชน  เพื่อใชชดเชยประการังที่ไดถูกทําลายไปในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด
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4.กกสังคมผูสูงวัย  ในประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนาความกาวหนาทาง

การแพทยสงผลใหประชากรมีอายุยืนมากขึ้น จํานวนผูสูงวัยที่มีอายุเกิน 60 ปก็มีมากขึ้น  ทําให

สังคมนั้นเขาสูสังคมผูสูงวัย  ซึ่งกอใหเกิดการใชงบประมาณจํานวนมากมาจัดสรรทางดาน

การแพทย  การจัดทําที่อยูอาศัย  เงินเลี้ยงชีพตอเดือน  ใหกับราษฏรอาวุโสเหลานั้น โครงการที่เขา

ไปชวยผูสุงวัยเห็นไดจากการจัดการเลี้ยงอาหาร หรือมอบสิ่งของใหกับผูสุงวัย  เชน  การมอบผาหม

แกคนชรา ของบริษัท ไทยเบฟ จํากัด มหาชน  นอกจากการจะนําขาวของไปมอบใหผูสูงอายุแลว  

การเปดโอกาสทางสังคมใหกับผูสุงวัยไดที่เกษียณ แลวแตยังสามารถทํางานได  ใหกลับเขามา

ทํางานโดยไมกีดกัน  อาทิ โครงการ Senior Barista ของ Star Bucks ที่เปดโอกาสใหกับผูสูงวัยได

เขามาทํางานได  

5.กกแรงงาน ปญหาเรื่องแรงงานเปนเรื่องสําคัญมากในการที่องคการจะทําการคาขาย

กับนานาชาติ ในปจจุบันมีการเขมงวดในการเรื่องสิทธิของแรงงานมากขึ้นที่จะตองไดรับในการ

ทํางาน ไมวาจะเปนคาตอบแทน  ความปลอดภัยในการทํางาน  หรือดานสวัสดิการตางๆ เปนตน

6.กกคอรัปชั่น   การคอรัปชั่น ทําใหตนทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้น  และผลที่เกิดทํา

ใหราคาสินคาตางๆ สูงขึ้นไปดวย  อีกทั้งยังทําใหไดสินคาที่คุณภาพต่ําที่สรางผลกระทบใหกับ

สิ่งแวดลอม  การรณรงคเรื่องการไมคอรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรับผิดชอบของ

องคกรที่สําคัญอีกประการหน่ึง  ตองมีการปลูกฝงจริยธรรมในขอนี้ตอการดําเนินธุริจในทุกสวน

7.กกความยากจน  ความยากจนทําใหคนจนเสียโอกาสหลายดาน  ทั้งเรื่องของความ

เปนอยู  การมีโภชนาการอาหารที่ดี  การรักษาพยาบาล  เรื่องของการศึกษา  การใหความสําคัญ

ตอการรับผิดชอบตอสังคมเริ่มจากการใหงานทําแกประชนชนในพื้นที่  การมอบทุนการศึกษา การ

สรางโรงเรียน การสรางโรงพยาบาลในชุมชน  เพื่อพัฒนาใหบุคคลในชุมชนนั้นไดหลุดพนจาก

สภาพของความยากจน  ตัวอยางโครงการเชน  การสรางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ของหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ  เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กในครอบครัวยากจน

8.กกการสาธารณสุข สุขภาพรางกายเปนสิ่งสําคัญของบุคคลที่จะใชชิวิตไดอยางปกติ

และมีความสุข  การจัดการดูแลดานสาธารณสุขดานนี้มิไดมุงไปที่ประเด็นของการรักษาพยาบาล

ยามเจ็บปวยเพียงอยางเดียว  แตหมายรวมถึงการสรางสุขอนามัย  การสรางสุขภาพรางกายที่ดี

ใหกับในชุมชน  ตัวอยางโครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออกกําลัง ของกลุมธุรกิจโคคา-โคลา 

การจัดการกับภาวะวิกฤติอยางยั่งยืนคือการจัดการจากภายใน  การใสใจในสังคม

สิ่งแวดลอมทุกสวนของการดําเนินธุรกิจ  จึงไมจําเปนที่เราจะตองมาแกไขปญหาภาวะวิกฤติเฉพาะ

หนาเมื่อเกิดปญหาใดๆ  ขึ้น การแกไขภาวะวิกฤติขององคกร  โครงการเด็กไทยสดใสรวมใจออก
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กําลัง เปนการวางรากฐานอยางยั่งยืนในเรื่องการรักษาสุขภาพใหกับเด็กไทย  ที่จะใหเด็กมีนิสัยรัก

การออกกําลังและเปนผูที่ดูแลโภชนาการของตนเองและบุคคลรอบตัวเอง ได  ซึ่งจะเปนการลด

ภาระใหกับสังคมในเรื่องของการสาธารณสุขไดดี  หากคนในสังคมรักสุขภาพและดูแลรางกายได

แนวคิดการสื่อสารดานการรับผิดชอบตอสังคม 
การสื่อสารมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการจัดการความรับผิดชอบตอสังคม  เพราะการ

ทํากิจกรรมตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนการดําเนินการกับผูมีสวนไดสวนเสียกับชุมชน

รอบขาง   ซึ่งจะตองมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  การสื่อสารที่ดีจะชวยสรางความ

นาเชื่อถือ  สงเสริมความเขาใจที่ตรงกันขององคกรและผูบริโภค หรือ สังคม   

กลยุทธการสื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคม
1.กกการพัฒนากลยุทธการสื่อสารองคกรขึ้นอยูกับการคิดอยางระมัดระวังถึงปจจัย 3 

องคประกอบคือ 1) องคกรเปนผูทําหนาที่สงขอมูล 2) ผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึงคนหรือกลุมคนท

รับสารที่สงไป และ 3) สารหรือภาพลักษณที่สงออกไป  

ในสวนขององคประกอบแรกคือ  องคกรจะตองมีการกําหนดกลยุทธระดับองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ  เริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสารวาผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมนั้น  

องคกรตองการใหพวกเขาทําอะไรไดบาง  จากนั้นก็มาตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะตองใช  ไมวา

จะเปนเงิน  คน และเวลา  สุดทายคือการตอบคําถามวาภาพลักาณขององคกรอันใดที่มีความ

นาเชื่อถือในสายตาของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาพก8กกแสดงตัวแบบกลยุทธการสื่อสารองคกร

ที่มา : Paul A.Argenti, 1998, p. 33
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องคประกอบที่สอง  การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย  ซึ่งจะตองมีการพิจารณาวาใครคือผู

มีสวนไดสวนเสียขององคกร  ผูมีสวนไดสวนเสียนั้นมีทัศนคติตอองคกรประการใด  และผูมีสวนได

สวนเสี่ยนั้น ๆ  มีความรูประการใดบาง  กับหัวขอเรื่องราวที่องคกรตองการจะสื่อ

องคประกอบที่สามเปนเรื่องของตัวสารหรือภาพลักษณที่จะสื่อสารออกไป  ตองมีการ

ตัดสินใจทางดานชองทางในการสื่อสาร  วาจะทําการในชองทางใด  หรือเปนผสมผสานชอง

ทางการสื่อสารใดบาง  และจัดโครงสรางของขาวสารอยางระมัดระวังวาเปนโครงการแบบตรงคือ  

แสดงจุดหลักกอน  และใหเหตุผลวาทําไมตองเปนอยางนั้นเปนอยางนี้  หรือจัดโครงสรางแบบออม

เปนการอธิบายกอนและแสดงจุดหลักภายหลัง 

2.กกกลยุทธการสื่อสารซีเอสอาร  ตองมีการจัดทําตัวแบบกลยุทธเพื่อชวยใหผูบริหาร

สื่อสารอยางมีจริยธรรม  และรับผิดชอบตอสังคม  ไปยังผูมีสนไดสวนเสียที่หลากหลาย  ทําให

ผูบริหารสามารถสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียเพอใหเกิดความรูสึกที่ดีและรักษาไวซึ่ ง  

“ใบอนุญาตใหดําเนินการ”  ตัวแบบนี้จะประกอบไปดวการใหขาวสาร  และกลยุทธการปฏิสัมพันธ  

กระบวนการที่จะผลักดันจากกลยุทธหนึ่งไปยังอีกกลยุทธหนึ่งไปยังอีกกลยุทธหนึ่ง 

ภาพก9กกแสดงตัวแบบกลยุทธการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม

ที่มา : Jan and Marco de Witte, 2006, p. 246

ตัวแบบกลยุทธการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมแสดงถึงกลยุทธการใหขาวสารและ

กลยุทธการปฏิสัมพันธ  และกระบวนการจากการใหขาวสารไปยังการปฏิสัมพันธ  กลยุทธการให
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ขาวสารแนะนําวา  องคกรจะแจงขาวสารในประเด็นใด  ที่เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย  กลยุทธการปฏิสัมพันธจะแนะนําวา  กระบวนการสื่อสารแบบสอง

ทางใดที่องคกรจะดําเนินการ  สงเสริมหเกิดการสานเสวนา  และเพิ่มความเขาใจกับความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  เชน  พนักงานผูนําความคิด  และผูบริโภค  นอกจากนั้นการ

สงเสริมกระบวนการของการเคลื่อนจากกลยุทธการใหขาวสาร  ไปยังกลยุทธการปฏิสัมพันธ  จะ

ชวยใหเกิดความเขมแข็งในโครงสรางและผูกการสื่อสารองคกรกับการจัดการเชิงกลยุทธเขาดวยกัน

ภาพก10กกแสดงการสื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคม

การสื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคมสามารถสื่อสารออกไปอยางเปนทางการ  และ

ไมเปนทางการ  การสื่อสารอยางเปนทางการจะทําในนามขององคกร  สวนการสื่อสารแบบไมเปน

ทางการจะเปนการทําสวนตัว  หรือปกปดแหลงขาว  หรือไมทราบแหลงขาว  นอกจากนั้นก็ยัง

สามารถทําการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  การสื่อสารภายนอกองคกรจะมุงไปยังผูมีสวน

ไดสวนเสียหรือชุมชน  สวนการสื่อสารภายในองคกรจะมุงสูพนักงานในองคกร  เพื่อใหเกิดการรับรู  

ภาคภูมิใจหรือระดมสงเสริมอาสาสมัครเปนตน (พิพัฒน นนทนาธรณ, 2553)
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สิ่งที่ควรทําในการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
1.กกออกแบบการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ที่สื่อสารไปยังผูมีสวนได

สวนเสียเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนรวมปฏิสัมพันธกับผู

มีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับกิจกรรม

2.กกรับรูผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก วาเปนทั้งผูรับและผูสงขาวสารความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร

3.กกพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่เชิญชวนการสนทนาเชิงวิจารณจากผูมีสวนไดสวนเสีย

จากภายนอก

4.กกขยายของเขตการสื่อสารจากมุมมองนักการตลาดไปยังมุมมองการสื่อสารเชิงกล

ยุทธและฝงลงไปในองคกรในฐานที่เปนประเด็นการจัดการระดับสูง

สิ่งที่ไมควรทําในการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
1.กกไมประกาศถึงความพยายามดานการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

อยางชัดเจนเกินไป

2.กกไมคาดหวังวาผูมีสวนไดสวนเสียจะยินดีตอนรับการสื่อสารความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกร แมวาพวกเขาจะพยายามคาดหวังถึงความพยายามดานความรับผิดชอบตอ

สังคมดวยก็ตาม

3.กกไมประเมินต่ําเกินไปถึงอํานาจของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายใน

และภายนอกในพื้นที่ๆ มีการแสดงออก

ไมคิดวาจะไมมีปญหาในการดําเนินการสื่อสารวาองคกรรับผิดชอบตอสังคม  เพราะการ

สื่อสารดานความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปนกระบวนการระยะยาวที่ตองการความตระหนักของ

องคกร  และความพรอมเพรียงกันของความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงของผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง

ภายในและภายนอก

ในการสื่อสารดานความรับผิดชอบขององคกรเปนเรื่องที่คอนขางละเอียดออนเพราะมี

ความเกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ตองการจะสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย  

การเลือกประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมสื่อสารออกไปนั้นมีความสําคัญ  องคกรอาจจะมีการ

ทํากิจการมากมายแตไมจําเปนตองใหน้ําหนักของกิจกรรมทั้งหมด  การสื่อสารซีเอสอารขององคกร

ตองเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงงบประมาณ ระยะเวลาที่เหมาะสม  รวมทั้งแนวทางการ

ซื้อสารซีเอสอาร ดวนแนวทาง ISC ซึ่งมาจาก แนวทาง IMC  ซึ่งจะขออธิบายถึงแนวทาง IMC เพื่อ

เปนการปูทางความเขาใจดังนี้ 
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แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การสื่อสารเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ

เพราะการทํากิจกรรมตางๆ จําเปนการดําเนินกิจการกับผูมีสวนไดสวนเสียกับชุมชนรอบขาง  จึง

จําเปนตองมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  นอกจากนั้นกิจกรรมความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรจําเปนตองเลือกกิจกรรมที่ถูกตอง  ซึ่งมีความสําคัญในการสื่อสารการจัดการ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการองคการอาจจะมีการทํากิจกรรมมากมายแตก็ไมจําเปนตอง

ใหน้ําหนักกับกิจกรรมทั้หงมดเทากัน  การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรจึง

ตองเลือกกิจกรรมที่จะสื่อสารสารใหเหมาะสม  สุดทาย คือการดําเนินการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ การเลือกสารที่จะสงออกไป  การเลือกสื่อที่เหมาะสม  เวลาและงบประมาณที่

เหมาะสม  ซึ่งปจจุบันเครื่องมือในการสื่อสารมีมากมายหลายรูปแบบ  ในที่นี่แนวทางการสื่อสารที่

เหมาะคือการ

(เสรี วงษมณฑา, 2547,หนา 90) 

…การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง 

(Integrated Marketing Communicatiion) เปนการ การใชเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดรวมกัน เพื่อสรางเกิดผลกระทบทางการสื่อสารที่มีพลัง หรือเปนการประสม

ประสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายๆ อยางเขาดวยกันอยางเหมาะสม เชน โทรทัศน  

วิทยุ  หนังสือพิมพ นิตยสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ  หรือ บุคคล  เปนตน เพื่อดําเนินการ

สงเสริมการตลาดใหไดประสิทธิภาพมากที่สุด 

ประโยชนของการสารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคือการไดมาซึ่งการผนึกกําลัง 

(Synergy)  ซึ่งปรากฏที่จะเกิดผลลัพธของสวนรวมมากกวาสวนยอยรวมกันเอง การใชสื่อสารที่ไม

บูรณาการจะทําใหเกิดการสงสารกระจัดกระจาย และบรรลุเปาหมายที่ตองการยาก IMC กอใหเกิด

ประโยชนทางดานขาวสารที่มีความสม่ําเสมอ เปนการใชสื่ใหดียิ่งขึ้น มีความแมนยํามากกวา มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประหยัดตนทุน มีความสัมพันธในการทํางานที่งายขึ้น มีความ

รับผิดชอบตอการกระทําของตัวแทนมากขึ้น

เสรี วงษมณฑา (2547) การประสมประสานการตลาดแบบบูรณาการ นิยมใชเครื่องมือ 

ดังนี้

1.กกการใหขาว (Publicity) เปนการเสอนขาวที่นาสนใจเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ หรือ

บุคคล ของบริษัทโดยผานสื่อกระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งตามพฤษฏีแลวไมตองเสียคาใชจาย
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แตในทางปฏิบัติจริงจังอาจตองเสียคาใชจาย การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ  

ซึ่งสามารถสรางความเชื่อถือไดสูง เปนอีกหนึ่ววิธีที่องคกรนิยมใชในการประชาสัมพันธขาวกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรขององคกร 

2.กกการสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยกับบุคลที่นาสนใจเพื่อสอบถามถึง

เรื่องราวตางๆ  ซึ่งมีหลายรูปแบบ  เชนการสัมภาษณผูบริหาร นักวิชาการ ที่เกี่ยวของในการจัด

กิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ 

3.กกสื่อมวลชนสัมพันธ (Press หรือ Media relation) การใชสื่อมวลชนสัมพันธ ถือ

เปนรากฐานของการประชาสัมพันธองคกรธุรกิจตองพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชน  

เพื่อที่ใหสื่อมวลชนเสนอขาวดานบวกเกี่ยวกับและใหความรวมมือกับธุรกิจของตน

4.กกชุมชนสัมพันธ (Community relation)  ในอดีตชุมชนมีลักษณะไมสนใจกิจกรรมที่

เกิดขึ้น  หรือเปนชุมชนที่ไมมีปฏิกิริยา (Passive community)  ไมวาใครจะทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด  

หรืออยางไรก็ตาม ชุมชนก็จะไมสนใจ  แตในปจจุบัน  ชุมชนไดเปลี่ยนมาเปนชุมชนที่มีปฏิกิริยา  

(Active community)  โดยใสใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนมากขึ้น   ดังนั้นการ ที่นักธุรกิจจะไป

ทํากิจกรรมอะไรในชุมชนใดก็ตาม  จะตองคํานึงถึงความตองการของชุมชนนั้นดวย  หลักการสราง

ภาพลักษณ (The rule of image making)  ในการสรางชุมชนสัมพันธคือ  ตองเสนอหนาใหคนเห็น 

(Need in visibility)  โดยตองใหผูบริหารระดับสูงควรมีสวนรวมในกิจกรรมของบริษัทและชุมชน 

และพรอมที่จะมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนในทุกสถานการณไดใหหลักของการทําชุมชน

สัมพันธดังนี้

4.1กกชุมชนตองการทําใหชุมชนสวยงาม (Beautify The Community) เชนการปลูก

ตนไมการทําสวนหยอม

4.2กกชุมชนตองการการมีสวนรรวมจากผูบริหารระดับสูง ( Praticipation) ใน

กิจกรรมมตางๆ  ที่เกี่ยวกับทองถิ่น  เชน  กิจกรรมลอยกระทง จ.เชียงใหม   

4.3กกชุมชนตองการงาน เชน การสรางโรงงานเย็บตุกตาในจังหวัดราชบุรี  เปนการ

สรางงานในทองถิ่นและจําเปนตองใชคนในชุมชนเปนแรงงาน

4.4กกชุมชนตองการความปลอดภัย (Safety) เมื่อโรงงานเขาไปในทองถิ่น  ชุมชน

ปลอดภัยหรือไม  

4.5กกคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Environment) หากมีสวนรวมในการทําใหสิ่งแวดลอม 

หรือ  อากาศเสียตองมีสวนรวมในการแกปญหาดวย
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4.6กกการพัฒนาชุมชน (Community  Development)  เมื่อเขาไปในทองถิ่นใดตอง

นําความเจริญเขาไปดวย เชน โรงงานกาแฟเขาไปตั้งบนดอยหลวง ตองมีการทําถนนเพื่อรับสง

สินคา  ทําใหชุมชนบริเวณนั้นไดใชถนนไปดวย 

4.7กกบริษัทตองเปนผูอุปถัมภ (Sponsorship)  เชน  การมีสวนรวม  ในการให

เครื่องกีฬา หรือเครื่องดนตรี  แกโรงเรียนในชุมชน 

4.8กกการทําการกุศล (Charity)  เปนการทํากิจกรรมใดที่ชวยเหลือสังคม  ไมวาจะ

เปนการบริจาคสิ่งของหรือชวยเหลือดานใดดานหนี่ง  ซึ่งแบงการทําการกุศลไดสองแบบ 

4.8.1กกการกุศลสอดคลองกับสินคา เชน วาโก มอบชุดชั้นในใหกับผูตองหา

หญิงที่ขาดแคลน

4.8.2กกการกุศลสอดคลองกับเหตุการณ เชน  เกิดภัยสึนามิ ก็บริจาคสิ่งของ

ไปชวยเหลือ (เสรี วงษมณฑา, 2542, หนา 206-212)

5.กกการทํากิจกรรมสาธารณะ (public affairs) และโครงการสาธารณะ (Public 

project)  เปนการทํากิจกรรมที่ใหประโยชนกับชุมชน  สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัท

ที่มีตอสังคม  ถือเปนการคืนกําไรใหกับสังคม  หรือเรียกวาเปนการทํากิจกรรมความรับผิดชอบของ

สังคมตอองคกร  (Corporate Social Responsibility Management)  อีกทั้ง และแสดงใหเห็นวา

บริษัทเปนประชาชน (บริษัท)  หรือนิติบุคคลที่ดี (Good corporate citizen) เสนอวิธีการจะเปนนิติ

บุคคลที่ดีดังนี้

5.1กกบริษัทตองศึกษานโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของหนวยงานราชการ

ตางๆ  เพื่อใหองคการไดทําประโยชนแกสาธารณะ  โดยสอดคลองกับ  นโยบายราชการ

5.2กกจัดทําโครงการโดยเลือกเอาเรื่องที่สอดคลองกับงานของบริษัทหรือ เปนเรื่องที่

นาสงเสริม  อันไดแกเรื่องดังตอไปนี้

5.2.1กกเรื่องของเด็กและเยาวชน  

5.2.2กกเรื่องของสถานภาพสตรี  

5.2.3กกเรื่องของการดูแลผูสูงอายุ  

5.2.4กกเรื่องของการสงเสริมประชาธิปไตย 

5.2.5กกเรื่องของการศึกษา

5.2.6กกเรื่องของการบํารุงศาสนา

5.2.7กกเรื่องของการสงเสริมกีฬา

5.2.8กกเรื่องของสาธารณสุข
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5.2.9กกเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัย

5.2.10กกเรื่องของอาชีพทองถิ่น

5.2.11กกเรื่องของประเพณีและวัฒนะรรม

5.2.12กกเรื่องของศิลปะพื้นบาน

5.2.13กกเรื่องของสิ่งแวดลอม

5.3กกเมื่อเลือกเรื่องไดแลวก็ทําเปนโครงการขึ้นมา

5.4กกนําเอาโครงการไปปฏิบัติ

5.5กกเผยแพรเรื่องราวของการทํากิจกรรมดังกลาวใหสาธารณชุนไดรับรูและชื่นชม  

5.6กกประเมินผลของกิจกรรมวาสงเสริมภาพพจนชื่อเสียงของบริษัทอยางไร

5.7กกดําเนินการอยางตอเนื่องจนมีคนโยบใยกิจกรรมดังกลาวกับภาพพจนชื่อเสียง

ของบริษัท (เสรี วงษมณฑา, 2542, หนา 213-214)

6.กกการจัดกิจกรรมพิเศษ  (Special event)  เปนการจัดกิจรรม (Action) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม (Participation) ตัวอยางเชน  การจัดสัมมนา (Seminar) 

การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  การจัดกิจกรรมตางๆ ประกอบการสงเสริมการขาย (sales 

Promotions) การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion activities) เชน การจัดประกวด

เรียงความ การประกวดความงาม การจัดกิจรรมพิเศษเหลานี้สามารถที่จะวัดผลไดตัวอยางเชน  

การจัดนิทรรศการเราสามารถวัดจํานวนผูเขาชมได   การจัดกิจรรมพิเศษจึงเปนกิจกรรมกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  ที่องคกรนิยมทํา  เพราะกอให เกิดการมีส วนรวม  

(Participation) เกิดการตอบสนอง (Response) และสามารถวัดผลของการกระทําได  ตลอดจนกอ

ใหเกิดการครอบคลุมจากสื่อ (Media Coverage) ไดดีมาก  เมื่อมีการจัดกิจรรมอยางใดอยาง หนึ่ง

ขึ้นมาแลว  ยอมกอใหเกิดกิจกรรมอยางอื่นตามมาอยางไมมีที่สิ้นสุด  ตัวอยางเชน การจัดกิจกรรม

ปลูกปาชายเลน ของบริษัทบีแอลซีพี  จะตองเชิญสื่อมวลชนมารวมในวันแถลงขาว  กอนวันเกิด

กิจกรรมจะมีการเขียนขาวประชาสัมพันธ  จัดทําสปอตวิทยุ (Spot radio) เชิญชวนคนมารวม

กิจกรรม ในวันที่จัดกิจกรรมตองมีการเชิญนักขาวมารวมสังเกตการณ   และมีการสัมภาษณ

ผูบริหารเมื่อโครงการนั้นไดจบสิ้นลง

7.กกการพัฒนาบุคลากร (Staff development)  เครื่องมือการประชาสัมพันธใด ก็จะ

ใชไมไดผลถาพนักงานขององคกรนั้นๆ  ปราศจากมนุษยสัมพันธและวิญญาณในการใหบริการ 

(Service mind)  เนื่องจากไมมีการพัฒนาบุคลกร (Employee)  ของตนเอง  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําให

องคกรเสียชื่อเสียงและกอใหเกิดภาพลักาณที่ไมดีอยางยิ่ง  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร (Staff 
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development) จึงถือเปนสวยนหนึ่งของงานประชาสัมพันธที่ไมอาจมองขมใหตระหนักไวเสมอวา

ทุกสิ่งที่องคกรไดลงทุนลงแรงไปอาจลมเหลวไดภายในพริบตา

8.กกการบริหารขาวเชิงกลยุทธ (Issue management) บริษัทตองมีการบริหารขาว

เชิงกลยุทธที่ดี  โยการควบคุมทิศทางการปลอยขาวหรือการใหสัมภาษณเปนระยะๆ ตามความ

เหมาะสม  อยาปลอยใหการรายงานขาวเกี่ยวกับองคกรไมมีการควบคุมโดยเด็ดขาด

9.กกการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis management) ภาวะวิกฤติ (Crisis) หมายถึง

ปรากฏการณรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  แตอาจสงผลเสียในระยะยาว  อาทิ  คนงานสไตรค  

ชาวบานประทวง  ไฟไหม เปนตน  เมื่อเกิดเหตุการวิกฤติสื่อมวลชนจะใหความสําคัญเปนอยาง

มาก  หากองคกรไมสามารถบริหารภาวะวิกฤติใหผานไปได  องคกรก็จะไดรับความเสียหาย และ

ทําลายภาพลักษณขององคกรได 

10.กกการเปนผูสนับสนุน (Sponsorship) หมายถึงการใหการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 

เพื่อสามารถจัดกิจกรรมขึ้นได การสนับสนุนสามารถแบงออกเปนหลายประเภท อาทิ  การ

สนับสนุนกิจกรรมกีฬา  (Sports sponsorship) การสนับสนุนกิจกรรมบันเทิง (Entertainment 

sponsorship) การสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and culture sponsorship) 

และการสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ(Academic sponsorship)

11.กกการกุศล (Charity )  การทํากิจกรรมที่เปนการกุศลเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

บริษัทและผลิตภัณฑของบริษัท  ซึ่งอาจจะอยูในรูปของการกอตั้งมูลนิธิตางๆ  ที่มีความสอดคลอง

กับธุรกิจของตน 

แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือการตลาดแบบครบเรื่อง (IMC:

Integrated Marketing Communication) ซึ่งเปนแนวความคิดเพื่อที่จะนํามาเมื่อนํามาประยุกตใช

กับการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ดวยแนวคิดของ IMC จึงเรียกการสื่อสารแบบ

นี้วา  การสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ  (ISC:Integrated  Social Communication )  

แนวคิดการสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ
การสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ (ISC: Integrate  Social Communication)  จะชวยให

องคกรสามารถสื่อสารขาวสารที่ถูกตอง  ตามชองทางที่เหมาะสมไปยังกลุมเปาหมายที่ตองการ  

อยางถูกที่และถูกเวลา  การบูรณาการทางดานการสื่อสารจะเปนการชวยประสานขาวสาร  สื่อ  

ประเด็นสังคม  และกลยุทธองคกรใหเปนเนื้อเดียวกัน  มีประสิทธภาพและมากประสิทธิผล  ISC  มี

ขั้นตอนดําเนินการดังนี้
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1.กกการวิเคราะหสถานการณ (Situation  Analysis) เปนการวิเคราะหสถานการณทั่วไป

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT 

Analysis)  และวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับมหภาคการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

กฏหมาย และนิเวศวิทยา  (Political Economic Social Technology Legal and Ecology : 

PESTLE)  เพื่อหาประเดนทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่องคกรจะสื่อสารออกไป

2.กกการกําหนดกลุมผูชมเปาหมาย (Identify  the Target  Audience)  เปนการกําหนด

กลุมผูรับขาวสารขอมูลวาควรจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียกลุมไหน  ประเด็นอะไร  ระดับในการ

สื่อสารที่จะตองสสงสารไปอยูในระดับใด  ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพพื้นฐานของกลุมตางๆ 

3.กกการกําหนดวัตถุประสงค (Determine  Objectives)  เปนการกําหนดวัตถุประสงค

ในการสื่อสารไปยังแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสียวา  จะใหกลุมตางๆ  เหลานี้รับรูขาวสารขอมูลไป

เพื่อวัตถุประสงคไปบาง  อาจจะเปนเพื่อใหเกิดการรับรูหรือเปลี่ยนทัศนคติ  หรือแมแตการเปลี่ยน

พฤติกรรม

4.กกกลยุทธการสื่อสารสังคม (Social Communication  Strategy)

4.1กกออกแบบการสื่อสาร (Design  Communications)

เปนการกําหนดกลยุทธขาวสาร (Messeage Strategy) ที่สงออกไปวาจะมีจุดดึงดูด  

ธีม  หรือแนวคิดที่โยงกับสังคมและองคกร  อยางไรเพื่อสรางจุดแตกตางใหโดดเดนออกมา  เปน

การกําหนดกลยุทธสรางสรรค  (Creative Strategy) เปนการแปลงแปลขาวสารใหมีความ

เฉพาะเจาะจงในการสื่อสารมากขึ้น  และการกําหนดแหลงขาวสาร  (Message  Sources)  ซึ่ง

แหลงขาวสารนี้จะนํามาจากภายในองคกรเองหรือจากภายนอก  โดยเฉพาะบุคคลที่สามที่จะทําให

มีความนาเชื่อถือมากขึ้น  

4.2กกสวนประสมของสื่อ (Media Mix) เปนการออกแบบและเลือกสื่อที่หลากหลาย

ใหทําหนาที่สอดคลองกัน  เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถไดรับการสื่อสารที่องคกรสื่ออกไปได  การ

ประสมและบูรณาการสื่อจะตองทําใหสอดคลอง  

แนวคิดแรงจูงใจ  
แรงจูงใจ  เปนความตองการและความพึงพอใจของบุคคลในการปฏิบัติกรรมกรรมตางๆ   

ไปสูเปาหมายที่ตั้งไว  โดยอาศัยอาศัยลักษณะภายสนตัวเองเปนแรกผลักดัน  (Dishman, Ickes, 

and Morga, 1980)  โดยแมคสวีนีย  (Macsweeney,1993)  ยังไดใหความหมายของแรงจูงใจ  

โดยรวมถึงความเชื่อที่ผลักดันออกมาจากภายในตัวบุคคลที่สนับสนุนใหบุคคลมีการปฏิบัติกิจกรรม

และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติกรรมกนั้นๆ  นอกจากนี้ เรสนิค  (Resnick, 1998)  ยังไดให
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ความหมายของแรงจูงใจวาเปนแรงผลักดัน  หรือความตองการในปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางแนว

แน  เพื่อใหไดมาซึ่งผลสําเร็จในที่สุด  โดยแรงจูงใจเปนแรงผลักดันที่เคลื่อนไหวภายในบุคคล  และ

เกี่ยวของโดยตรงกับการกระตุนหรือริเริ่มพฤติกรรมและการคงไวซี่งพฤติกรรม  โดยเปนปจจัย

สําคัญในการฟนฟูสภาพ ซึ่งแรงจูงใจมีความแตกตางจากการยอมตามหรือการปฏบิตตาม  ( 

Compliance)  โดยการยอมตามจะเกิดขึ้นเมื่อผูปวยปฏิบัติตามแผนการรักษาและปฏิบัติตาม

เนื่องจากไดรับคํานั่ง  แตแรงจูงใจจะเปนสิ่งที่กระตุนใหบุคคลปฏิบัติสิ่งนั้นๆ ดวยความเต็มใจและ

แนวแน  จึงทําใหเมื่อริเริ่มพฤติกรรมแลวบุคคลจึงมีการปฏิบัติแลคงไวซึ่งพฤติกรรมนั้น  อยางตอ

เนื่อ  โดยสรุปแลว แรงจูงใจหมายถึงความตองการหรือแรงผลักดันของบุคคล  ในการปฏิบัติกจิ

กรรมหรือปฏิบัติพฟติกรรมสูเปาหมายที่ตั้งได

ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ   

1.กกมีการกระตุน  หรือ  การเรา  (Energizing)  แรงจูงใจเปนสิ่งผลักดันหรือเรงเราให

บุคคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือตอบสนองเชน  การแขงขันเราใหเหิดแรงจูงใจ  แรงจูงใจ

กระตุนใหอินทรีพยมีความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม  การแขงขันจะกระตุนใหบุคคลอยูในลักษณะ

พรอมที่จะเตรียมกระทํา  หรือแสดงพฤติกรรม  พฤติกรรมที่มีแรงจูงใจที่มีความเขมขนมากๆ  จะมี

ชีวิตชีวามากกวาแรงจูงใจที่มีความเขมขนนอย

2.กกมีการชี้แนวทาง หรือทิศทาง (Directing) แรงจูงใจ  จะเปนสิ่งที่ชวยชี้แนวทางให

อินทรียแสดงพฤติกรรม  หรือบอกแนวทางพฤติกรรม  เชน  การไดรับางวัลแกเด็กที่หมั่นซอมจน

แขงขันกีฬาชนะ  “รางวัล”  เปนเครื่องชี้แนวทางใหเด็ก ๆ  รูวาควรจะประพฤติอยางไรจึงจะได

รางวัล   

ขบวนของการเกิดแรงจูงใจ
พฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกมา  มักจะเปนไปโดยมีจุดมุงหมายปลายทาง  แรงจูงใจ

ที่เกิดขึ้นกับมนุษยโดยมากจะมีสาเหตุมาจากความตองการของมนุษย  เมื่อมีความตองการคนเรา

มักจะมีแรงจูงใจเพื่อใหมีพฤติกรรมอันจะนําไปสูเปาหมาย 

แรงจูงใจเปนสิ่งที่ไมอาจสังเกตไดโดยตรง  แตอาจสรุปอนุมานไดจากพฤติกรรมวา  มี

แรงจูงใจอยูหรือรูได  โดยอาศัยองคประกอบนื่นๆ  หรือเงื่อนไขบางประการ  แรงจูงใจจะมีจุดเริ่มตน

จากทางสรีระ  อันเปนความตองการทางรางกาย  หรือขบวนการทางอินทรียอันมีมาแตกําเนิด  

ตอมาก็เกิดแรงจูงใจทางสังคมอันไดมาจากการเลี้ยงดู  จากการอบรมเลี้ยงดูจากสภาพแวดลอม  

หรือจากคานิยมวัฒนธรรมในสังคมที่ตนเกี่ยวของกันอยู  ตลอดจนจากการเกี่ยวของสัมพันธกับบุ

คลอื่น  แรงจูงใจของบุคคลจะเกิดขึ้นไดจะตองประกอบดวยความตองการ  ไมวาจะเปนความ
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ตองการทางสรีระรางกาย  ทางอารมณ  หรือทางสังคมก็ตาม  ก็จะเกิดแรงขับขึ้นภายในรางกาย  

และจิตใจของบุคคล  รางกายจะตองมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งเพื่อชวยความตองการนั้นๆ   

บรรลุจุดหมาย

พลังของแรงจูงใจ  (Motive Strength) 
ความตองการหรือแรงจูงใจ  เปนตนเหตุของการเกิดพฤติกรรม  โยทั่วไปคนเรามีความ

ตองการมากมายหลายสิบหลายรอยสิ่งอยาง  แรงจูงใจหรือความตองการอันไหนมีพลังมากที่สุด  

ในขณะนั้นจะทําใหเกิดกิจกรรมแสดงพฤติกรรมออกมา  สวนความตองการที่อยูในระดับต่ํา  หรือมี

พลังนอย  หรืออยูในระดับธรรมดา  จะไมกระตุนใหเสาะแสวงหาจุดมุงหมายที่ปรารถนา  จนกวา

ความตองการที่มีแรงจูงใจเขมขนกวาไดรับตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว  ความตองการมีพลังแหง

แรงจูงใจ  ลําดับตอมาจึงไดรับการตอบสนองเปนลําดับตอไป  แตสําหรับการศึกษาพลังของ

แรงจูงใจในการออกกําลังกายนั้น  เปนการกําหนดเปาหมายไวชัดเจนแลวซึ่งก็คือการออกกําลัง

กาย  สวนบุคคลใดจะบรรลุพฤติกรรมการออกกําลังกายแคไหน  ยอมขึ้นอยูกับระดับความตองการ

หรือความคาดหวังจากการออกกําลัง  ซึ่งจะกระตุนหรือผลักดันใหเกิดกิจกรรมแสดงพฤติกรรมสู

เปาหมาย  

ประเภทของแรงจูงใจ  
แรงจูงใจสามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

1.กกแรงจูงใจภายใน  (intrinsic  motivation)  หมายถึง  แรงจูงใจที่เกิดจากภายใน

บุคคลที่อยากรู  อยากกระทํา  เกิดจากความตองการของตน  ไมไดเกิดจากสิ่งเราภายในอก  รางวัล

หรือการเสริมแรงใดๆ  โดยแรงจูงใจสวนนี้มีความสําคัญมากเพราะกอใหเกิดความคงทนถาวรของ

พฤติกรรม  ตัวอยางของแรงจูงใจภายใน  เชน  ลักาณะอุปนิสัยเฉพาะบุคคล  บุคลิกภาพ  ความ

สนใจความชอบ  เปนตน 

1.1กกความตองการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความตองการที่อยูภายใน 

1.2กกอันจะทําใหเกิดแรงขับ แรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมาย

และความพอใจ 

1.3กกความรูสึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลที่มีตอบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะชวยเปน

ตัวกระตุนใหบุคลลทําในพฤติกรรมที่เหมาะสม 

1.4กกความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เราจะมีความสนใจเรื่องใดเปน

พิเศษ ก็จัดวาเปนแรงจูงใจใหเกิดความเอาใจใสในเรื่องนั้นๆ มากกวาปกติ

Deci (1975) “ไดสรุปกรอบแนวคิดของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ  ดังภาพประกอบที่ 

1  รูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน อารมณเปนอยางไร  เพื่อดจัดสรร
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พลังงานในการแสดงพฤติกรรมไปสูเปาหมายอันเปนเหตุใหบุคคลเลือกเปาหมาย  (Goal 

Selection)  ซึ่งเขาไดคาดหมายวาจะนําไปสูการไดรับผลตอบแทน   และความพึงพอใจตามมา”

เปาหมายที่กําหนดไวนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เปาหมาย (Goal Directed Behavior)  

และเมื่อบรรลุเปาหมาย บุคคลก็จะหยุดกระทําพฤติกรรม พฤติกรรที่ไดรับผลตอบแทน ทั้งจาก

ภายในภายนอกและดานอารมณ สงผลใหเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งความพอใจก็จะสงผลยอน

กลับไปที่การระลึกรูถึงความพึงพอใจที่จะไดรับ  ถาเพียงพอก็จะไมกระตุนการกระทําพฤติกรรม

ใหม  แตถายังไมพึงพอใจก็จะสรางเปาหมายเชนเดียวกับผลตอบแทน  จะมีการสงผลยอนกลับไปที่

การเลือกเปาหมายและการระลึกรูถึงความพึงพอใจโดยที่ปจจัยดานแรงจูงใจภายใน  และการระลึก

รูถึงความพึงพอใจ  โดยที่ปจจัยดานแรงจูงใจภายในและการสรางเปาหมายใหมจะถูกกระตุนจาก

ความรูสึกดานความสามารถแหงตน  และการกําหนดดวยตนเอง 

ภาพก11กกแสดงรูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ

พฤติกรรมที่ เกิดจากแรงจูงใจภายใน  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไดรับการกระตุนจากสมอง

สวนกลาง  บุคคลจะรูสึกสนุกสนานกับแยยแผนที่แสดงออก  โดยไมไดหวังผลตอบแทนจากรางวัล

ภายนอกและพฤติกรรมนั้นจะมีความคงทน  โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมแสวงหาสิ่งเรา

และตอสูกับอุปสรรค
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2.กกแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจหรือความปรารถนาที่

สงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซึ่งเปนผลจากสิ่งเราภายในอก เชน การใหรางวัล คําชมเชย ความ

คาดหวังของผูอื่น เปนตน ซึ่งโนมนาวใหบุคคลมีพฤติกรรมที่มุงสูเปาหมายหรือมองเห็นเปาหมาย

ของพฤติกรรมที่ตัวเองไดกระทําไป

2.1กกเปาหมายถึงความคาดหวังของบุคคล คนที่เปาหมายในการกระทําใดๆ ยอม

กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรม

2.2กกความรู เกี่ยวกับความกาวเหนา  คนที่มี โอกสารทราบวาคตจะไดรับ

ความกาวหนาอยางไรจากการกระทํานั้น ยอมเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมขึ้นได เชน เปนนักกีฬา

แลวไดสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  หรือทํางานในหนวยงานที่สนับสนุนการกีฬา  

2.3กกบุคลิกภาพ ความประทับใจในบุคลิกภาพสามารถกอแรงจูงใจใหเกิด

พฤติกรรมการออกกําลังกายได เชน  รูปรางสงาผาเผย  สดใส  กระฉับกระเฉง

2.4กกสิ่งลอใน (Incentives) มีสิ่งลอใจหลาย ๆ อยางที่จะกอใหเกิดแรงกระตุนที่เกิด

พฤติกรรมขึ้น  เชน  การใหรางวัล  การชมเชย  การประกวด  การแขงขัน  หรือแมแตการตําหนิการ

ลงโทษ  ก็จัดวาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมไดท้ังสิ้น

แรงจูงใจที่มีบทบาทยิ่งตอการคงอยูของพฤติกรรมคือแรงจูงใจภายใน  เพราะเกิดจาการ

แสวงหาตนเองของตนเอง  โดยความตองการมีความหมาย  ความตองการลิขิตตนเอง  แรงจูงใจ

ภายในเปนพลังที่กอใหเกิดพฤติกรรมและกระบวนบวนการทางจิตที่หลากหลาย  โดยมีรางวัล

เบื้องตนคือ  ความรูสึกวามีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถ (Efectance) และมีความเปนอิสระ 

เปนตัวของตัวเอง ความตองการภายในที่จะมีความสามารถ และการลิขิตของตนเอง ทําใหบุคคล

ถูกจูงใจวาจะเสาะแสวงหาและพากเพียงพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ

Hilgard (1979) แบงแรงจูงใจออกเปน 3 ประเภท

1.กกแรงจูงใจเพื่อการอยูรอด (The Survial Motives) เปนความตองการทางกายซึ่งขาด

เสียมิได เชน  น้ํา  อากาศ  ฯลฯ

2.กกแรงจูงใจทางสังคม (The Social Motives) เปนแรงจูงใจอันเกิดจากความตองการ

ทางสังคม เปนแรงจูงใจเพื่อเขาสังคมในการเกี่ยวของสัมพันธกับผูอื่น เชน ความรักการยอมรับนับ

ถือ ฯลฯ

3.กกแรงจูงใจเพื่ออวดตน (Ego Integrative Motives) คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความ

ตองการชื่อเสียง ความสําเร็จ (Need for Successfulness)
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Murry (1983) แบงความตองการออกเปน 2 ประเภท

1.กกความตองการทางสรีระ (Viscerogenic Needs)  

2.กกความตองการทางจิต (Psychogenic Needs) มี 28 ชนิดดวยกัน โดยรวม ความ

ตองการเหลานั้นเปนกลุมใหญๆ 5 กลุมดังนี้ 

2.1กกความตองการเกี่ยวกับสิ่งของ เชน รางวัล เงินทอง ทรัพยสมบัติ  

2.2กกความตองการทีจะแสดงความทะเยอทะยาน  มีอํานาจ  มีกําลังใจ  ปรารถนา

ที่จะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งตางๆ  และตองการมีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  เชน  ความตองการความสําเร็จ 

(Achievement)  ความตองการที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือภาวะเงื่อนไขตางๆ  (Counteraction)  

ความตองการการยกยอง  (Deference)  ความตองการแสดงออก  (Exhibition)  ฯลฯ

2.3กกความตองการเกี่ยวกับการใชอํานาจ การตอตาน การยอมแพ หรือความพาย

แพ เชน ความตองการที่จะกาวหนา (Aggression) ความตองการความยกยอง (Deference) ฯลฯ

2.4กกความตองการที่จะทําใหผูหรือตนเองบาดเจ็บ เชน ความตองการที่จะไมใยดี

ตอสิ่งรอบขาง  (Rejection)  ฯลฯ 

2.5กกความตองการเกี่ยวกับความรักที่มีตอตนเองและผูอื่น  เชน  ความตองการผูก

ไมตรีกับผูอื่น  (Affiliation)  ความตองการที่จะเอาชนะอุปสรรค  หรือภาวะเงื่อนไขตางๆ  

(Counteraction)  ความตองการแสดงออก (Exhibtion)  ความตองการที่จะชวยเหลือผูอื่น  

(Nurturance)  ความตองการทางเพศ  (Sex)  ความตองการประทับใจ  (Sentience)  ฯลฯ 

แนวคิด  และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ
สุชา  จันทรเอม  (2541)  กลาววา มีผูเสนอทฤษฏีหลายทฤษฏีที่อธิบายถึงพฤติกรรมอัน

เกิดจากแรงจูงใจ โดยแตละทฤษฏีเชื่อวาแรงจูงใจเกิดจากสาเหตุตางๆ คือ  

1.กกเกิดความตองการความสุขสวนตัว (Hedonistic) คือ เชื่อวามูลเหตุสําคัญที่มนุษย 

เกิดแรงจูงใจ  ก็เพราะมนุษยตองการที่จะหาความสุขสวนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด

2.กกเกิดจากสัญชาตญาณ  (Instinctual)  คือความเชื่อวาคนเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอสิ่งเราตางๆ  ไดโดยไมตองมีการเรียนรู  เนื่องจากสัญชาตญาณที่มีมาพรอมกับการเกิดของ

มนุษย  เชน  ปฏิกิริยาตอบสนองตออาหาร  น้ํา  หรือสิ่งเราทางเพศ  เปนตน  แรงจูงใจจะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ  ตามการเจริญเติบโตของคน  และสัญชาตญาณจะเปนสิ่งกําหนดขั้นตอนของปฏิกิริยา

ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมตางๆ  ในชีวิตมนุษยไวเรียบรอยแลว

3.กกเกิดจากการมีเหตุผล  (Cognitive)  แนวความคิดนี้เชื่อในความสามารถในการมี

เหตุผลที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งตางๆ  โดยคิดวาความตั้งใจและความปรารถนา  (Willing  and 

Desiring) ของมนุษยจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ  ขึ้น  ผูที่เชื่อตามแนวคิดนี้คิดวาคนเราจะมี
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อิสระที่จะกระทําหรือตัดสินใจในสิ่งตางๆ  โดยมีเหตุผล  และรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยู  มีความ

ตองการอะไรและมิไดสนใจวาอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมนั้น

4.กกเกิดจากแรงขับ (Drive) แนวความคิดนี้เปนที่ยกยองในวงการจิตวิทยา และใน

ปจจุบันเชือวาพฤติกรรม  และอุปนิสัยของมนุษยมมีสวนสัมพันธกับแรงขับดังกลาว  การที่คนเรามี

ความแตกตางกันไปเพราะผลอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ  และการเรียนรูที่ไดสะสมมาเปน

เวลานาน  ตามระบบของการตอบสนองความตองการของแรงขับตางๆ  

แรงจูงใจในการออกําลังกายเปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู  หรือเปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากรางกายไดรับการตอบสนองความตองการขั้นปฐมภูมิแลว  โดยแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจาก

แรงขับที่มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ  และการเรียนรูกับการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย  

เปนการถายโยงการเรียนรู  (Transfer of learning)  ซึ่งนับวาเปนทักษะที่มีอิทธิพลตอทักษะอื่นๆ  

ซึ่งจะสามารถจําการเรียนรูเดิมในอดีตมาเปนประสบการณ  เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูในอีกรูปแบบ

หนึ่ง  ซึ่งใกลเคียงกันหรือแตกตาง (มธุรส  สวางบํารุง, 2542)  และ (Pender, 1996)  กลาววา

ความรูและทักษะจากประสบการณเดิม  จะสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได

สมบูรณขึ้น  หรือเปนแรงจูงใจจากการมีเหตุผลและความรูวาการออกกําลังกายเปนสิ่งที่มีประโยชน

มีคุณคาทจะทําใหสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หรืออาจเปนแรงจูงใจที่จะหาความสุขสวนตัว  

หลบหนีความเจ็บปวดทั้งจากการเกิดปญหาสุขภาพ  หรือเปนความเจ็บปวดที่เกิดจากผลดานลบ

ของการออกกําลังกาย  เนื่องจากการออกกําลังกายที่ประสิทธิภาพจะกอใหเกิดความเหนื่อยลาหรือ

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ

ทฤษฏีลําดับความตองการ
ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s  Hierarchy  Theory  of  

Motivation) มาสโลว เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการ

คนหาเปาหมาย  ทีททําใหชีวิตของเขาไดรับความสมปรารถนา  และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตน  

มาสโลวไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย  เขาใหความเห็นวามนุษยทุกคนลวยมีความ

ตองการ  และตองการที่จะสนองความตองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมของบุคคลอีก

ตอไป  ความตองการที่จะไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่ยังเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมความ

ตองการของมนุษย  จะมีลักาณะเปนลัดับขั้นจากความตองการเบื้องตน  (Basic  Needs)  ไปสู

ระดับสูงขึ้นไปหรือบุคคลจะมีความตองการในลําดับตอไป  เมื่อความตองการเบื้องตนไดรับ  การ

ตอบสนองแลว 
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มาสโลว  ไดจัดลําดับขั้นความตองการของมนุษยจากขึ้นไปสูความตองการขั้นตอไปดังนี้ 

1.กกความตองการทางรางกาย (Physiological  Needs)  หรือความตองการทางดาน

สรีระหรือความตองการทางกายภาพ  เปนความตองการขั้นพื้นฐานความอยูรอดของมนุษยลิปนิสง

จําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค การ

พักผอน ความตองการทางเพศ ฯลฯ ความตองการประเภทนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล

เหนือความตองการขั้นอื่นๆ  ก็ตอเม่ือตกอยูในภาวะขาดแคลน  หากความตองการทางกาย  ซึ่งเปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย  (Basic  Needs)  ไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจความ

ตองการในระดับตอไปก็จะตามมา

ภาพก12กกแสดงลําดับขั้นความตองการทฤษฏีมาสโลว

2.กกความตองการความปลอดภัย  (Safety  or  Security  Needs)  เปนความตองการ

ความปลอดภัยจากความกลัวภัยอันตรายตาง ๆ  ที่มีตอชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต  เปนความ

ตองการในการปองกัน  เพื่อไมใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจ  เชน  ความเจ็บปวย  โรคภัย  

อุบัติเหตุ  ความคลอนแคลนทางเศรษฐกิจ  ความไมมั่นคงในหนาที่การงาน  โดยธรรมชาติแลว

มนุษยทุกคนปรารถนาที่จะไดรับความมั่นคงปลอดภัย  รวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ  
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ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอขวัญและกําลังใจ  ความตองการความปลอดภัยจะมีความสําคัญขึ้นก็

ตอเมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองจนพอใจแลว  หลังจากนั้นความตองการ

ความปลอดภัยจะเขามามีบทบาทและมีอิทธพลตอพฤติกรรมของบุคคลเหนือความตองการ

ประเภทอื่น

3.กกความตองการความรักและความเปนเจาของ  (Belongingness and Love  Needs) 

บุคคลตองการความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอื่น   เชน  

ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือคนอื่นๆ  ในสังคมตองการเปนที่ยอมรับและเปนสวนหนึ่งของ

สังคม  รวมทั้งตองการที่จะรักใครผูอื่นดวย  เผมื่อความตองการทางรางกาย  และความตองการ

ความปลอดภัยไดรับการตอบสนองอยางพอใจแลว  ความตองการทางสังคมก็จะเกิดขึ้น  ความ

ตองการทางสังคม  ซึ่งอยูในระดับถัดไปจากความตองการ  2  ประการแรกดังกลาว   จะเขา

ครอบงําพฤติกรรมของบุคคลนั้น  เพราะมนุษยชอบรวมกลุม  ชอบอยูรวมกันตามวิสัยสัตวสังคม  

นอกจากนั้นยังตองการการยอมรับ  และการใหมิตรภาพความรักจากเพื่อนและสังคม  อันเปน

ความรูสึกตนเองมีคุณคา

4.กกความตองการความภาคภูมิใจ  หรือไดรับการยกยองในสังคม  (Esteem  of 

Egoistic Needs)  นอกจากมนุษยจะมีความตองการ  มีเพื่อนฝูงหรือเปนสวนหนึ่งของสังคมแลว  

มนุษยยังมีความตองการอยากเดน  อยากมีความสําคัญ  อยากใหคนอื่นยกยอง  สรรเสริญ  ซึ่ง

หมายถึงทางดานฐานะบทบาทและความมั่นคงทางสังคม  มาสโลว  ไดแบงความตองการในขั้นนี้

ออกเปน 2 ลักาณะ  คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือตนเอง  (Self-respect)  คือ  ความ

ตองการมีอํานาจ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความแข็งแกรง  มีผลสัมฤทธิ์ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น  

ทุกคนตองการที่จะรูสึกวาตนมีคุณคาและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ  

ลักษณะที่สอง  เปนความตองการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอื่น  (Esteem  from  other)  คือ

ความตองการมีเกียรติยศการไดรับการยกยอง  ไดรับการยอมรับ  ไดรับความสนใจ  มีสถานภาพ  

มีชื่อเสียง  โดยเปนความตองการที่จะไดรับการยกยองชมเชยในสิ่งที่ตนเองกระทํา  ซึ่งทําใหรูสึกวา

ความสามารถของตนไดรับการยอมรับของผูอ่ืน

5.กกความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด  หรือความตองการที่เขาใจ

ตนเองอยางแทจริง  (Self-Realization  or  Self-Actualization  Needs)  เปนความตองการใหเกิด

ความสมหวังทุกอยางในชีวิตหรือตองการประจักษตนเอง  เปนความตองการขั้นปลายสุดของศํกย

ภาพของบุคคล  (Person’s  Potential)  ที่บุคคลนั้นปรารถนาที่จะเปน  ถาความตองการลําดับขั้น

กอนๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมีประสิทธิภาพ  ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็จะ
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เกิดขึ้น  บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มในสิ่งที่ทาทายความสามารถและ

ศักยภาพของตนเอง  และมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง  พลังแรงขับนั้นจะกระทําพฤติกรรม

ตรงกับความสามารถของตน  กลาวโดยสรุป  การเขาใจตนเองอยาแทจริง  เปนความตองการอยาง

หนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ  ซึ่งเกิดขึ้นกับผูที่สามารถจะมีความเขาใจใน

ตนเองอยางแทจริงและทําสิ่งที่ตนตองการใดดีที่สุด   และถือเปนระดับความตองการที่แสดงความ

แตกตาง  ระหวางบุคคลอยางยิ่งใหญที่สุด 

จากแนวคิดทฤษฏีที่อธิบายถึงพฤติกรรมอันเกิดจากแรงจูงใจและทฤษฏีลําดับขั้นความ

ตองการของมาสโลว  สรุปไดวา  พฤติกรรมการออกกําลังกายแมจะเปนพฤติกรรมที่จะเปนตอสรีระ

ของมนุษย  แตเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทั้งจากสัญชาตญาณ  และจากการเรียนรูใน

ภายหลัง  (Learned-drives)  เปนพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากประสบการณและการเรียนรู   โดย

ประสบการณความสุข  ความสนุกสนาน  ความประทับใจจากการเรียนการเลน  การแขงขันกีฬา

หรือการออกกําลังกายในวัยเด็กจะกลายเปนแรงจูงใจและถายโยงถึงการมีพฤติกรรมในวัยผูใหญ  

บนพื้นฐาน  3  ประการ  คือ   

1.กกความตองการที่จะรูสึกถึงความสามารถ การตัดสินใจและมีอิสระที่จะกระทํา

2.กกเพื่อจุดมุงหมายในการเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งแวดลอม

3.กกเพื่อผลจากรางวัลตางๆ ในขั้นความตองการความปลอดภัย ความตองการความรัก 

ละความแปนเจาของ ความภูมิใจในตนเอง และความตองการไดรับความสําเร็จ  

จะเห็นไดวาแรงจูงใจในการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับทุกลําดับขึ้นความตองการ

ของมาสโลว  โดยไมจําเปนตองไดรับการตอบสนองตามลําดับ  และแรงจูงใจในการเกิดความ

ตองการหลายดานแตกตางกัน  ไปในแตละพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

ทั้งนี้ธรรมชาติแหงความตองการของบุคคลตามแนวคิดของมาสโลว  เปนการศึกษา

ลําดับความตองการที่กลายเปนแรงจูงใจในการออกกําลังกายของบุคคล  และชี้ใหเห็นถึงแนว

ทางการสรางแรงจูงใจที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม  

ตามลําดับขั้นความตองการของแตละบุคคลดวยเชนกัน 

สรุปแนวคิดทฤษฏีความสัมพันธระหวางความตองการแรงขับและเครื่องลอใจ  (The 

Need  drive-incentive  Theory)  ไวดังนี้  

สภาพของการขาดสมดุลภายในรางกาย  (Needs)  เปนมูลเหตุใหเกิดแรงขับ  (drive)  

ขึ้นรวมทั้งความตองการทางรางกายทําใหเกิดแรงขับขึ้น    และแรงขับเหลานี้จะเปนตัวกระตุน

ตัวกระตุนใหเกิดกิจกรรมหรือการกระทําตาง ๆ  (Activities)  เพื่อไปสูจุดหมายปลายทาง  (Goal  
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object)  หรือสิ่งที่เปนเครื่องลอใจ  (Incentive)  นั้นๆ  และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการแลว

แรงขับจะลดลง 

ภาพก13ก แสดงความสัมพันธระหวางความตองการแรงขับและเครื่องลอใจ

ตัวอยางเชน  ความหิว  ทําใหเราเกิดแรงขับขึ้น เรียกวา Hunger Drive  ซึ่งจะไปกระตุน

ใหอินทรีพยเกิดการกระทําตางๆ  จนกระทั่งไดอาหารมาบําบัดความตองการ  อาหารนี้จะเปน  

Incentive  และเมื่อไดรับประทานอาหารแลวแรงขับลดลง  Drive & Need  นี้ยังมีความแตกตางกัน

อยูบาง  เชน  แรงขับเกี่ยวกับอาหาร  (Food-drive) ของสัตวนั้น ไมใชความหิวเสมอไป บางครั้งแรง

ขับนั้นก็อาจจะลดลงได  ทั้งๆ ที่ไมไดตอบสนองความตองการจนเปนที่พึงพอใจก็มี  เชน  ในกรณที่

สัตวกําลังหิวไดรับน้ําตาล  เปนตน  ทฤษฏีนี้มีอิทธิพลเนื่องกจากการลดแรงขับนี้เปนพื้นฐานของ

การใหรางวัลเกี่ยวกับการเรียนรูดวย 

ถาเรายอมรับวา Goal-direction (เชน การไดของที่ถูกใจ หรือการหลบหลีกจาก

สถานการณที่ไมพึงพอใจ) เปนแรงขับอยางหนึ่งแลว เราอาจแบงแรงขับออกเปน 2 ประเภท  คือ  

1.กกAppetitive Drives เชน  แรงขับเกี่ยวกับการแสวงหาอาหาร

2.กกAversive  Drives ไดแก  แรงขับที่จะผลักดันใหหลบหลีกจากสถานการณที่เจ็บปวย

ตางๆ การกระทําและเครื่องลอใจทั้งหลาย (Incentive) จะเปนตัวลดความตึงเครียด (Tension)  ให

นอยลงนั่นเอง  อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง  Drive  และ  Incentive  ยังซับซอนกวานี้  ทั้งนี้

เพราะ  Incentives   บางชนิดนั้นมีมีความสําคัญเหนือกวาบางชนิดอยู  กลาวงายๆ  คือ  เราชอบ

ของลอใจ  บางอยางมากกวาของลอใจบางชนิด  นอกจากนี้เครื่องลอใจบางครั้งเกิดในเวลาที่เราไม

ตองการ  ไมมีความหมาย  เชน  เราไดกลิ่นอาหารที่เราเคยชอบ  ทั้งที่ ๆ เรากินอิ่มอยู

ในการออกกําลังกายบุคคลจะเกิดแรงจูงใจจากเครื่องลอใจตางๆ  ซึ่งเปนรางวัลจาก

ภาคผนวกที่จะตอบสนองตอความตองการดานรางกายและสังคม  โดยผลที่จะไดรับอันเปนความ

พึงพอใจจะทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการออกกําลังกายอยุเสมอ  ทั้งนี้เครื่องลอใจแตละอยาง

จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคลแตกตางกันไป ในแตละเวลาและสถานการณ
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ในการที่จะทําใหบุคคลทําสิ่งใด  ไดมีการสรุปไวเปนทฤษฏีการกระตุนอารมณ  

(Affective  Arousal  Theory)  ทฤษฏีนี้เชื่อวาเราจะไดแสดงพฤติกรรมความตองการไดถามีการเรา

อารมณ  เกิดขึ้น  เชน ชายหนุมอยากเห็นรอยยิ้มของหญิงชาว จะเราอารมณดวยการชมวา "วันนี้

แตงตัวเกด"ี หรือ "ชุดนี้สวยเปนพิเศษ"  สิ่งที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมมีอยู  2 ประการ  คือ  

1.กกบุคคลยอมแสวงหาหรือเขาใกลสิ่งที่พอใจ

2.กกบุคคลยอมแสดงพฤติกรรมหลบหลีกหรือไมเขาใกลสิ่งที่รบกวน  หรือสภาพการณที่

นารังเกียจ  ฉะนั้นในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะตองมีอารมณแฝงอยู  ทฤษฏีนี้ย้ําวาอารมณที่

เกิดขึ้นในพฤติกรรมตาง ๆ  เปนตนวา  อารมณ รัก  อารมณชอบ  อารมณพอใจ  จะเกิดขึ้นจาการ

ไดอาหาร  นั่นคือ  อาการแสวงหาอาหาร  อินทรียพอใจจัดเปน Positive  Affect  สวนการหลบหลีก

จากความเจ็บปวด  หรือสิ่งที่ไมพอใจจัดเปน  Negative Affect 

McClelland (1955) เปนผูมีความเห็นสอดคลองกับทฤษฏีนี้ ไดใหคําจํากัดความของ

MotiveวาเปนลักษณะของGoal หรือเปลาหมายที่หรือเปลาหมายที่แตกตางกันละขึ้นอยูกับ

ความสัมพันธในอดีตวาสิ่งเหลานั้นทําใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจถาพฤติกรรมใดแสดงออก มา

ทําใหเกิดอารมณพึงพอใจ เราก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเรื่อยๆในทางตรงกันขาม 

ถาพฤติกรรมใดทําใหเกิดอารมณที่ไมสบาย เราก็มักจะหลีกเลี่ยงไมแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา

Roediger (1984) กลาวไววา สิ่งกระตุนโดยทั่วไปมี 4 ประเภท คือ  

1.กกแรงขับดานสรีระและสิ่งลอใจตางๆ  

2.กกสภาพสิ่งแวดลอม  

3.กกสิ่งแปลกๆ หรือปรากฏการณใหมๆ  

4.กกยาหรือสารกระตุน

อารมณที่เกิดขึ้นทั้งกอน  ระหวาง  หรือภายหลังการออกกําลังกายเปนผลลัพทของ

แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย  นั่นคือ  ถาบุคคลเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะผูที่

ออกกําลังกายเปนประจํา  และไดรับผลดีตอจิตใจ  หรือถูกกระตุนจากสสารเอนดอรฟนที่หลังจาก

สมองภายหลังจากการออกกําลังกาย  จะทําใหมีการออกกําลังกายอยูเสมอ  ตรงกันขามผูที่มี

ความรูสึกไมดีตอการออกกําลังกาย  หรือไดรับผลที่สงใหเกิดความไมพอใจ  เชน  ผูที่ออกกําลัง

กายไมสม่ําเสมอจะทําใหรางกายเกิดความเมื่อยลา  และทําใหเกิดความตองการหลีกเลี่ยงการออก

กําลังกายได  นอกจากนี้รางวัลสิ่งลอใจหรือสภาพสิ่งแวดลอมในการออกกําลังกายก็สามารถ

กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการออกกําลังกายดวยเชนกัน
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สุชา  จันทรเอมม (2535)  สรุปแนวคิดทฤษฏีแหงความรู (Cognitive Theories) ไวดังนี้ 

คําวา congnitive มาจากภาษาละติน แปลวา Knowing (รูจัก)  

ทฤษฏีนี้เนนความเขาใจ  หรือการคาดคะเนเหตุการณตางๆ  ไวลวงหนา  โดยอาศัยการ

รับรูมากอน  หรือจากการคิดคนเปนสิ่งตัดสินใจหรือประเมินคุณคาของพฤติกรรมที่แสดงออกมา  

เชนพฤติกรรมที่ไดรับแรงจูงใจที่กระทําอยูในปจจุบัน  หรือคาดวาจะกระทําในอนาคตยอมขึ้นอยูกับ

ผลของพฤติกรรมที่เคยทํามาแลว  นั่นคือการตั้งระดับความคาดหวังของบุคคลจะสัมพันธกับ

ความสําเร็จที่มีอยูในอดีตและปจจุบัน

อินทรียใดๆ  ก็ตามที่มีความจํายอมระลึกถึงความคลายคลึงของอดีตและปจจุบันได

ทฤษฏีนี้จึงเนนวา สิ่งรายตางๆ  หรือการกระตุนก็ดี  หรือพฤติกรรมที่จะไปสูปลายทางก็ดี  

(Goalseeking behavior) เกิดจากความรูที่เคยพบมาเปนตัวกําหนด นอกจากนี้ยังตองอาศัย 

เหตุการณในอดีต  สิ่งแวดลอมในปจจุบัน  และยังรวมถึงความคาดหวังในอนาคตอีกดวย 

ผูที่ผานการเรียนรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายมากอน  ทั้งโดยทฤษฏีและการปฏิบัติ  ยิ่งถา

หากมีทักษะในการออกกําลังกาย  เคยเปนนักกีฬามากอนหรือมีความรูสึกดที่ดีตอการออกกําลัง

กาย  จะทําใหสามารถนําบทเรียนจากอีดตมาปบปรุงแกไขใหดีขึ้น  ทําใหแสดงพฤติกรรมไดงายขึ้น  

เชน  (Dishman, 1985)  กลาวววา  บุคคลที่ออกกําลังกายในวัยเด็กมีแนวโนมที่จะออกกําลังในวัย

ผูชาย  สอดคลองกับ (Pender, 1987)  ที่กลาววาความรูและทักษะจากประสบการณเดิมจะสงผล

ใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดสมบูรณขึ้น  

การศึกษาเรื่องออกกําลังกายในสวนที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ  ทั้งประเภทและลักษณะของ

แรงจูงใจรวมทั้งทฤษฏีแรงจูงใจดังกลาวมาแลวนั้น  แมจะมีการอธิบายดานลักษณะและทฤษฏีที่

แตกตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูวาเปนการวิเคราะหดวยปจจัยดานใด  แตพบวาอยางนอยจะมีความ

เกี่ยวของกับปจจัยทั้งสามนี้ไมเอยางใดอยางหนึ่ง  นั่นคือ  ปจจัยดานสรีระ  ปจจัยดานจิตใจและ

ปจจัยดานสังคม  

ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transtheorethical Model หรือ Stage of 

change model – TTM)  (ชะนวนทอง  ธนะสุกกาญจน  และ สุรีย  จันทรโมล,ี 2538)  

ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพัฒนามาจากแนวความคิดในการทําจิตบําบัด

ในโครงการงดสูบบุหรี่  และการควบคุมน้ําหนัก  ซึ่งนักจิตวิทยาบําบัดใชเปนแนวทางในการชวยให

คนเปลี่ยนพฤติกรรมดานพุทธิปญญา  อารมณ  ทฤษฏีนี้ไดกําหนดขั้นตอน  หรือระยะของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนออกเปนขึ้นใหญ ๆ 5 ระยะ คือ 
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1.กกขั้นกอนชั่งใจ (Precontemplation) คือ ไมมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

ตนเองกระทําอยู และไมสนใจที่จะทํา 

2.กกขั้นชั่งใจ (Contemplation) ขั้นตอนนี้แตละบุคคลมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงแต

ไมใชเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทันที หรือจะกระทําในอนาคตอันใกล คือมีความตั้งใจระยะยาวใน

การเปลี่ยนพฤติกรรม

3.กกขั้นพรอมจะปฏิบัติ (Preparation) ชวงนี้บุคคลไดทดลองที่จะเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมที่เคยทําอยู หรือเตรียมตัวเองบางเล็กๆ นอยๆ ที่จะลงมือกระทําการใดๆ  ที่ทําใหเกิด การ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล

4.กกขั้นปฏิบัติ (Action) ขั้นตอนนี้บุคคลที่ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน 

แลวสังเกตติดตามผลของการกระทํา และประเมินผลการกระทํา วาเกิดใหเกิดผลลัพท อยางไรบาง

5.กกขั้นคงไวซึ่งพฤติกรรม (Maintenance) เปนชวงที่บุคคลที่ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของตนเองแลว พยายามที่จะใหการกระทํานั้นมีความตอเนื่องนับเปนชวงของการ

ตัดสินใจของปริมาณการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกําหนดใหตนเองคงสภาพใหดําเนินการเชนนั้นตอไป  

ภาพก14กกแสดงภาพ 3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย
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อยางไรก็ตามพฤติกรรมเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดเสมอ และอาจไมเปนไปตามลําดับ

ขั้นตอนของกรอบแนวทฤษฏี โดยเฉาพะการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ควรปฏิบัติจนกลายเปน

สวนหนึ่งของวิถีชีวิต ตลอดชีวิตคนจึงอาจมีการปฏิบัติบาง หยุดบาง เปลี่ยนไปขางหนาหรือยอน 

กลับ  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเวลาในการปฏิบัติการออกกําลังกายยอนหลังไปเปนเวลา  6 เดือน  

แรงจูงใจกับการกีฬาและการออกกําลังกาย
สืบสาย  บุญวีรบุตร (2541) ไดศึกษาพบวามีแรงจูงใจในการเลนกีฬษและออกกําลังกาย 

3 รูปแบบคือ  

1.กกแรงจูงใจที่ทําใหคนเริ่มออกกําลังกาย (Motives  to initiate  participating 

exercise)  

1.1กกเหตุผลทีเกี่ยวของกับความสวยงาม (Physical appearance) และ

สมรรถภาพทางกายตองการมีรางกายเปนกลามเนื้อ  ไดสัดสวนเปนที่สนใจจากเพศตรงขาม  และ

ตองการมีสมรรถภาพทางกายที่รางกายแข็งแรง

1.2กกเหตุผลทางการแพทย  (Medical  reasons) แพทยสั่งใหออกกําลังกายและ

ความเจ็บปวยเรื้องรัง

1.2.1กกมีอาการที่จะนําไปสูโรคตางๆ เชน ปริมาณโคเลสเตอรอลสูง ความ

ดันเลือดสูง เครียด

1.2.2กกมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง เชน  เจ็บหลังปวดไหลเรื้อรัง

1.2.3กกเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย หรือหลังจาก

ที่อวัยวะหยุดเคลื่อนไหวนาน ๆ 

1.2.4กกเพื่อคลายเครียดและลดความวิตกกังวลจากการทํางานประจํา

1.3กกเปนเหตุผลทางสังคม (Affiliation)  

1.3.1กกตองการพบเพื่อนใหม รูจักคนใหม โดยใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อในการ

เขาสังคม 

1.3.2กกตองการใชเวลารวมกับเพื่อนและคนใกลชิดโดยใชกิจกรรมการออก

กําลังกายเปนสื่อ

1.3.3กกตองการใหตนเองเปนที่ยอมรับหรือเปนสวนหนึ่งของกลุม กีฬาไดถูก

นํามาเปนสื่อประสานระหวางสมาชิกกลุม  เชน  การเลนกอลฟระหวางผูบริหาร

1.3.4กกเพื่อยกระดับสถานะทางสังคม (Social Status)  เพื่อสรางชื่อเสียง

ทางการกีฬา  เชน  การเปนทีมชาติ  เพื่อใหไดเงินและการยอมรับจากสังคมรอบขาง

1.3.5กกไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากคนใกลชิด พอแม พี่นอง หรือคูครอง 
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1.4กกการมีทัศนคติทีดีตอกีฬา (Attitude toward Sports)  

1.4.1กกการเห็นประโยชนความสําคัญและความจําเปนของการเลนกีฬา 

หรือการออกกําลังกาย

1.4.2กกมีการศึกษาและการมีประสบการณเดิมที่ดีตอการออกกําลังกาย

1.4.3กกชอบและสนุกกับการออกกําลังกายกิจกรรมนั้นทาทายความสามารถ

2.กกแรงจูงใจที่ทําใหคนยังเลนกีฬาและ/หรือออกกําลังกาย  (Motives to continue 

participating sport  and/or exercise)

2.1กกเหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological  Reasons)

2.1.1กกมีแรงจูงใจในตนเอง (self-motivation)  ลักษณะบุคลิกภาพแบบ A 

(Type A)  ที่ชอบสังคมการมีเพื่อน  ชอบความทาทาย การเสี่ยง  ชอบการแขงขัน  มักรวมกิจกรรม

การออกกําลังกาย 

2.1.2กกทําใหเกิดความรูสึกดี (It feels good) มีความสนุกสนาน ทาทาย

ความสามารถ   คลายเครียดลดความวิตกกังวล  มีการรับรูตัววาตนมีความสามารถ  (Self-

efficacy)  ประสบผลสําเร็จ (Perceive  competence)  เปนที่ยอมรับจากคนทั่วไป  ทําใหมีความ

เชื่อมั่น  มีความภาคภูมิใจในตัวเอง  (Self-esteem)  จากการเลนกีฬา

2.2กกเหตุผลทางสรีรวิทยา (Physiological  Body  Composition Reasons)

2.2.1กกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน รางกายไดสัดสวน กลามเนื้อ

แข็งแรงรางกายกระฉับกระเฉง  ทํางานไดนานขึ้น เหนื่อยนอยลงและหายเหนื่อยเร็วขึ้นอารมณ

แจมใสสุขภาพจิตดี  

2.2.2กกสถานการณสุขภาพดีขึ้น (Health status) เชน มีการเจ็บปวยนอยลง

ปริมาณไขมันในเสนเลือดลดลง  ลดความเครียดได  

2.2.3กกพัฒนาสมรรถภาพแบบแอโรบิก (Aerobic fitness) ระบบหายใจและ

ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 

2.3กกเหตุผลทางสิ่งแวดลอมและสังคม (Situations  Reasons)

2.3.1กกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  อยูในสภาวะครอบครัวที่มีเศรษฐกิจ

ที่ดี  พอควรจึงมีโอกสาที่จะเขารวมกิจกรรมมากกวาคนที่มีฐานะทางการเงิน

2.3.2กกอาชีพและการทํางานเอื้อใหเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายได

2.3.3กกมีเวลาและมีความสะดวกสบายในการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

2.3.4กกการไดพบเพื่อนใหม สังคมใหม  ที่ตางไปจากชีวิตประจําวัน 
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2.3.5กกเปนกิจกรรมใหม ไดเรียนรูสิ่งใหมตางไปจากที่เคยจําเจ 

2.3.6กกอยูในครอบครัวที่รักการเลนกีฬาหรือเปนสังคมที่สนับสนุนใหเลน

กีฬา 

3.กกแรงจูงใจที่ทําใหคนเลิกเลนกีฬา หรือเลิกออกกําลังกาย  (Motives  to discontinue  

participating  sport and/or exercise)

3.1กกมีปญหาสวนตัว (Personal Factors)  

3.1.1กกพฤติกรรมสุขภาพสวนตัวไมเหมาะสมกับทําใหหยุด หรือเลิกเลน  

เชน  คนที่สูบบุหรี่  หรือ  อวนมีโรคที่เกิดอันตรายไดเมื่อออกกําลังกาย  เชน  โรคไขขออักเสบ  โรค

ตับ  ทําใหออกกําลังกายไดอยางมีขอจํากัด 

3.1.2กกศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนะรรมบางทองถิ่น ไมเอื้อให

ออกกําลังกาย  รวมทั้งอายุเพศ  ลวนมีผลตอการออกกําลังกายและเลนกีฬาหลายคน  มีความเชื่อ

ที่ผิดวาการออกกําลังกายและเลนกีฬาหลากหลาย  หรือการเลนกีฬาเปนกิจกรรมของคนหนุมสาว  

หรือของเพศชายเทานั้น 

3.1.3กกมีทัศนคติที่ไมดีตอการออกกําลังกายเพราะมีประสบการณเดิมไมดี 

ไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว หรือไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา  

3.2กกเหตุผลจากสถานการณและสิ่งแวดลอมโดยรอบ (Environmental  Factors) 

3.2.1กกเวลาและการจัดการไมดี ทําใหไมมีเวลาหรือไมจัดสรรเวลาใหกับการ

ออกกําลังกาย 

3.2.2กกไมไดรับการสนับสนุนจากบุคคลใกลชิด เชน  โคช  ครู  พอแม พี่นอง 

และเพื่อน

3.2.3กกบรรยากาศในชั้นเรียน ลักษณะการจัดกิจกรรมนั้นๆ  ไมสนุก ไม

เปนไปตามจุดมุงหมายที่ตองการ

3.2.4กกราคาคาบริการในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬามีราคาแพง  

3.3กกเหตุผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (Activity  variables)

3.3.1กกความเขมของกิจกรรมหรือความหนักหนวงในการฝกซอมไมเปนที่

พอใจ  เชน  เบาเกินไปหรือนักเกินไป  หรือ ไมสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว  หรือทําใหเสียการ

เรียน  การทํางาน  หรือสังคมสวนอื่น ๆ  

3.3.2กกไดรับบาดเจ็บจากกิจกรรมนั้น ๆ 

3.3.3กกกิจกรรมนาเบื่อ ไมหลากหลาย  ไมมีตัวใหเลือกตามตองการ 
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3.3.4กกสนใจกิจกรรมอื่น จึงเลิกเลนกีฬาหรือออกกําลังกายนั้นๆ โดยเฉพาะ

เด็กหรือเยาชนมีมักเปลี่ยนความสนใจตลอดเวลา  

3.3.5กกไมประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไวในการเขารวมกิจกรรม

แรงจูงใจเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับการเริ่มเลน  คงเลน  และเลิกเลนกีฬาหรือออกกําลัง

กาย  ขอมูลเหลานี้จึงเปนประโยชนตอนักพลศึกษา  นักจัดการและนักจิตวทยาการกีฬาที่จะเขาถึง

สาเหตุและแรงใจใน  3 สถานการณดังกลาว ทําใหมีความเขาใจเพื่อเตรียมการและดําเนินการ

ปองกันแกไขปรับปรุงที่จะทําใหคนเลนกีฬาเพิ่มจํานวนมากขึ้น  และเปนสวนหนึ่งของการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน

การที่บุคคลที่เริ่มออกกําลังกายและยังคงพฤติกรรม  หรือเลิกออกกําลังกายลวนมี

แรงจูงใจเปนสาเหตุ ที่ทใหแสดงพฤติกรรมนั้นๆ  ออกมา  แตละสาเหตุขึ้นอยูกับแตละบุคคล  

อยางไรก็ตามแรงจูงใจเปนสิ่งสามารถสรางใหเกิดขึ้นได หากมีการกระตุนและใหการสนับสนุนที่

ถูกตอง  เหมาะสม  ทั้งนี้แรงจูงใจตอการออกกําลังกายมักจะไมไดเกิดจากแรงจูงใจเดียว  แตเกิด

จากแรงจูงใจหลายๆ  อยางรวมกัน  และเปลี่ยนแปลงทั้งระดับความเขมจุดหมายของการออกกําลัง

กายไปตามประสบการณเรียนรู  รวมถึงอุปสรรคตางๆ ดวย

แนวคิดการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ปจจุบันคนไทยปวยดวย โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมเพิ่มขึ้น ทั้ง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ตนเหตุสําคัญ

มาจาก 2 เรื่องใหญ ไดแก กินอาหารไมเหมาะสม และขาดการออกกําลังกาย   จากผลการ

วิเคราะหขอมูล (มติชน, 2553) ปวยที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในป 2550 ที่มี

จํานวน 9 ลานคนพบวา เปนผูที่ไมออกกําลังกายมากถึง 6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 67 

ขณะเดียวกันยังพบอีกวาคนที่ขยันออกกําลังกายติดตอกันมากกวา 3 เดือน จะมีอัตราปวยเพียง

รอยละ 17 สวนคนที่ออกกําลังกายติดตอกันนอยกวา 1 เดือน จะมีอัตราปวยสูงกวาคือรอยละ 24 

โดยในภาพรวมพบวาคนไทยอายุ 11 ปขึ้นไปซึ่งมี 55 ลานคนเปนผูไมออกกําลังกายมากถึง 39ลาน

คน

สํานักงานสถิติแหงชาติในป 2552 ไดสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป 

พบวา รอยละ 90 กินอาหารที่มีไขมัน กวาครึ่งกินขนมกรุบกรอบโดยพบมากที่สุดในกลุมเด็กอายุ   

6-14 ป อีกรอยละ 14 กินอาหารฟาสตฟูดส และรอยละ 31 ดื่มน้ําอัดลม น้ําหวาน พบมากในวัย

ทํางานอายุ 25-59 ป
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จากพฤติกรรมดังกลาวกอใหเกิดปญหาโรคเรื้อรังอาทิ โรคเบาหวาน  โรคความดัน  ในป 

2553 พบ คนไทยอายุ 35 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ไมใชเกิดจากกรรมพันธุ และความ

ดันโลหิตสูงรวมกวา 4 ลานคนและมีน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงผิดปกติ เสี่ยงจะปวยเพิ่ม

อีก 4 ลานคน และมีคนไทยที่เปนทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 635,850 คน การ

ร่ํารวยโรค จะทําใหอายุขัยคนไทยสั้นขึ้น เพราะตองเสียชีวิตไปกอนถึงวัยอันควร

การแกไขปญหาขางตนคือการเรงรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย  โดย

ตองปลูกกิจกรรมที่จะตองปลูกฝงใหเกิดเปนนิสัยก็คือ การ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ อยางนอยวัน

ละ 30 นาที สัปดาหละ 3 วัน กินอาหารรสไมจัด ลดอาหารเค็ม ไขมันสูง เชนกลวยทอด และลด

อาหารรสหวาน เพิ่มการกินผักผลไมที่รสไมหวานมากเชนมะละกอ ฝรั่ง รวมกันใหไดวันละไมต่ํา

กวา 400 กรัมหรือ 4 ขีดตามมาตรฐานโลก ซึ่งในผักผลไมจะมีกากใยตามธรรมชาติ นอกจากชวย

ใหระบบการขับถายในรางกายดีขึ้นแลว กากใยดังกลาวยังชวยดูดซับไขมันในระบบยอยอาหาร

ขับถายมาพรอมอุจจาระดวย รวมทั้งไมสูบบุหรี่ลดการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลดวย

แนวคิดดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคภัยไขเจ็บดังกลาว

โดยการออกกําลังกาย  ซึ่งความหมายของการออกกําลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่ทําแลว ทําใหรูสึก

เหนื่อยหรือเหนื่อยมาก หายใจแรงและเร็วกวาปกติมากหรือหอบ เทียบเทากับ การวิ่ง/วิ่งเหยาะ การ

เดินทน เดินจ้ํา เตนแอโรบิกแบบเร็วๆ วายน่ํากลับไปมาโดยไมหยุด ถีบจักรยานเร็วๆหรือขึ้นเนิน

การเลนกีฬาที่ฝกความอดทนตางๆ ฯลฯ หากกิจกรรมนั้น ทําใหระดับชีพจรคอนขางคงที่และ

สามารถวัดชีพจรไดการออกกําลังกายระดับหนัก จะมีระดับชีพจรประมาณรอยละ70 ขึ้นไป ของ

อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด กิจกรรมการออกกําลังกายหรือฝกฝนรางกายสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลางถึงหนัก

หลักการของการออกกําลังกายที่ถูกตองคือ  การทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ (Regular 

physical activity) ซึ่งเปนกาทําทุกวัน หรือแทบทุกวัน  โดยกิจกรรมการออกกําลังกายประเภทปาน

กลางนั้นตองทําสัปดาหละ 5 วันหรือมากกวานั้น  แตหากเปนกิจกรรมการออกกําลังกายประเภท

หนักตองทําสัปดาหละ 3 วันหรือมากกวากกวานั้น  

ระยะเวลาเวลาในการออกกําลังกาย (Duration)  หากเปนการออกกําลังกายอยางหนัก

ปานกลางตองทําใหได อยางนอยวันละ  30 นาที โดยอาจทํากิจกรรมเปนชวงสั้นๆ วันละ3 ครั้ง ครั้ง

ละ 10 นาที  หรือทํากิจกรรมติดตอกัน ครั้งเดียว 30 นาทีไดผลเชนกัน   แตหากเปนการออกกําลัง

กายประเภทที่หนักมาก ตองใชเวลาทํากิจกรรมอยางนอยวันละ20 นาที  
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ซึ่งระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสมนี้จะทําใหมีผล ตอการทํางานของหัวใจและ

ปอดซึ่งเรียกการออกกําลังกายนี้วา แอโรบิก (aerobic แปลวา อากาศ) จึงมีการเรียกการออกกําลัง

กายดวยการเตนจนหัวใจและปอดทํางานมากขึ้นวา การเตนแอโรบิก

การออกกําลังกายที่ถูกตอง ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี ้(บรรลุ  ศิริพานิช, 2550)

ขั้นตอนทีก่1กการอุนรางกาย
คือชวงการอบอุนรางกายเพื่อใหรางกายพรอมสําหรับการออกกําลังกายในขั้นตอไป  ซึ่ง

จะใชเวลาอบอุนรางกายในชวงนี้ประมาณ 8-10 นาที

ขั้นตอนทีก่2กออกกําลังกายอยางจริงจัง
การออกกําลังดวยวิธีใดก็ตาม จะไดผลสมบูรณเปนประโยคแกรางกาย การออกกําลังนั้น

จะตองเพียงพอทําใหรางกายเกิดการเผาไหมอาหารในรางกายโดยใชออกซิเจนในอากาศ ซึ่งหายใจ

เขาไปเพื่อทําใหเกิดพลังงานจนถึงระดับหนึ่งการออกกําลังกายที่มีผลทําใหหัวใจและปอดทํางาน

มากขึ้นเชนนี้ เรียกวา แอโรบิก (aerobic แปลวา อากาศ) ดังนั้น การออกกําลังดวยการเตนจน

หัวใจและปอดทํางานมากขึ้นจึงเรียกวา เตนแอโรบิก (aerobic dance หรือ aerobic exercise) 

การเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้นนี้ เพียงพอทําใหเกิดประโยชนแกรางกาย และพบวาจะขึ้นอยูกับอายุของ

บุคคลดวยคนที่มีอายุมากนอยตางกันหัวใจจะมีความสามารถเตนไดในอัตราสูงสุดตางกัน

มีวิธีคิดงายๆ ซึ่งเปนสูตรของ American College of Sport Medicine คือ นําอายุลบ

ออกจาก 220 ผลลัพธไดเทาใดก็เทากับความสามารถของหัวใจที่จะเตนไดสูงสุดของผูนั้น 1 นาที 

และรอยละ 65-80 ของการที่หัวใจเตนไดสูงสุดเปนอัตราที่เหมาะสมเพียงพอใหเกิดประโยชนแก

รางกายได

ยกตัวอยาง นาย ก. อายุ 65 ป

ดังนั้น อัตราสูงสุดของการเตนของหัวใจของ นาย ก.

= 220 - 65 = 155 ตอนาที รอยละ 65 ถึง 80 ของ 155

= ถึง

= 100.75 ถึง 124 ครั้งตอนาที

หมายความวา นาย ก. จะตองออกกําลังจนหัวใจเตนอยูระหวาง 100.75 ถึง 124 ครั้งตอ

นาทีจึงจะมีผลทําใหการออกกําลังกายนั้นพอดี ไมมากไปและไมนอยไป จะเกิดประโยชนแก

รางกายการเตนของหัวใจ 1 ครั้ง ก็คือชีพจรเตน 1 ครั้ง การจับชีพจรนับก็สามารถรูไดวาหัวใจเตนกี่

ครั้ง  การออกกําลังขั้นตอนที่ 2 นี้จะตองออกจนชีพจรเพิ่มขึ้นรอยละ 65-80 ของอัตราสูงสุดของ

การเตนของหัวใจแตละคน  เมื่อออกกําลังจนหัวใจเตนไดจํานวนที่คํานวณแลว จะตองออกกําลังให
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หัวใจเตนเชนนั้นอยูเปนเวลานาน 15-45 นาที (ถาเดินมากก็ใชเวลานอยลง ถาเตนนอยก็ใชเวลา

มากขึ้น) และ 1 สัปดาหตองออกกําลัง 3-5 ครั้ง จึงจะมีผลทําใหเกิดการออกกําลังที่พอเหมาะเปน

ประโยชนแกรางกายอยางจริงจัง

ขั้นตอนทีก่3กการผอนใหเย็นลง
เมื่อไดออกกําลังตามกําหนดที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ 2 แลว คอยๆ ผอนการออกกําลังที

ละนอย แทนการหยุดออกกําลังโดยทันที  ทั้งนี้เพื่อใหเลือดที่คั่งอยูตามกลามเนื้อไดมีโอกาส

กลับคืน สูหัวใจ เชน ถาออกกําลังโดยการวิ่ง เมื่อวิ่งจนไดกําหนดตามขันตอนที่ 2 แลว ก็คอยลด

ความเร็ว ของการวิ่งลงจนเปนวิ่งชา-เดิน เร็ว-เดินชา ตามลําดับ จึงถึงระยะพักจริงๆ ระยะเวลาของ

ขั้นตอนที่ 3 นี้ มิไดกําหนดแนนอน หากแตใหสังเกตดูจากรางกายเอาเอง ก็พอจะสังเกตได

จากแนวคิดการออกกําลังกายขางตน  พอจะสรุปไดวาการออกกําลังกายที่ดี  ตองเปน

การปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ในระยะเวลาที่เหมาะสม  เพื่อใหการทํางานของหัวใจและปอดเปนไปได

อยางเต็มที่  และสามารถปองกันโรคเรื้อรัง อยางเชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรค

อวน  ไดอยางแทจริง  การออกกําลังกายเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหสุขภาพแข็งแรงและหางไกลจาก

โรคดังกลาว  แตในขั้นตอนของการเริ่มตนออกกําลังกายนั้น  ตองอาศัยความพยายามในการ

ปลูกฝง  ซึ่งตองอาศัยแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาที่จะชักจูงใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลัง

กาย  

ทฤษฏีการปรับเปลี่ยนวิถีชิวีต (Tran theoretical หรือ Stage of Change Model) 
ในการสรางนิสัยในการออกกําลังกายวัยเด็กแตเดิมสิ่งที่ไมยากเพราะวัยนี้เปนวัยที่

ตองการวิ่งเลน เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว  แตในปจจุบัน  เทคโนโลยีที่พัฒนาใหเกิดสิ่งอํานวยความ

สะดวกมากมาย  ทั้งใหความบันเทิง ตอบสนองความตองการของมนุษยที่ไมตองการขยับรางกาย

มากนัก  อาทิ โทรทัศน  คอมพิวเตอร หรือเครื่องเลนเกมตางๆ  ทําใหเด็กๆละเลยการออกกําลังกาย  

ไมสนใจการเลนนอกบาน  หันมาเลนคอมพิวเตอรอยูในบาน  จึงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถี

ชีวิตเพื่อใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไมวาจะเปนการลดน้ําหนัก การออกกําลังกาย การปรับนิสัยการ

รับประทานอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพเชน เลิกแอลกอฮอล เลิกบุหรี่ ซึ่งเรื่องที่

ยิ่งใหญ เปนการยากที่จะปลุกพลังใจใหพยายามไดตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนที่

พยายามแลวไมสําเร็จหรือสําเร็จแลวกลับลมเหลว ใหมอีก ดร.โพรแชสกา  และ  ดร.เวลิเซอร ที่

มหาวิทยาลัยโรดไอสแลนด ไดเฝาสังเกตพฤติกรรมของคนเลิกบุหรี่โดยวิเคราะหประกอบกับทฤษฎี

ทางจิต บําบัดหลายทฤษฏีแลวสรุปออกมาเปนทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical 
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หรือ Stage of Change Model) ออกมาเผยแพร ซึ่งไดรับการยอมรับและนําไปประยุกตใชในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดาน สุขภาพอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้มีสาระสําคัญสอง การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใดจะตองผานขั้นตอนตามลําดับ 6 ขั้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change) แบงออกเปน 6 ขั้นตอนคือ
1.กกขั้นยังไมสนใจ (Pre contemplate) มองยังไงก็ยังไมเห็นวี่แวววาจะเอาจริง อยาง

นอยก็ยังไมเอาจริงใน 6 เดือนขางหนานี้ คนมักจะติดอยูท่ีขั้นนี้นาน สวนใหญเปนเพราะไดรับขอมูล

ไมครบถวนถองแทอีกสวนหนึ่งเปนเพราะเคย ลองมาแลวไมสําเร็จเลยไมเชื่อวาตนเองจะทําได

เรียกวามีวิกฤติความเชื่อถือตนเอง จึงใชวิธีหันหลังให ไมสนใจ ไมทํา

2.กกขั้นสนใจแตรอฤกษ (Contemplate) สนใจที่จะทําแลว แตยังรั้งรออยูบางและคิดวา

ในอนาคตอันใกลจะไดลงมือทํา

3.กกขั้นตัดสินใจทํา (Preparation) ตั้งใจเอาจริงแนนอน วางแผนแลว ใชและจะลงมือทํา

แนนอนในอนาคตอันใกล

4.กกขั้นลงมือทํา (Action) คือลงมือทําไปแลว แตยังตอเนื่องมาไดไมเกินหกเดือน

5.กกขั้นทําไดยืด (Maintenance) ทําไดแลว ตอเนื่องเกิน 6 เดือน แตยังไมเกิน 5 ป ยัง

พยายามทําอยู มีความเสี่ยงจะกลับไปใชนิสัยเดิมอยูเหมือนกัน แตก็พยายามที่จะไมกลับไปเปน

เหมือนเดิม

6.กกขั้นสําเร็จแนแลว (Termination) เปลี่ยนพฤติกรรมไดแนนอนแลว ไมกลับไปทําแบบ

เกาอีกเด็ดขาด

หลักกระบวนการชวยเปลี่ยนแปลง (Process of Change)
กระบวนการชวยเปลี่ยนแปลง ที่ทฤษฏีนี้แนะนําไวมี 10 วิธี ไดแก

1.กกปลูกจิตสํานึก (conscious raising) เปนการใชวิธีตางๆบอกใหรูผลเสียของการไม

เปลี่ยน และผลดีของการเปลี่ยนพฤติกรรม เชนการใหการศึกษา อธิบาย ตีความหมายใหฟง บอก

ใหรูตรงๆ หรือรณรงคผานสื่อตางๆ

2.กกใชการเลนละคร (Dramatic relief) เพื่อกระตุนหรือผลักดันจิตใจอารมณใหเกิด

ความอยากเปลี่ยนแปลง เชนการใหลองเลนเปนคนอื่นดู (role play) ใหสามีและภรรยาลองเลน

ละครสลับบทบาทกันเพื่อสะทอนความความรูสึกตอ พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของกันและกัน การ

ใชตัวละครโฆษณาแสดงความรูสึกผิดหรือเสียใจที่ไมไดเปลี่ยนพฤติกรรม เปนตน

3.กกการใครครวญผลตอตนเอง (self reevaluation) เชนจินตนาการวาถาเอาแตนอน

โซฟาดูทีวี ภาพของตนเองตอไปจะเปนอยางไร ถาขยันขันแข็งออกกําลังกายทุกวันภาพของตนจะ

เปนอยางไร
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4.กกการใครครวญผลตอสังคมรอบขาง (social reevaluation) เชนนึกตอไปวาถาตนเอง

ดื่มแอลกอฮอลจัดอยู ตอไปลูกๆจะเปนอยางไร เปนตน

5.กกการปลดปลอยตนเอง (self liberation) คือการพยายามใหมีทางเลือกในการ

เปลี่ยนแปลง งานวิจัยบงชี้วาถาคนเรามีทางเลือกสองทาง จะมีความมุงมั่นมากกวามีทางเลือกทาง

เดียว ถามีทางเลือกสามทาง จะมีมุงมั่นมากกวามีทางเลือกสองทาง ยกตัวอยางการใหทางเลือก

เชน ถาจะเลิกบุหรี่ก็ใหเลือกไดสามทาง จะเลิกแบบหักดิบก็ได แบบกินนิโคตินทดแทนก็ได หรือเลิก

แบบคอยๆลดลงก็ได เปนตน

6.กกการปลด ปลอยสังคม (social liberation) คืออาศัยความรูสึกวาเปนการปลดปลอย

จากการถูกกดขี่เอาเปรียบทางสังคมมา เปนตัวสรางความมุงมั่นในการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

เชนโครงการสงเสริมสุขภาพชนกลุมนอย เปนตน

7.กกใหเรียนรูสิ่งตรงกัน ขาม (countercondition) เชนใหเรียนรูการสนองตอบแบบผอน

คลายเพื่อแกปญหาเครียด ใหเรียนรูการเปนคนกลาพูดกลาแสดงออกเพื่อแกปญหาการทนแรง

กดดันจาก เพื่อนชวนไมได เปนตน

8.กกบังคับใหทําสิ่งที่ดีกวาทางออม (stimulus control) เชนสรางที่จอดรถใหหางที่

ทํางานเพื่อบังคับใหตองเดิน ติดตั้งงานศิลปกรรมไวขางบันได เพื่อชักจูงใหขึ้นลงบันได เปนตน

9.กกจงใจใชแผนกระตุน (contingency management) เชนการใหรางวัลรางวัลถาทําสิ่ง

ที่ดีกวา การชื่นชมผลงาน หรือแมกระทั่งการลงโทษถาไมเลิกสิ่งที่ไมดี

10.กกกัลยาณมิตร (helping relationship) เชนการเปนที่ปรึกษาทางโทรศัพทใหการมี

บัดดี้คอยสนับสนุน

งานวิจัยพบวาแตละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง  คนเราจะตองการวิธีชวยที่แตกตางกัน

กลาวคือ ในระยะที่ยังไมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง  วิธีที่ชวยไดคือการปลูกจิตสํานึก ใหขอมูล ชักจูง

ใหเกิดอารมณอยากทําดวยวิธีตางๆ  ในระยะที่สนใจแตยังไมตัดสินใจ วิธีที่ชวยไดคือการใครครวญ

ผลตอตนเองและตอสังคม  พอมาอยูในขั้นตัดสินใจทํา  สิ่งที่ชวยไดคือการปลดปลอยทางเลือกให

ตัวเอง  พอมาอยูในขั้นลงมือทํา สิ่งที่ชวยไดคือการใชแผนกระตุน การบังคับใหทําสิ่งที่ดีกวา

ทางออม การทําสิ่งตรงขามที่ดีกวา และการมีกัลยาณมิตรและการใชกัลยาณมิตรใหถูกตองใน

ทฤษฏีนี้ยังมีหลักในการกระทําอยูอีกสองสวนคือ

หลักสมดุลการตัดสินใจ (Decisional Balance) หลักขอนี้มีวาแตละคนจะ

เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตองตั้งตนดวยการชั่งน้ําหนักดีเสีย เหตุผลที่ควรเปลี่ยน เหตุผลที่ไมควรเปลี่ยน
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การหาเหตุมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหไดมากที่สุด จะทําใหเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได

งายที่สุด

หลักความยืนหยัดและสิ่งเยายวน (Self efficacy & temptation) ความ ยืนหยัด    

(self efficacy) หมายถึงความมั่นคงในทิศทางที่ตั้งใจไวแมในสถานะการณที่สั่นคลอน ซึ่งตองตอสู

กับสิ่งเยายวน (temptation) ซึ่งหมายถึงความแรงของสิ่งที่มาชักจูงใหใจออนหันเหกลับไปสูวิถี

เดิมๆกอน การเปลี่ยนแปลง การจะเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จตองคอยเสริมสรางความยืนหยัดใหหนัก

แนนขึ้นทุกวัน  และลดทอนสิ่งเยายวนใหเหลือนอยที่สุด  ทุกคนที่จะปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิตตนเอง

ในการจัดทําโครงเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง  ไดมีการปรับรูปแบบกิจกรรมใหมีแบบ

แผน มีรูปธรรม  และใหรางวัลเพื่อกระตุนใหเด็กที่เขารวมโครงการนี้มีความมั่นใจ  และอยากกําลัง

กายตอไป

ปญหาขององคกร
โครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง ถือกําเนิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2546  โดย บ.โคคา-โค

ลา ไดมองเห็นภาวะทุขโภชนาของเด็กไทย  ซึ่งกอใหเกิดผลภาวะเด็กอวน  และภาวะรางกายของ

เด็กออนแอ  ซึ่งขณะนั้นไดกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ( พ.ศ. 2546-2550)  เพื่อเปนการจุด

ประกายใหสังคมเกิดการตื่นตัวในการจัดทําโครงการสุขภาพเพื่อเด็กและเยาวชนของไทยในระดับ

ประถมศึกษา  เพื่อใหเด็กเกิดการรักการออกกําลังกายและหันมาใสใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น  

โครงการเด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลังไดปดโครงการไปอยางสวยงาม  เด็กที่เขารวมโครงการมี

ภาวะทางโภชนาการและรางกายที่ดีขึ้น  แตเมื่อผานมาจนถึงป พ.ศ. 2553 วิกฤติดานสุขภาพของ

เด็กไทยยังไมลดลง  จากขอมูลการศึกษาดานสุขภาพของคนไทยในปจจุบันพบวา เด็ก และเยาวชน  

มีความเสี่ยงตอการจํบปวยและอันตรายตอสุขภาพดวยสาเหตุ จากการละเลยไมดูแลสุขภาพ  

(กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข, 2553, หนา 5-6)  

ผลจากจากการสํารวจในเรื่องความเสี่ยงจากการบริโภค พบวา เด็กและเยาวชนที่มีการ

บริโภค ขนมขบเคี้ยวและน้ําอัดลมจนเปนปญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟนในอัตราสูง จนนาตกใจ 

จากการสํารวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพของเด็กกลุมอายุ 6-15 ป ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2553 

พบวา เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการบริโภค อาหารท่ีเสี่ยงอยางนาเปนหวง

เด็กและเยาวชนไทยยังคงดื่มน้ําอัดลม หรือดื่มน้ําหวาน เปนประจํา ถึงรอยละ 16.48 

(ดื่มทุกวัน) ดื่มบอย ๆ รอยละ 27.98 (5-6 วันตอสัปดาห) ดื่มคอนขางบอย รอยละ 27.92             

(3-4 วันตอสัปดาห) ดื่มนาน ๆ ครั้ง รอยละ 25.16 (1-2 วันตอสัปดาห) โดยมีเพียงสวนนอยที่ไมดื่ม

เลย รอยละ 2.46
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เด็กและเยาวชนไทยกินขนมกรุบกรอบ เชน มันฝรั่งทอดกรอบ ขาวโพดอบเนย (ขนมถุง) 

เปนประจําถึงรอยละ 20.65 (กินทุกวัน) กินบอยๆ รอยละ 27.16 (5-6 วันตอสัปดาห) กินคอนขาง

บอย รอยละ 26.45 (3-4 วันตอ สัปดาห) เชนเดียวกันมีเพียงสวนนอยที่ไมนิยมกินขนมกรุบกรอบ 

เพียงรอยละ 2.40

การดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําหวานและขนมกรุบกรอบบอยๆ จะทําใหเด็กอวน ฟนผุ อีกทั้ง

เกลือและผงปรุงรสที่มีปริมาณมากในขนมประเภทกรุบกรอบที่กิน เขาไป ซึ่งความเสี่ยงจากการ

บริโภคทวีความรุนแรงขึ้น จากรายงานการสํารวจ ภาวะอาหารและโภชนาการของประชาชนไทย 

พ.ศ. 2546-2547 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) พบวา เด็ก อายุ 6-14 ป เปนโรคอวน รอยละ 

8.1 เมื่อจําแนกเด็กเปนรายภาคโดยแบงเปน กรุงเทพมหานคร กลาง อีสาน เหนือ ใต พบวา เปน

โรคอวน รอยละ 15.0, 9.2, 6.8, 5.2, 3.7 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในรายงานผลการสํารวจสภาวะ

สุขภาพชองปากระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ในป 2549-2550 (กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย) 

พบวาในกลุมเด็ก อายุ 5 ปทั่วประเทศ เปนโรคฟนผุ ในฟนน้ํานม รอยละ 80.64 ในกลุมเด็กอายุ 12 

ป ทั่วประเทศ เปนโรคฟนผุ รอยละ 56.87 และในกลุมเด็กอายุ 15 ป ทั่วประเทศ รอยละ 66.33

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง เปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสู โรคเรื้อรังตางๆ 

อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ง โรคเบาหวานในอนาคตได ซึ่งในป 

2550 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดสํารวจโรคความดันโลหิตสูง พบวา มีผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 

จํานวน 2,291 (3.64 ตอแสนประชากร) และจากการรณรงคตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไทย ระหวาง 

วันที่ 2-8 กันยายน 2550 พบวาคนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูง ถึง 2.5 ลานคน และในป 2551 มี

ผูเสียชีวิต จํานวน 2,463 (3.90 ตอแสนประชากร) มีผูปวย 494,809 (860.53) และมีผูเสียชีวิตจาก

โรคเบาหวาน จํานวน 7,725 คน (12.22 ตอแสนประชากร) มีผูปวย 388,551 (675.74)

ซึ่งความเสี่ยงจากการบริโภคทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากกระแส บริโภคนิยมที่

แทรกซึมไมเวนแมแตในเขตชนบท ซึ่งพบวาเด็กในชนบทอายุ ต่ํากวา 12 ป ไมนอยกวา 6.6 ลานคน

ฟนผุ และสวนใหญไมไดรับการรักษา นอกจากนั้นยังพบวา ในป พ.ศ. 2548 เด็กมีภาวะโภชนาการ

เกิน รอยละ 17 คาดวาในอีก 10 ปขางหนา 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเปนโรคอวน อันเนื่อง มาจาก

การขาดการออกกําลังกาย มีขอมูลที่นาหวงใยในเด็กวัยเรียน 6-14 ป ในกรุงเทพมหานครกวา 1 

แสนคนกินอาหารฟาสตฟูดทุกวัน และมีโรงเรียนเพียงไมเกินรอยละ 40 ที่จัดกิจกรรมออกกําลังกาย

เสริมนอกจากชั่วโมงพละศึกษา  (แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ, 2550-2554)

การเจ็บปวยและปญหาสุขภาพจะนอยลง หากทุกคนตระหนัก ใสใจและมี การดูแล

สุขภาพถูกตองอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย การยกระดับความแตกฉาน ดานสุขภาพ (Health 
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Literacy) ใหเกิดขึ้นในวัยเด็กและเยาวชนจึงเปนปจจัย สําคัญที่ทําใหเกิดทักษะตางๆ ทางการรับรู

และทางสังคม ซึ่งเปนตัวกําหนด แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการที่จะเขาถึง เขาใจ 

และใชขอมูลในวิธีการตางๆ เพื่อสงเสริมและบํารุงรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ ซึ่งเปนการ

สรางคานิยมทางดานสุขภาพที่ถูกตองใหเปนพื้นฐานสําคัญของชีวิต มีสมรรถนะที่มีความพรอมใน

การเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาของประเทศชาติ ตอไปในอนาคต

จากสถานการณดังกลาวขางตน การสรางความตระหนักใหเกิดกับกลุมธุรกิจโคคา-โคลา 

ที่เปนผูผลิตเครื่องดื่มที่มีความหวาน  และมีผูนิยมดื่ม  ซึ่งถูกมองวาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะ

เด็กอวนดังกลาว  จึงไดการขับเคลื่อน อยางจริงจัง และเปนรูปธรรมในการสงเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาสุขภาพของ คนไทย  โดยเริ่มตนที่กลุมเด็กและเยาวชนเปนสําคัญเพื่อสงผลตอการมีสุข

ภาวะ ในชวงอายุตอๆ ไปในอนาคต และจัดตั้งโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนขึ้นมา

โครงการเด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง เปนโครงการกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรที่มุงหวังจะสรางเสริมใหเยาวชน  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีขึ้น  แนวทางปฏิบัตอ

ของโครงการสามารถที่จะจุดประกายใหภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ไดตื่นตัว และเห็นถึงความสําคัญ

ของการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสุขภาพของเยาวชนไดเปนอยางดี

เปาหมายขององคกร
ตามเปาประสงคของกลุมธุรกิจโคคา-โคลาทั่วโลก  ในการใหความสนับสนุนตอกิจกรรม

เพื่อสุขภาพในชุมชน หรือประเทศที่ไดไปดําเนินธุรกิจ  เพื่อชวยสงเสริมสุขภาพรางการทีดีใหกับคน

ในชุมชน  ตามแผนนโยบายของภาครัฐที่ไดกําหนดไว รวมถึงแนวทางสุขภาพตามหลักขององคการ

สหประชาชาติ  

วัตถุประสงคของโครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง นี้  มีเปาหมายสําคัญที่จะ 

ปลูกฝงการรักการออกกําลังกาใหกับเยาวชนไทย  อีกทั้งยังสอนใหเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจถึง

หลักโภชนาการที่ถูกตอง  ยกระดับการดํารงชีวิตใหดี  ปราศจากโรคตางๆ  สอดคลองกับการปฏิรูป

การศึกษาและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการ พัฒนาเยาวชนไทยใหมีความสมบูรณ

ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และความรู 

โครงการที่เกี่ยวของ
โครงการ Active Australia (Aussport, 2001)

โครงการนี้เปนโครงการที่จัดทําโดยรัฐบาลออสเตรเลีย  ที่ดําเนินการโดยมีการวาง 

เปาหมายกลุมเปาหมาย กลยุทธอยางชัดเจน ดังนี้

1.กกเริ่มวางแผนการดําเนินการ ป ค.ศ.1996 
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2.กกใชการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส เปนตัวกระตุนในป ค.ศ.2000 

เปาหมาย
เพื่อสุขภาพและสุขภาวะของชาวออสเตรเลียทุกคน โดยกลยุทธที่มุงเนนการเพิ่มการ

เคลื่อนไหวรางกาย ระดับปานกลาง

หลักการ
1.กกชาวออสเตรเลียทุกคน จะตองเปนผูที่มีการเคลื่อนไหวรางกายเพียงพอ (Physically 

active) 

2.กกการเพิ่มการเคลื่อนไหวรางกาย ในชาวออสเตรเลีย ถือเปนนโยบายสุขภาพที่มี

ความสําคัญ และคุมคา

3.กกเคลื่อนไหวรางกาย ทั้งที่มี หรือไมมีการวางแผน ขึ้นกับสิ่งแวดลอม ภาวะทาง

เศรษฐกิจของบุคคล สังคม และวัฒนธรรม

4.กกการใหขอมูลที่ถูกตอง การใหความรูในแงปฏิบัติ และการศึกษาวิจัย ถือเปนสิ่ง

สําคัญหลักในกลยุทธ เพื่อเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวรางกาย

5.กกประโยชนสูงสุดจะเกิดได ถาสามารถนํากลยุทธ และแผนปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกัน

6.กกความรวมมือในระดับประเทศ และระดับชาติมีความสําคัญ ในการที่จะผลักดันใหมี

การนําโครงการไปปฏิบัติเปนระบบ และจะทําใหโครงการนี้ยั่งยืน และใชเปนแนวทางการสรางเสริม

สุขภาพ และปองกันโรค

7.กกความรวมมือในหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไมจํากัดเพียงหนวยงานดานสาธารณสุข

ถือเปนหัวใจหลักในการสงเสริมสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการเคลื่อนไหวรางกาย / ออกกําลังกาย

สวนที่ถือวาสําคัญ และเปนจุดเดนของโครงการนี้คือ การวางกลุมเปาหมายหลัก

กลุมเปาหมายหลัก
1.กกผูมีฐานะต่ํา

2.กกผูสูงอายุ

3.กกวัยเด็ก และวัยรุน

4.กกผูพิการ

5.กกชนพื้นเมืองที่มีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความอวน

การเริ่มดําเนินการ 
วางกรอบแนวคิดดํา เนินการเพื่ อนํา เสนอตอคณะประสานงานแผนนโยบาย 

ระดับประเทศ (National Strategy Coordination Working Group) เพื่อให National Public 

Health Partnership แสดงความเห็นและรับผิดชอบการดําเนินการ และใหถือเปนแผนดําเนินการ
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ระดับประเทศ โดยเนนความรวมมือ ในหลายองคกร รวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข ในรัฐตางๆ ที่

จะตองเห็นพองตรงกัน ถึงวิสัยทัศน และความมุงมั่นในการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค

ภาพก15กกแสดงกรอบแนวคิดของโครงการ Active Australia

การประเมิน 
ใชการเก็บขอมูลสุขภาพที่เกี่ยว ของกับการเคลื่อนไหวรางกาย รวมถึงการดําเนินการเก็บ

ขอมูล ระดับการเคลื่อนไหวรางกาย ของประชาชนชาวออสเตรเลีย ซึ่งไดเริ่มดําเนินการในป ค.ศ.

2000 แลว

กลยุทธหลัก 
1.กกดานการใหความรู (education) สรางความตระหนัก และความเขาใจในคุณคา และ

ประโยชนของการเคลื่อนไหวรางกาย ระดับปานกลาง ในชีวิตประจําวัน

1.1กกดําเนินโครงการระยะยาว (3-5 ป) ในการรณรงคใหความรูดานการเคลื่อนไหว

รางกาย เพื่อสุขภาพ แกแพทย บุคลากรทางการแพทย โดยการณรงคการกระตุน การสงเสริมการ

เคลื่อนไหวรางกายระดับปานกลาง รวมถึงการติดตามประเมินผล ของโครงการใหความรูนี้อยาง

ใกลชิด

1.2กกพัฒนาโดยรวมมือกับองคกรตางๆ ในการรณรงค โครงการนี้  เขาสู

กลุมเปาหมายคือ กลุมชนพื้นเมือง และกลุมเสี่ยงสูง
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2.กกดาน สิ่งแวดลอม (Environments) สรางโอกาสในการเพิ่มการออกกําลังกาย และ

การเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน (structural and incidental physical activity) โดยการ

วางแผนการพัฒนาสิ่งแวดลอม ทางกายภาพใหเหมาะสม

2.1กกสงเสริม หรือกระตุนใหมีการนําแผนการดําเนินการ ในโครงการบรรจุใน

แผนงานหลักแหงชาติ ดานสุขภาพ และความปลอดภัยของโรงงาน รวมถึงการแนะนําใหมีการ

นําไปปฏิบัติดวย ทําใหโครงการการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน อยูในหลักสูตรในโรงเรียน 

โดยเฉพาะโรงเรียนระดับตน และขยายไปสูระดับสูงตอไป

2.2กกผลักดันงาน โดยรวมมือกับองคกรตางๆ ในการสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

ตอการเพิ่มการเคลื่อนไหวรางกาย ทั้งในที่ทํางาน และที่อยูอาศัย

2.3กกรวมปรึกษากับแกนนํากลุมผูพิการ / ผูดอยโอกาส เพื่อจะไดนําขอมูลของ

โครงการ รวมถึงบริการที่มีใหแกผูดอยโอกาส เพื่อไปเผยแพร และเพิ่มการเขารวมในโครงการของ

กลุมผูดอยโอกาส

2.4กกสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวรางกาย หลังเลิกเรียน โดยเพิ่มความ

ปลอดภัยของเสนทางระหวางบาน โรงเรียน และสวนสาธารณะ

3.กกดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) สรางเครือขายเชื่อมโยงกับองคกรที่

เกี่ยวของ เชน องคกรดานการคมนาคม องคกรดานสิ่งแวดลอม เพื่อจะไดดําเนินกลยุทธ

ระดับประเทศ ในการพัฒนาโครงสรางสิ่งแวดลอม

3.1กกรวมมือกับองคกรตาง ๆ ในการรณรงคโครงการดานสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ

และเสริมใหมีการเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น เชน โครงการเมืองไรควัน โครงการปลอดฝุน เปนตน

3.2กกทํางานรวมกับผูบริหารสวนทองถิ่น เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ทําใหประชาชนมี

ทางเลือกในการเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวัน ทํา

ใหโครงการตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยความรวมมือของหลาย ๆ องคกร รวมกันจัดทําคูมือ

แนวทาง (guidelines) การเคลื่อนไหวรางกายระดับประเทศขึ้น และวางแผนการนําไปใชรวมกัน

3.3กกพัฒนา และสนับสนุนองคความรู และการนําความรูไปใชโดยแพทย บุคลากร

ทางการแพทย และกลุมที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะที่ทํางานกับกลุมเสี่ยงสูง

3.4กกจัดทําโครงการนํารองตาง ๆ ในระดับแพทยเวชปฏิบัติ ที่เนนการสงเสริมการ

เคลื่อนไหวรางกายเพิ่มขึ้น
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3.5กกรวมมือกับราชวิทยาลัยแพทยเวชปฏิบัติ ในการจัดทําแนวทางการสรางเสริม

สุขภาพ ดวยการเคลื่อนไหวรางกาย ทั้งสําหรับบุคลากรทางการแพทย และประชาชน จัดทํา

โครงการที่เสริม หรือกระตุนการเพิ่มการเคลื่อนไหวรางกาย เปนระยะๆ

3.6กกทํางานรวมมือกับองคกรภาคี ในโครงการเสริมตางๆ เชน โครงการเดินไป

โรงเรียน โครงการวันขี่จักรยาน เปนตน

4.กกดานการเฝาติดตามผล (Monitoring) ทําใหการติดตามระดับการเคลื่อนไหวรางกาย

ของประชาชนกรเปนการเก็บขอมูลประจํา โดยการพัฒนาการเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน

4.1กกพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูลมาตรฐาน โดยเฉพาะในดานปริมาณ เวลา และ

ระดับความหนักเบาของกิจกรรมตางๆ

4.2กกติดตามการวางนโยบาย และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่มีผลตอระดับการ

เคลื่อนไหวรางกายของประชาชน

4.3กกจัดทําเครื่องมือ หรือการติดตามที่วัดได ในการวัดผลของกาวะสิ่งแวดลอม

ตางๆ

4.4กกจัดทําเครื่องมือ หรือการติดตามที่วัดได ในการวัดผลของนโยบายตางๆ ทํา

การวิจัยเรื่อง ปจจัย วิธีการ หรือการดําเนินการที่กระตุนใหประชาชน มีสวนรวมในการทํากิจกรรม

มากขึ้น

4.5กกประสานงานกับองคกรภาคีในการทําใหเกิดความมั่นใจวา มีการประสาน

ขอมูลกัน และไมมีการทํางานซ้ําซอนกัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางพื้นฐาน ที่มีผลตอ

การเคลื่อนไหวรางกาย

4.6กกทําการสํารวจการนําองคความรูไปทําเวชปฏิบัติของแพทย หรือผูที่เกี่ยวของ

กับกลุมเสี่ยงสูง ประสานการเก็บขอมูลกลาง ที่ทําใหเห็นการปฏิบัติงานรวมของโครงการ Active 

Australia

4.7กกจัดตั้งเครือขายประสานงานดานขอมูล เพื่อติดตามและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในทุกๆ สวน

บทสรุปที่สําคัญของโครงการ active Australia คือ 
1.กกวางนโยบายที่ชัดเจนวา ตองการใชการออกกําลังกายในระดับใด และใชเพื่อ

วัตถุประสงคใด เชน เพื่อลดน้ําหนัก เพื่อควบคุมน้ําหนัก หรือเพื่อเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวรางกาย

ของชุมชน เปนตน

2.กกเลือก/สํารวจ ลักษณะชุมชน และสิ่งแวดลอมตางๆ ที่จะลงไปปฏิบัติ

3.กกเลือกกลุมเปาหมายที่ตองการ
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4.กกสุดทายก็จะนํามาถึงวิธีการออกกําลังกาย ที่ควรจะแนะนําในชุมชนนั้นๆ

ซึ่งจะเห็นวาการวางนโยบายที่ชัดเจนในการปฎิบัติโครงการ  อีกทั้งมีการสื่อสารสิ่งที่

ตองการใหโครงการบรรลุถึงเปาหมายอยางถูกตอง และครบถวน  จะเปนสวนสําคัญที่ทําให

โครงการ Active Australia ไดบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ 

ในโครงการเด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง  ไดกําหนดกลุมเปาหมายที่แนชัดนั่นคือ กลุม

นักเรียนในระดับประถมศึกษาของประเทศไทย  โดยมีนโยบายอยางชัดเจนวาโครงการนี้ตองการที่

จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกําลังกายและการบริโภคตามหลักโภชนาการที่ถูกตอง  ซึ่งจะ

เห็นวาตรงกับโครงการ Active Australia  ที่ไดปฏิบัติ ทําใหสามารถสรุปไดวา การมีนโยบายที่

ชัดเจน  การกําหนดกลุมเปาหมาย และการสื่อสารนโยบายใหกับกลุมเปาหมาย  เปนสิ่งที่จะให

โครงการกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสามารถบรรลุผลได
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บทที่  3



เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



การวิเคราะห์เรื่อง การจัดการสื่อสารด้านความรับผิดชอบของสังคม บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งมี ทฤษฏี แนวคิด และโครงการ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.กกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : Corporate Social Responsibility)

2.กกทฤษฏีการสื่อสาร (Communication Theory) 

3.กกแนวคิดการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)

4.กกแนวคิดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)

5.กกแนวคิดการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม  

6.ก แนวคิดด้านการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication)

7.กกแนวคิดด้านการสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ (ISC: Integrated Social Communication)

8.กกแนวคิดแรงจูงใจ

9.กกทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการ

10.กกแนวคิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

11.กกทฤษฏีการปรับเปลี่ยนชีวิต

12.กกปัญหาของโครงการ

13.กกโครงการที่เกี่ยวข้อง 



แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Corporate Social Responsibility)

รมณียฉัตร แก้วกิริยา (2551, หน้า 22) ได้ให้คำจำกัดความของ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไว้ดังนี้ “Corporate Social Responsibility is a commitment to improve a community well being through discretionary business practices and contribution of corporate  ความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กร คือคำสัญญาที่จะพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น ด้วยการดำเนินงานธุรกิจอย่างรอบคอบและให้การสนับสนุนชุมชนอย่างดี”  

นอกจากนั้นหากยังมีการให้คำจำกัดความ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

หากพิจารณาแยกเป็นรายคำศัพท์ คำว่า Corporate มุ่งหมายถึงกิจการที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหาผลกำไร ส่วนคำว่า Social ในที่นี้ มุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ และคำว่า Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ทำลงไปหรือที่ อยู่ในความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดำเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาผลที่ดีซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ

ความเป็นมาของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เริ่มจากตัวแบบดั้งเดิมหรือตัวแบบคลาสสิก (Traditional of classical Model)  ที่มี  อดัม  สมิธ  กับแนวคิด มือที่มองไม่เห็น  ที่ทำให้กลไกตลาดเป็นตัวตัดสินทางธุรกิจ  ดังนั้นธุรกิจจึงมีหน้าที่ในการที่จะทำให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์สูงสุด  ต่อมาเป็นตัวแบบกฏหมาย  (Legal Model)  เกิดจากการออกกฏหมาย  มาเป็นจำกัดพฤติกรรมของการทำธุรกิจมากขึ้น  ความคาดหวังของสังคมได้เปลี่ยนไปจากการที่ธุรกิจต้องติดยึดกับความคิดเดิมด้านเศรษฐกิจ  ไปสู่ประเด็นที่แวดล้อมธุรกิจที่ต้องใช้ความรอบคอบและดุลพินิจซึ่งต่อมาได้พัฒนมาเป็นตัวแบบสังคม  หรือตัวแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากความหมายข้างต้นจึงสามารถสรุปความหมายของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : Corporate Social Responsibility  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหมายถึง  การดำเนินงานขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบทั้งต่อสังคมภายนอก และภายในองค์กร  ด้วยการดำเนินงานที่สร้างสมดุลแก่เศรษฐกิจสังคม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พิพัฒน์  นนทนาธรณ์, 2553)

ในต่างประเทศการเพิ่มจำนวนของการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึ้นเรื่อย   ช่วงปี 1990  บริษัทในสหรัฐอเมริกาต่างตระหนักได้ถึงการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากขึ้น  อ้างอิงจากรายงานของ Giving USA ระบุว่าองค์กรแสวงกำไรมีการบริจาคเพื่อการกุศลเพิ่มจาก  9.6  พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 1990  และในปี 2002 ก็เพิ่มเป็น 12.14 (Association of fundraising professionals, 2004) พันล้านเหรียญสหรัฐ   ในปี 2000 ได้มีการสำรวจทัศนะขององค์กรในเรื่องของการกำหนดประเด็น เพื่อการบริการสังคม โดย Cone/Roper’s Executive Study (Accessed, 2003) ) สำนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา  ซึ่งพบว่า 69% ของบริษัทที่สำรวจมีแผนการที่จะเพิ่มพันธกิจด้านบริการสังคมในอนาคต  จากรายงานสำรวจการจัดอันดับบริษัทระดับท๊อปจำนวน 250 บริษัทอเมริกันของ Global Fortune (Corporate Social Responsibility Newswire Service press release, KPMG Survey:more Top U.S. Companies Reporting on Corporate Responsibility, KPMG, LLP.,June 10 2002, (Accessed, 2004) ในปี 2002 บ่งชี้ให้เห็นว่ามีบริษัทอเมริกันรายงานถึงกิจกรรม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ปี 2002  ซึ่งใน 45%  ของบริษัทเหล่านี้ทำรายงานกล่าวถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม  สังคม หรือพัฒนาการที่ยั่งยืนสูงขึ้นจากที่เคยสำรวจในปี 1999 ซึ่งมีจำนวนเพียง 15%

รายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี  โดยมีภาคพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือชุมชน  บ้างก็มีจุลสารประจำปีที่แสดงรายงานเรื่องการช่วยเหลือชุมชนแยกต่างหาก  ยกตัวอย่างในปี 2003 Starbucks จัดพิมพ์รายงานประจำปี ฉบับที่ 2 ใช้ชื่อว่า รายงานเรื่องบรรษัทภิบาล  โดยมีการตอกย้ำในสารคำนำจากประธานบริษัท / ซีอีโอว่า  รายงานเร่องนี้คือวิธี แสดงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ  เป็นบรรทัดฐานวัดผลงานของเรา  รวมทั้งเป็นจุดมาตรฐานสำหรับรายงานในปีต่อๆ ไป พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า Starbucks ได้เพิ่มบรรทัดฐานในการทำรายงานปีที่สอง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราว่าข้อมูลข่าวสารตามรายงานนี้เป็นความจริง  เราได้ขอร้องให้คณะบุคคลภายนอกมาช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ส่วนในประเทศไทยที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นองค์กรซึ่งมาจากต่างประเทศทำเรื่องกิจกรรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างจริงจัง หลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม แต่ในความเป็นจริง องค์กรธุรกิจไทยก็มีการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในรูปแบบขององค์กรนั้นๆ เอง  เช่น โรงงานน้ำมันพืชไทยแห่งหนึ่ง มีความความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยรับคนในชุมชนเข้าทำงาน และยังร่วมกันกับคนในท้องถิ่นช่วยกันปรับปรุงแม่ในเขตโรงงานสะอาดขึ้น  ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำหลายๆองค์กรในประเทศไทยทำกันมานาน  แต่ไม่ได้เรียกว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างชัดเจน   กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทยเริ่มทำกันอย่างจริงจังนั้นก็มีอยู่ ทำกันอยู่ใน 3 ระดับ เริ่มจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสังคม เช่น บริจาคสิ่งของให้แก่การกุศล  อาทิ  การแจกผ้าห่มกันหนาว  บริษัท ไทยเบเวอเรจจำกัด มหาชน   ที่มีการทำมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกลายเป็นภาพว่าการมอบผ้าห่มคือไทยเบฟ หรือเบียร์ช้าง  ต่อมาก็จะเข้าสู่ขั้นที่ 2 คือ บริษัทเริ่มมองเห็นในภาพกว้างว่า การทำธุรกิจของตนนั้นมีผลต่อสังคมในเชิงลบหรือไม่ แล้วพร้อมจะแก้ปัญหา อาทิ การอนุรักษ์เขตแนวประการังและป่าชายเลน ของ บ.บีแอลซีพี จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจผลิตพลังงาน  ผลกระทบจากการผลิตของโรงงานที่มีผลคือในกระบวนการผลิตมีการผันน้ำเข้าสู่โรงงานอาจกระทบต่อแนวประการังอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเล   การอนุรักษ์ป่าชายเลนเนื่องของควันเสียจากบริษัทที่ถูกปล่อยออกมาจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อในชมชน ขณะที่มีบางองค์กรพัฒนาการทำงานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปถึงระดับที่ 3 คือ รู้ว่าผลกระทบจากการดำเนินกิจการของตนนั้นมีอะไร แล้วนำไปแปรเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น รู้ว่าจะลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร แล้วใช้เป็นจุดเด่นสร้างความแตกต่างทางการตลาด  ซึ่งยังหาได้ยากในองค์กรธุรกิจของประเทศไทย  จากงานวิจัยพบว่า บริษัทในไทยยังไม่ทำถึงขั้นที่ 3 และมีจำนวนมากที่ยังทำอยู่ในระดับงานส่งเสริมสังคม

นอกจากนั้นภาครัฐยังให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกลไกการกำหนดมาตรฐาน ISO26000 และจัดการมอบรางวัล กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับองค์กรที่ได้มีการสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ

การทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรขององค์กรจะมุ่งไปที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะมุ่งไปที่ผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และสังคมไกล (Thaicsr, 2005)

1.กกสังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ

2.กกสังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป เป็นต้นใน ระดับของลูกค้า ตัวอย่างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของกิจการ ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและตัวผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกต้องเที่ยงตรง มีการให้บริการลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น
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ภาพก2กกแสดงลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความ

               รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร



ที่มา : Thaicsr, 2006



ฟิลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี ได้จำแนกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไว้เป็น 7 ชนิด (type) กิจกรรมได้แก่

1.กกการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้

2.กกการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วย เหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมจำเพาะหนึ่ง ๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จำกัดแน่นอน หรือดำเนินการแบบจำเพาะผลิตภัณฑ์ หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไรเพื่อสร้าง สัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วย เหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่ม เติม

3.กกการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทำให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างสำคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการ รับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว

4.กกการบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ทำ มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทำให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก

5.กกการอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อ ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ดำเนินการเองโดยลำพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้กำหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนำเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้ การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม

6.กกการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดำเนินการเอง หรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้

7.กกการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่ เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเทศไทยทุกวันนี้มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ  คือ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง  ความรอบคอบ  โดยจะต้องพิจารณาถึงคุณค่าต่างๆ  อยางมีนัยสำคัญมากยิ่งขึ้น  ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพลักาณ์แบบผิวเผินอีกต่อไป  ส่วนการทบทวนการวางตำแหน่งหรือกาปรบจุดยืนของ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  (Repositioning กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) นั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการ  ขอบเขต  โครงสร้าง  และกลยุทธุ์ในการดำเนินงาน  รวมไปถึงตัวชี้วัดและการเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีด้วยกัน  7 ข้อดังนี้ (พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์, 2553) 

1.กกขอบเขต (Scope) From Shareholders to Stakeholders 

คือการคำนึงถึงแต่ผู้ถือหุ้น หรือ Shareholder มาสู่ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  พนักงาน  คู่ค้า  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในสังคม ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมให้ตรงจุดได้อย่างไร  จนก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา

2.กกกลยุทธ์ (Strategy)  From Responsive to Creative

คือการไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วค่อยไปดำเนินการแก้ไข  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  ทั้งต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม และต่อองค์การเอง  แต่เปลี่ยนมาเป็นทำ  Creative กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  หรือ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงสร้างสรรค์  โดยมองดูความคาดหวังของสังคม  

3.กกโครงสร้าง (Structure)  From  Department to Alignment 

คือการให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเข้าไปมีส่วนในทุก ๆ หน่วยขององค์การและให้พนักงานเข้ามามีบทบาทในการทำกิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรขององค์กรเพิ่มมากขึ้น  เมื่อทั้งองค์กรและพนักงานดำเนินซีเอสอสาร์ในแนวทางเดียวกัน  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นย่อมจะส่งผลต่อตัวพนักงานเอง  และต่อองค์กรด้วย 





4.กกการดำเนินงาน (Performance)  From Lip Service to Live Service

คือเปลี่ยนจากการทำสิ่งที่ดีที่ได้แต่พูด  เป็นการลงมือทำอย่างจริงจัง   จริงใจ  ชัดเจน  โดยคำนึงว่าสิ่งที่เราทำไปนั้น  สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือไม่  หรือสามารถสร้างสรรค์สังคมได้มากน้อยเพียงใด

5.กกตัวชี้วัด (Measure) From Output to Outcome

คือเปล่ยนจากกิจกรรม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  ที่ขับเคลื่อนจากการโฟกัสไปที่การวัดผลในเรื่องของผลผลิต  หรือ Output  มาเป็นการวัดผลที่มุ่งไปที่ผลลัพทธ์  หรือ Outcome  ซึ่งแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก  แต่ก็จะเป็นการส่งผลต่อประโยชน์สู่สังคมได้อยางเต็มเม็ดเต็มหน่วย  และเป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.กกการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) From Public Relations to Public Reporting

คือไม่เน้นการประชาสัมพันธ์แต่ด้านเดียว  แต่เปลี่ยนมาเป็นการทำ Public Reporting หรือ  การรายงานตามข้อเท็จจริงนั้น  ทั้งในส่วนดีและไม่ดีต่อองค์กร โดยในส่วนไม่ดีนั้น  องค์การต้องออกมายอมรับและทำการแก้ไขอย่างจริงจัง  จึงจะนับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น  หรือเป็นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเบื้องต้นนั่นเอง  และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วย

7.กกแนวนโยบาย (Plateform)  From Standalone to standard

ต่อจากนี้ไป  องค์กรคงไม่สามารถทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตามลำพัง  โดยปราศจากการเทียบเคียงแนวปฏิบัติขององค์กรอื่น  ดังนั้น  ในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรขององค์การควรศึกษาแนวมาตรฐาน  ที่เป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น  เช่น  การรณงค์การใช้ถุงผ้า  อันเป็นสัญลักษณืที่สื่อถึงการคำนึงสิ่งแวดล้อมที่หลายๆ องค์กรนำมาใช้  คำถามที่ตามมาคือ  ลำดังการแจกถุงผ้าเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่  แนวปฏิบัติที่ควรจะเป็น  คือเราควรพิจารณาเลยไปถึงว่าจะดำเนินการให้มีการใช้ถุงผ้าต่อเนื่องได้อย่างไร  สิ่งเหล่านนี้เป็นแนวคิดของการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption)  ที่องค์การต้องนำมาเป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อไป   

ทั้ง 7 ข้อข้างต้นจะช่วยทำให้การทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไม่ใช่เพียงแต่การสร้างภาพลักษณ์แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง 







ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)

กระบวนการสอนในโครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลังนี้  มีลักษณะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยการรับรู้นำไปสู่การสื่อความหมาย ไม่ว่าการสื่อสารจะมีความยากง่าย หรือซับซ้อนเพียงใด ลำดับการสื่อสาร จะคล้ายๆ กัน ในโครงการนี้เรามีทั้งการสอนอบรมครูในโครงกาให้เข้าใจเนื้อหาโครงการเพื่อนำไปเผยแพร่  และการสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องของการออกกำลังกายและความสำคัญของโภชนาการ 	 ความมุ่งหมายของการสื่อสารย่อมต้องการความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับเป็นพื้นฐาน นอกเหนือไปจากนั้นยังต้องการผลการปฏิบัติของผู้รับตามที่ต้องการ และการปรับปฏิกริยาของผู้รับ เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นการเสนอข้อความรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนย่อมต้องการผลดุจเดียวกันกับการสื่อสาร

การสื่อสาร (Communication) (Paul A.Argenti, 1998) คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญญลักษณ์ สัญญาน หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
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ภาพก3กกแสดง Model การสื่อสาร



ผู้ส่งสารคือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าสื่อ ถ้าหากเป็นการสื่อสารทางเดียวผู้ส่งจะทำหน้าที่ส่งเพียงประการเดียวแต่ถ้าเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้ส่งสารจะเป็นผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรื่องที่จะส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ในระบบสังคมเดียวกับผู้รับก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

ข่าวสารในการะบวนการติดต่อสื่อสารก็มีความสำคัญ ข่าวสารที่ดีต้องแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทำให้การสื่อความหมายง่ายขึ้น 

สื่อหรือช่องทางในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่น สิ่งพิมพ์ กราฟิก สื่ออิเลกทรอนิกส์  

ผู้รับสารคือผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง 

ตัวอย่างแบบจำลองทางการสื่อสาร
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ภาพก4กกแสดงรูปแบบจำลองเชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม์



ปี 1954 Wilber schramm และ C.E. Osgood ได้สร้าง Model รูปแบบจำลองเชิงวงกลมการสื่อสาร เป็นรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 











file_6.png





file_7.wmf







ภาพก5กกแสดงรูปแบบจำลองเชิงวงกลมแรมม์



ปี 1954 Wilber schramm กล่าวถึงพื้นฐานประสบการณ์ร่วม (Field of Experience) ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารว่าจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันเพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 
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ภาพก6กกแสดงรูปแบบจำลอง SMCR ของเบอร์โล



ที่มา : กิตานันท์ มลิทอง, 2551



เบอร์โล (Berlo) เป็นผู้คิดค้นกระบวนการของการติดต่อสื่อสารไว้ในลักษณะรูปแบบจำลอง S M C R  Model ซึ่งประกอบด้วย 

1.กกผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชำนาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถในการเข้ารหัส (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีเจตคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย

2.กกข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร

3.กกช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงการที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น 

4.กกผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัสสาร” (decode) เป็นผู้ที่มีเจตคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งสารจึงจะทำให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล 

ตามลักษณะของ S M C R Model นี้ มีปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและผู้รับ ที่จะทำให้การสื่อความหมายนั้นได้ผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ 

1.กกทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับควรจะมีความชำนาญในการส่งและการรับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมีความสามารถในการเข้ารหัส มีการพูด โดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้คำพูดที่ชัดเจน ฟังง่าย มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่เข้ากับการพูด ทำนองลีลาในการพูด เป็นจังหวะน่าฟัง หรือการเขียนด้วยถ้อยคำสำนวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน ส่วนผู้รับก็ต้องมีความสามารถในการถอดรหัส และมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้ส่งสาร โดยมีทักษะการฟังที่ดี ฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง หรือสามารถอ่านข้อความที่ส่งมา นั้นได้ เป็นต้น ดังนั้นการท่จะทำให้คนสนใจ

2.กกเจตคติ (Atitudes) เป็นเจตคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีเจตคติที่ดีต่อกัน ก็จะทำให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะเจตคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึง
การยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอบในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็นที่สอดคล้องตามไปได้ ง่ายกับผู้พูด แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ฟัง
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วย และมีความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีเจตคติที่ไม่ดีต่อกันท่วงทำนองหรือน้ำเสียงในการพูดก็อาจจะห้วนห้าว แต่ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อกันก็มักจะพูดกันด้วยความไพเราะน่าฟัง

3.กกระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้ที่เท่าเทียมกัน ก็จะทำให้การสื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะต้องมีการปรับความยากง่ายของข้อมูลที่จะส่งในด้านความยากง่ายของภาษา และถ้อยคำ สำนวนที่ใช้ เช่น การไม่ใช้คำศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยคำยาวๆ สำนวนที่สลับซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การที่หมอรักษาคนไข้แล้ว พูดแต่คำศัพท์ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคต่างๆ ย่อมจะทำให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเป็นโรคอะไรแน่ หรือการที่พัฒนากรจากส่วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆในชนบท เพื่อให้คำแนะนำทางด้านวิชาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์แก่ชาวบ้าน ถ้าพูดแต่ศัพท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้วยถ้อยคำ หรือภาษาที่ง่ายๆ ก็จะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าใจหรืออาจเข้าใจผิดไปได้

4.กกระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio - Culture System) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของประชาชน ในชาตินั้น ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกันไป เช่นการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ต่างๆ ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษากัน จึงจะต้องมีการศึกษาระบบสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลในแต่ละชาติ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ย่อมรวมไปถึงกฏข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาด้วย

แบบจำลอง SMCR ของเบอร์โล จะให้ความสำคัญในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรสม ซึ่งผู้รับละผู้ส่งต้องมีตรงกันเสมอ 
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ภาพก7กกแสดงรูปแบบจำลอง การสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนันและวีเวอร์



 ตามแบบจำลองของแชนนันและวีเวอร์ (Shannon and Weaver) จะมองถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารเช่นเดียวกับเบอร์โลแล้ว ยังให้ความสำคัญกับ สิ่งรบกวน(Noise) ด้วยเพราะในการสื่อสารหากมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นก็จะหมายถึงการเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร เช่น หากอาจารย์ใช้ภาพเป็นสื่อการสอนแต่ภาพนั้นไม่ชัดเจนหรือเล็กเกินไปก็จะทำให้ผู้เรียนเห็นไม่ชัดเจนทำให้เกิดการไม่เข้าใจ







แนวคิดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ  Crisis Communication 

สื่อสารในสถานการณ์วิกฤติ การจะสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างได้ผล จำเป็นต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ลดความไม่พอใจด้วยความรวดเร็ว และต้องมีความโปร่งใส  ยกตัวอย่างสถานการณ์การเกิดวิกฤติกับองค์การ ดังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ได้เกิด วันนี้ ( 23 มิ.ย.) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน  อุบลฯ-กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในเวลา 07.45 น. กว่า 100 คน ไม่พอใจที่สายการบินดังกล่าวเลื่อนกำหนดออกบินไปในเวลา 11.35 น. โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  นางกัลยาณี ธรรมจารี สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หนึ่งในผู้โดยสารที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า นกแอร์ควรมีมาตรการฉุกเฉินรองรับกับเหตุการณ์ให้ดีกว่านี้  ไม่ควรให้ผู้โดยสารต้องมาแบกรับความเสียหายจากปัญหาของสายการบิน และหากไม่มีความพร้อมให้บริการก็ควรพิจารณาตัวเอง อย่าเอาความเดือดร้อนของคนอื่นมาเสี่ยงอีกต่อไป 

อาจกล่าวได้ว่า  ภาวะวิกฤติคือภัยคุกคามในทางปฎิบัติ  หรือที่มีแนวโน้มจะเกิดแล้วกระทบต่อ  อความสามารถขององค์กรในระยะยาวของการทำธุรกิจผลกระทบที่เกิดขึ้นมีต่อชื่อเสียง  ตำแหน่งธุรกิจทางด้านกฎหมายและการเงิน  และสถานะ  การรักษาสภาพการทำงานของธุรกิจ  เป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินหรือเอาจะแบ่งผลกระทบจากวิกฤติต่อทรัพย์สินขององค์กรออกเป็นสองกลุ่มดังนี้  (สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, 2549)

ทรัพย์สินที่สัมผัสได้  อันได้แก่  อาคาร ตึก อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ  รวมถึงบุคคลด้วย

ทรัพย์สินสิ่งที่สัมผัสไม่ได้  มี  ความเสน่ห์ที่ดึงดูดนักลงทุน  ความจงรักภักดีต่อลูกค้า  ขวัญกำลังใจต่อกำลังพล สัมพันธ์ภาพต่อผู้ออกกฎหมาย  ความเชื่อมั่นของหุ้นส่วนองค์กร  การสนับสนุนองค์กรโดยชุมชนสัมพันธ์

วิกฤติขององค์กรนั้นสามารถเกิดได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ภายในก็คือการบริหารงานที่ผิดพลาด  การบริหารงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม  และการบริหารงานครั้งนี้มีผลต่อการเกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กร  สูญเสียทั้งภาพพจน์ ภาพลักษณ์ขององค์อการ  การประสบปัญหาทางด้านการเวิน  การดำเนินการผลิตหยุดชะงัก หรือประสบปัญหาทางด้านการเงิน วิกฤติอันเกิดจากภายนอกอาทิสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ  การขาดแคลนวัตถุดิบทางการผลิต หรือการแข่งขันในตลาด  เป็นต้น 

แนวโน้มของกลุ่มธุรกิจที่จะให้เกิดวิกติมักจะเป็นกิจการประเภทขายส่งและขายปลีก  มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤติเกือบครึ่งหนึ่งของวิกฤติทั้งหมด  มักเป็นของบริษัทใหญ่ๆ  มีประมาณ  20%  ของบริษัทที่วิกฤติ  มักไปไม่รอด ส่วนใหญ่มักเป็นพวกขายสินค้ายา  สินค้าบริโภค  ยานยนต์  อาหาร  และ  เคมีเกษตร  ตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ที่เกิดขึ้นคือข่าวลือผิดๆ ที่เชื่อว่า เครื่องดื่มโค้กสามารกัดกร่อนสนิมที่ติดตะปูได้ จึงมีการเชื่อว่าการบริโภคโค้กจะทำให้กระเพาะทะลุได้

การเกิดภาวะวิกฤติส่งผลให้เกิดผลกระทบดังนี้ 

ผลกระทบภายใน  มีดังนี้  เกิดความเสียหายของโรงงานและหน้างานในสนาม  การทำงาน  การผลิตสะดุดหยุดชะงัก ต้องเปลี่ยนคณะบริหารกันใหม่  พนักงานขวัญเสียหมดกำลังใจประสิทธิผลในการผลิตตกต่ำ  ชุมชุนรอบข้างเกิดความไม่พอใจองค์กรและคิดเชิงลบต่อองค์กร

ผลกระทบภายนอก  มีดังนี้  ราคาหุ้นตกร่วงลง  อย่างไม่มีกระบวนทำ  สูญเสียส่วนแบ่งการตลาด  ถูกมาตรการกฎหมายเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวด  ลูกค้าไม่ซื้อของ  ผู้ขายไม่ยอมขายวัตถุดิบให้  อัตราความน่าเชื่อถือขององค์กรตกต่ำ  ต้องเสียค่าประกันภัยเพิ่มขึ้น  รัฐบาลเลิกการสนับสนุน

การจัดการในภาวะวิกฤติขององค์กรนั่นคือการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications)  ต้องมีการสื่อสาร 2 ทางคือ การสื่อสารกับคนภายในองค์กรได้แก่ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในระดับต่าง ๆ  และกับบุคคลภายนอก  ซึ่งได้แก่  สื่อมวลชน  ชุมชน  ข้าราชการ  และนักการเมือง  โดยให้มีผู้ให้ข่าวเพียงคนเดียว  เพื่อป้องกันการสับสน  และผู้ที่จะให้ข่าวต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจบริหารหรือตำแหน่งที่ใหญ่พอในการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในการให้ข่าวนั้น ๆ ช่องทางสื่อสารที่ต้องตอบสนองรวดเร็ว  และมีประสิทธิผล  โดยต้องกำหนดกลยุทธ์ในมิติต่าง ๆ  ต้องเกี่ยวข้อง  และชี้บ่ง  แนวโน้มวิกฤติ  โดยการทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และหมั่นเพิ่มประสิทธิภาพทักษะในการจัดการวิกฤติ  มีการทดสอบวิกฤติ  และทดสอบขั้นตอนที่เหตุการณ์  ในเชิงฉากต่างๆ  ทั้งเล็กน้อย  ปานกลาง  และรุนแรง

โครงสร้างอาจแบ่งเป็น  ระดับ ต่าง ๆ ดังนี้

1.กกระดับหน้างาน

2.กกระดับตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (หน้าสนาม)

3.กกระดับบริหารสภานะการณ์ฉุกเฉิน (ภาค)

4.กกระดับบริหารวิกฤติ (ระดับองค์กร)

การบริหารวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องตอบสนองต่อระดับวิกฤติให้พอเหมาะ  ไม่ตอบโต้ปัญหาจนเกินจริง  จนดูเป็นการตื่นเต้น  และหวาดกลัว

ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน  อาจแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  ดังนี้

ระดับก1กเหตุการณ์เล็กน้อย  สามารถทำงานได้  ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร  สามารถกู้  สถานการณ์กลับคืนมาได้เร็ว  การแก้ไขโดยทีมปฎิบัติการฉุกเฉินหน้างาน  ความตั้งใจ  หมั่นดูบ่อยถี่ ขึ้นให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ระดับก2กเหตุการณ์ปานกลาง มีการบาดเจ็บ เป็นอุปสรรค์ต่อคนและทรัพย์สิน การดำเนินงานหยุดชะงัก  บางส่วนจำเป็นต้องพึ่งปฎิบัติการช่วยเหลือจากภายนอกองค์กรการแก้ไขโดย ทีมฉุกเฉินหน้างาน  ทีมบริหารฉุกเฉิน  การรีบแก้สถานการณ์

ระดับก3กเหตุการณ์รุนแรง  มีการบาดเจ็บหลายรูปแบบ  สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อน มีผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจรุนแรง  มีผลกระทบต่อคน  ต้องพึ่งพาภายนอกอย่างมาก  ทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้อง  กระทบชุมชน  แก้ไขโดยทุกทีม  ผู้บริหารระดับสูงต้องไปชี้แจง

การจัดการกับภาวะวิกฤติ 

แบบแรกเป็นแบบเฉพาะหน้า นั่นคือเมื่อเกิดปัญหาแล้วองค์กรทำการแก้ไข  ยกตัวอย่างเช่น  การเกิดปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าที่ต้องมีการเรียกคืน  เนื่องจากสาเหตุของการประกอบชิ้นส่วนมีปัญหาทำให้ระบบขัดข้อง  ทางฝ่ายผลิตของโตโยต้าได้ออกมากล่าวขอโทษพร้อมทั้งแถลงแนวทางในการชดเชยต่อลูกค้าที่เสียผลประโยชน์ในการเรียกคืนรถดังกล่าว   ซึ่งฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรโตโยต้าเองได้จัดทำการให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร  การออกรายการโทรทัศน์  รวมถึงเอกสารประกอบการแถลงการณ์เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ   ซึ่งเป็นการใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้มีกฏเหล็กขององค์กรที่ต้องคำนึงดังนี้ 

กฏหลักของการสื่อสารภายใต้ภาวะวิกฤติ 

1.กกอย่าบอกว่า “บริษัทไม่ทราบเรื่อง” หรือ “ไม่มีความคิดเห็น” กับสิ่งที่ เกิดขึ้น การบอกกับสังคมหรือผู้บริโภคว่าบริษัทไม่มีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น หรือบอกว่าเป็นปัญหาของผู้บริโภคเอง ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นสิ่งที่อาจนำไปสู่ความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นของ ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท นอกจากนี้ มีการวิจัยในปี 2005 พบว่าเมื่อเกิดวิกฤติขึ้นกับบริษัท การที่บริษัทมีการออกมาแสดงการรับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วเท่าไร (แม้ว่าจะยังไม่สามารถระบุ ได้ถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดได้แต่อาจบอกว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบปัญหาที่ เกิด ขึ้น) จะยิ่งมีผลดีต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทมากขึ้นเท่านั้น

2.กกอย่ารีบปฏิเสธว่า “เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้บริโภคเอง” ก่อนที่จะได้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมาก เช่น ในกรณีของรถยนต์โตโยต้าในสหรัฐอเมริกา มีการบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาจาก อุปกรณ์ในรถยนต์ แต่ในภายหลังพบว่าเป็นปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์จริงและผู้บริหาร ของโตโยต้าต้องออกมากล่าวขอโทษต่างๆ นานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทเน้นการเติบโตของธุรกิจมากกว่าความปลอดภัย จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 40 ราย

3.กกการจัดตั้งทีมงานจัดการกับวิกฤติ ทั้งทีมงานทางด้านเทคนิคและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นของปัญหาอย่างรวดเร็ว ชัดเจนและครบถ้วนที่สุด หากถูกประชาชนหรือผู้บริโภคมองว่าขาดความจริงใจในการแก้ปัญหาอาจจะทำให้มีผล เสียและผลกระทบต่อบริษัทที่ร้ายแรงกว่าเดิม

4.กกการให้ข้อมูลกับสื่อสารมวลชนและสังคม ควรจะกระทำโดย บุคคลที่มีความเหมาะสม และได้มีการเตรียมตัวเอาไว้เพื่อตอบคำถามหรือให้ข้อมูล กับสังคมอย่างชัดเจน นอกจากนั้นควรมีแผนการระยะยาวในการสื่อสารกับผู้บริโภคและสื่อมวลชนจนกว่าจะ แก้ปัญหาได้ เช่น ในกรณีของ BP แม้ว่ายังจะไม่สามารถจัดการกับปัญหากับน้ำมันที่รั่วจากจุดที่มีการเจาะ น้ำมันได้แม้จะผ่านไป หลายสัปดาห์ แต่ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ CEO ลงมามีการให้ข้อมูลกับสื่อทุกอย่างอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้บริษัทอาจจะยังคงต้องพูดคำว่า ขอโทษ หรือ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหา ต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่ได้แก้ปัญหาทางเทคนิคและก็อาจจะช่วยลดความไม่พอใจของผู้ได้รับผล กระทบได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความจริงใจในการลงมือแก้ปัญหาพร้อมกับการกระทำที่ เหมาะสมในการ แก้ป้ญหาจะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับบริษัทได้

5.กกการเลือกใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร ก็เป็นสิ่งจำเป็นบริษัทอาจใช้สื่อ ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรืออาจใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมสมัยใหม่ เช่น Twitter หรือ Facebook ในการสื่อสารให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและกระชับและยังเป็นการสื่อสารแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับบริษัทกับลูกค้าอีกด้วย

6.กกมีการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อทุกกลุ่มและในทุกด้านไม่ใช่แค่ด้านเศรษฐกิจ อย่างเดียว แต่ยังควรให้ความสำคัญกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะบริษัทควรจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบที่สุด เพราะทุกการตัดสินใจหลังจากที่เกิดวิกฤติปัญหาจะมีหลายฝ่ายจับจ้องมองดู อย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงไม่ควรมีความผิดพลาดจากการตัดสินใจและดำเนินการเกิดขึ้นอีก

7.กกในเรื่องของการเตรียมพร้อมและป้องกันปัญหาวิกฤติ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ควรมีการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นและให้มีการประเมินสถานการณ์ ที่เป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้น บริษัทจะสามารถป้องกันหรือมีส่วนแก้ ปัญหาได้อย่างไร จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะหลายครั้งบริษัทจำเป็นต้องมีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้ง บุคคล ชุมชนและค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเงินอีกจำนวนมาก 

8.กกวิกฤติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ขึ้น การจัดการวิกฤติที่เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่ผู้นำจะต้องตัดสินใจ และดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบเพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอาจ ลดลงและมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของบริษัทในระยะยาว

การแก้ไขปัญหาวิกฤติที่ใช้การประชาสัมพันธ์มาเป็นตัวช่วย  เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การจัดการภาวะวิกฤติอย่างยั่งยืนต้องเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติ  นั่นก็คือการบริหารองค์กรให้มีเสถียรภาพยั่งยืนอย่างมั่นคง  รวมทั้งมีการจัดการกับปัจจัยที่อาจทำให้เกิดภาวะวิกฤติจากภายนอกไว้ด้วย  โดยการกำหนดประเด็นทางสังคม (Social Issue) นั่นคือประเด็นที่เป็นเหตุ (Cause) ที่เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและสังคม ทิศทางในการทำการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จะเป็นการจัดการที่ดีที่สุด ประเด็นสังคมสังคมหลักๆ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553) มีโดยสังเขปดังนี้ 

1.กกภาวะโลกร้อน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสนใจในเรื่องภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น มีการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกียวกับภาวะโลกร้อนมากมาย อาทิ  โครงการ 1 ล้านต้นกล้า ถวายพอ ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน  โครงการปลูกป่าชายเลน ของบริษัทบีแอลซีพี จำกัดมหาชน  

2.กกพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากการหมุนเวียน เช่นพลังงานลม  พลังงานน้ำ การใช้พลังงานทางเลือกของมนุษย์จะมีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่ชั้นบรรยากาศ  ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธภาพ  โครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น แคนนอนจัดทำกังหันลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงเรียนชนบท 

3.กกสิ่งแวดล้อม  มนุษย์บนโลกเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง  มีการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ   และเกิดการขัดแย้งกับธรรมชาติ  ซึ่งการการไปบุกรุกธรรมชาติแบบนี้ทำให้สมดุลของสิ่งแวดล้อมเสียไป  ตัวอย่างโครงการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้แก่  โครงการจัดทำประการังเทียม ของบริษัท บีแอลซีพี จำกัด มหาชน  เพื่อใช้ชดเชยประการังที่ได้ถูกทำลายไปในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

4.กกสังคมผู้สูงวัย  ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนมากขึ้น จำนวนผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน 60 ปีก็มีมากขึ้น  ทำให้สังคมนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ซึ่งก่อให้เกิดการใช้งบประมาณจำนวนมากมาจัดสรรทางด้านการแพทย์  การจัดทำที่อยู่อาศัย  เงินเลี้ยงชีพต่อเดือน  ให้กับราษฏรอาวุโสเหล่านั้น โครงการที่เข้าไปช่วยผู้สุงวัยเห็นได้จากการจัดการเลี้ยงอาหาร หรือมอบสิ่งของให้กับผู้สุงวัย  เช่น  การมอบผ้าห่มแก่คนชรา ของบริษัท ไทยเบฟ จำกัด มหาชน  นอกจากการจะนำข้าวของไปมอบให้ผู้สูงอายุแล้ว  การเปิดโอกาสทางสังคมให้กับผู้สุงวัยได้ที่เกษียณ แล้วแต่ยังสามารถทำงานได้  ให้กลับเข้ามาทำงานโดยไม่กีดกัน  อาทิ โครงการ Senior Barista ของ Star Bucks ที่เปิดโอกาสให้กับผู้สูงวัยได้เข้ามาทำงานได้  

5.กกแรงงาน ปัญหาเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่องค์การจะทำการค้าขายกับนานาชาติ ในปัจจุบันมีการเข้มงวดในการเรื่องสิทธิของแรงงานมากขึ้นที่จะต้องได้รับในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน  ความปลอดภัยในการทำงาน  หรือด้านสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

6.กกคอรัปชั่น   การคอรัปชั่น ทำให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้น  และผลที่เกิดทำให้ราคาสินค้าต่างๆ สูงขึ้นไปด้วย  อีกทั้งยังทำให้ได้สินค้าที่คุณภาพต่ำที่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม  การรณรงค์เรื่องการไม่คอรัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรับผิดชอบขององค์กรที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  ต้องมีการปลูกฝังจริยธรรมในข้อนี้ต่อการดำเนินธุริจในทุกส่วน

7.กกความยากจน  ความยากจนทำให้คนจนเสียโอกาสหลายด้าน  ทั้งเรื่องของความเป็นอยู่  การมีโภชนาการอาหารที่ดี  การรักษาพยาบาล  เรื่องของการศึกษา  การให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากการให้งานทำแก่ประชนชนในพื้นที่  การมอบทุนการศึกษา การสร้างโรงเรียน การสร้างโรงพยาบาลในชุมชน  เพื่อพัฒนาให้บุคคลในชุมชนนั้นได้หลุดพ้นจากสภาพของความยากจน  ตัวอย่างโครงการเช่น  การสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในครอบครัวยากจน

8.กกการสาธารณสุข สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญของบุคคลที่จะใช้ชิวิตได้อย่างปกติและมีความสุข  การจัดการดูแลด้านสาธารณสุขด้านนี้มิได้มุ่งไปที่ประเด็นของการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียว  แต่หมายรวมถึงการสร้างสุขอนามัย  การสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับในชุมชน  ตัวอย่างโครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลัง ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา 

การจัดการกับภาวะวิกฤติอย่างยั่งยืนคือการจัดการจากภายใน  การใส่ใจในสังคมสิ่งแวดล้อมทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ  จึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาใดๆ  ขึ้น การแก้ไขภาวะวิกฤติขององค์กร  โครงการเด็กไทยสดใสร่วมใจออกกำลัง เป็นการวางรากฐานอย่างยั่งยืนในเรื่องการรักษาสุขภาพให้กับเด็กไทย  ที่จะให้เด็กมีนิสัยรักการออกกำลังและเป็นผู้ที่ดูแลโภชนาการของตนเองและบุคคลรอบตัวเอง ได้  ซึ่งจะเป็นการลดภาระให้กับสังคมในเรื่องของการสาธารณสุขได้ดี  หากคนในสังคมรักสุขภาพและดูแลร่างกายได้



แนวคิดการสื่อสารด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 

การสื่อสารมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะการทำกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชนรอบข้าง   ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ  ส่งเสริมความเข้าใจที่ตรงกันขององค์กรและผู้บริโภค หรือ สังคม   

กลยุทธ์การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.กกการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์กรขึ้นอยู่กับการคิดอย่างระมัดระวังถึงปัจจัย 3 องค์ประกอบคือ 1) องค์กรเป็นผู้ทำหน้าที่ส่งข้อมูล 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงคนหรือกลุ่มคนท่รับสารที่ส่งไป และ 3) สารหรือภาพลักษณ์ที่ส่งออกไป  
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ในส่วนขององค์ประกอบแรกคือ  องค์กรจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มนั้น  องค์กรต้องการให้พวกเขาทำอะไรได้บ้าง  จากนั้นก็มาตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะต้องใช้  ไม่ว่าจะเป็นเงิน  คน และเวลา  สุดท้ายคือการตอบคำถามว่าภาพลักาณ์ขององค์กรอันใดที่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย





ภาพก8กกแสดงตัวแบบกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร



ที่มา : Paul A.Argenti, 1998, p. 33

องค์ประกอบที่สอง  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีทัศนคติต่อองค์กรประการใด  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ยนั้น ๆ  มีความรู้ประการใดบ้าง  กับหัวข้อเรื่องราวที่องค์กรต้องการจะสื่อ

องค์ประกอบที่สามเป็นเรื่องของตัวสารหรือภาพลักษณ์ที่จะสื่อสารออกไป  ต้องมีการตัดสินใจทางด้านช่องทางในการสื่อสาร  ว่าจะทำการในช่องทางใด  หรือเป็นผสมผสานช่องทางการสื่อสารใดบ้าง  และจัดโครงสร้างของข่าวสารอย่างระมัดระวังว่าเป็นโครงการแบบตรงคือ  แสดงจุดหลักก่อน  และให้เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  หรือจัดโครงสร้างแบบอ้อมเป็นการอธิบายก่อนและแสดงจุดหลักภายหลัง 

2.กกกลยุทธ์การสื่อสารซีเอสอาร์  ต้องมีการจัดทำตัวแบบกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสื่อสารอย่างมีจริยธรรม  และรับผิดชอบต่อสังคม  ไปยังผู้มีส่นได้ส่วนเสียที่หลากหลาย  ทำให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและรักษาไว้ซึ่ง  “ใบอนุญาตให้ดำเนินการ”  ตัวแบบนี้จะประกอบไปด้วการให้ข่าวสาร  และกลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์  กระบวนการที่จะผลักดันจากกลยุทธ์หนึ่งไปยังอีกกลยุทธ์หนึ่งไปยังอีกกลยุทธ์หนึ่ง 
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ภาพก9กกแสดงตัวแบบกลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม



ที่มา : Jan and Marco de Witte, 2006, p. 246



ตัวแบบกลยุทธ์การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงถึงกลยุทธ์การให้ข่าวสารและกลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์  และกระบวนการจากการให้ข่าวสารไปยังการปฏิสัมพันธ์  กลยุทธ์การให้ข่าวสารแนะนำว่า  องค์กรจะแจ้งข่าวสารในประเด็นใด  ที่เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์จะแนะนำว่า  กระบวนการสื่อสารแบบสองทางใดที่องค์กรจะดำเนินการ  ส่งเสริมหเกิดการสานเสวนา  และเพิ่มความเข้าใจกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  เช่น  พนักงานผู้นำความคิด  และผู้บริโภค  นอกจากนั้นการส่งเสริมกระบวนการของการเคลื่อนจากกลยุทธ์การให้ข่าวสาร  ไปยังกลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์  จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในโครงสร้างและผูกการสื่อสารองค์กรกับการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน
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ภาพก10กกแสดงการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสื่อสารออกไปอย่างเป็นทางการ  และไม่เป็นทางการ  การสื่อสารอย่างเป็นทางการจะทำในนามขององค์กร  ส่วนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการจะเป็นการทำส่วนตัว  หรือปกปิดแหล่งข่าว  หรือไม่ทราบแหล่งข่าว  นอกจากนั้นก็ยังสามารถทำการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  การสื่อสารภายนอกองค์กรจะมุ่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชน  ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรจะมุ่งสู่พนักงานในองค์กร  เพื่อให้เกิดการรับรู้  ภาคภูมิใจหรือระดมส่งเสริมอาสาสมัครเป็นต้น (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553)





สิ่งที่ควรทำในการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1.กกออกแบบการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรม

2.กกรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ว่าเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งข่าวสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

3.กกพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เชิญชวนการสนทนาเชิงวิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก

4.กกขยายของเขตการสื่อสารจากมุมมองนักการตลาดไปยังมุมมองการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และฝังลงไปในองค์กรในฐานที่เป็นประเด็นการจัดการระดับสูง

สิ่งที่ไม่ควรทำในการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

1.กกไม่ประกาศถึงความพยายามด้านการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างชัดเจนเกินไป

2.กกไม่คาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะยินดีต้อนรับการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แม้ว่าพวกเขาจะพยายามคาดหวังถึงความพยายามด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก็ตาม

3.กกไม่ประเมินต่ำเกินไปถึงอำนาจของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกในพื้นที่ๆ มีการแสดงออก

ไม่คิดว่าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินการสื่อสารว่าองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องการความตระหนักขององค์กร  และความพร้อมเพรียงกันของความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

ในการสื่อสารด้านความรับผิดชอบขององค์กรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการจะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การเลือกประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสื่อสารออกไปนั้นมีความสำคัญ  องค์กรอาจจะมีการทำกิจการมากมายแต่ไม่จำเป็นต้องให้น้ำหนักของกิจกรรมทั้งหมด  การสื่อสารซีเอสอาร์ขององค์กรต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงงบประมาณ ระยะเวลาที่เหมาะสม  รวมทั้งแนวทางการซื้อสารซีเอสอาร์ ด้วนแนวทาง ISC ซึ่งมาจาก แนวทาง IMC  ซึ่งจะขออธิบายถึงแนวทาง IMC เพื่อเป็นการปูทางความเข้าใจดังนี้ 



แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเพราะการทำกิจกรรมต่างๆ จำเป็นการดำเนินกิจการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชนรอบข้าง  จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร  นอกจากนั้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจำเป็นต้องเลือกกิจกรรมที่ถูกต้อง  ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การองค์การอาจจะมีการทำกิจกรรมมากมายแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำหนักกับกิจกรรมทั้หงมดเท่ากัน  การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงต้องเลือกกิจกรรมที่จะสื่อสารสารให้เหมาะสม  สุดท้าย คือการดำเนินการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสารที่จะส่งออกไป  การเลือกสื่อที่เหมาะสม  เวลาและงบประมาณที่เหมาะสม  ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือในการสื่อสารมีมากมายหลายรูปแบบ  ในที่นี่แนวทางการสื่อสารที่เหมาะคือการ 

(เสรี วงษ์มณฑา, 2547,หน้า 90) 



…การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง (Integrated Marketing Communicatiion) เป็นการ การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดร่วมกัน เพื่อสร้างเกิดผลกระทบทางการสื่อสารที่มีพลัง หรือเป็นการประสมประสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลายๆ อย่างเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ  หรือ บุคคล  เป็นต้น เพื่อดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 



ประโยชน์ของการสารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคือการได้มาซึ่งการผนึกกำลัง (Synergy)  ซึ่งปรากฏที่จะเกิดผลลัพธ์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยรวมกันเอง การใช้สื่อสารที่ไม่บูรณาการจะทำให้เกิดการส่งสารกระจัดกระจาย และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการยาก IMC ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านข่าวสารที่มีความสม่ำเสมอ เป็นการใช้สื่ให้ดียิ่งขึ้น มีความแม่นยำมากกว่า มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประหยัดต้นทุน มีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ง่ายขึ้น มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวแทนมากขึ้น

เสรี วงษ์มณฑา (2547) การประสมประสานการตลาดแบบบูรณาการ นิยมใช้เครื่องมือ ดังนี้ 

1.กกการให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสอนข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบุคคล ของบริษัทโดยผ่านสื่อกระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งตามพฤษฏีแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ในทางปฏิบัติจริงจังอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์  ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อถือได้สูง เป็นอีกหนึ่ววิธีที่องค์กรนิยมใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรขององค์กร 

2.กกการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยกับบุคลที่น่าสนใจเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆ  ซึ่งมีหลายรูปแบบ  เช่นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ 

3.กกสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press หรือ Media relation) การใช้สื่อมวลชนสัมพันธ์ ถือเป็นรากฐานของการประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน  เพื่อที่ให้สื่อมวลชนเสนอข่าวด้านบวกเกี่ยวกับและให้ความร่วมมือกับธุรกิจของตน

4.กกชุมชนสัมพันธ์ (Community relation)  ในอดีตชุมชนมีลักษณะไม่สนใจกิจกรรมที่เกิดขึ้น  หรือเป็นชุมชนที่ไม่มีปฏิกิริยา (Passive community)  ไม่ว่าใครจะทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด  หรืออย่างไรก็ตาม ชุมชนก็จะไม่สนใจ  แต่ในปัจจุบัน  ชุมชนได้เปลี่ยนมาเป็นชุมชนที่มีปฏิกิริยา  (Active community)  โดยใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนมากขึ้น   ดังนั้นการ ที่นักธุรกิจจะไปทำกิจกรรมอะไรในชุมชนใดก็ตาม  จะต้องคำนึงถึงความต้องการของชุมชนนั้นด้วย  หลักการสร้างภาพลักษณ์ (The rule of image making)  ในการสร้างชุมชนสัมพันธ์คือ  ต้องเสนอหน้าให้คนเห็น (Need in visibility)  โดยต้องให้ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทและชุมชน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนในทุกสถานการณ์ได้ให้หลักของการทำชุมชนสัมพันธ์ดังนี้

4.1กกชุมชนต้องการทำให้ชุมชนสวยงาม (Beautify The Community) เช่นการปลูกต้นไม้การทำสวนหย่อม

4.2กกชุมชนต้องการการมีส่วนร่ร่วมจากผู้บริหารระดับสูง ( Praticipation) ในกิจกรรมมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น  เช่น  กิจกรรมลอยกระทง จ.เชียงใหม่    

4.3กกชุมชนต้องการงาน เช่น การสร้างโรงงานเย็บตุ๊กตาในจังหวัดราชบุรี  เป็นการสร้างงานในท้องถิ่นและจำเป็นต้องใช้คนในชุมชนเป็นแรงงาน

4.4กกชุมชนต้องการความปลอดภัย (Safety) เมื่อโรงงานเข้าไปในท้องถิ่น  ชุมชนปลอดภัยหรือไม่  

4.5กกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) หากมีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งแวดล้อม หรือ  อากาศเสียต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

4.6กกการพัฒนาชุมชน (Community  Development)  เมื่อเข้าไปในท้องถิ่นใดต้องนำความเจริญเข้าไปด้วย เช่น โรงงานกาแฟเข้าไปตั้งบนดอยหลวง ต้องมีการทำถนนเพื่อรับส่ง สินค้า  ทำให้ชุมชนบริเวณนั้นได้ใช้ถนนไปด้วย 

4.7กกบริษัทต้องเป็นผู้อุปถัมภ์ (Sponsorship)  เช่น  การมีส่วนร่วม  ในการให้เครื่องกีฬา หรือเครื่องดนตรี  แก่โรงเรียนในชุมชน 

4.8กกการทำการกุศล (Charity)  เป็นการทำกิจกรรมใดที่ช่วยเหลือสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือด้านใดด้านหนี่ง  ซึ่งแบ่งการทำการกุศลได้สองแบบ 

4.8.1กกการกุศลสอดคล้องกับสินค้า เช่น วาโก้ มอบชุดชั้นในให้กับผู้ต้องหาหญิงที่ขาดแคลน

4.8.2กกการกุศลสอดคลอ้งกับเหตุการณ์ เช่น  เกิดภัยสึนามิ ก็บริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 206-212)

5.กกการทำกิจกรรมสาธารณะ (public affairs) และโครงการสาธารณะ (Public project)  เป็นการทำกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับชุมชน  สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคม  ถือเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม  หรือเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบของสังคมต่อองค์กร  (Corporate Social Responsibility Management)  อีกทั้ง และแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นประชาชน (บริษัท)  หรือนิติบุคคลที่ดี (Good corporate citizen) เสนอวิธีการจะเป็นนิติบุคคลที่ดีดังนี้

5.1กกบริษัทต้องศึกษานโยบายสาธารณะ (Public Policy) ของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้องค์การได้ทำประโยชน์แก่สาธารณะ  โดยสอดคล้องกับ  นโยบายราชการ

5.2กกจัดทำโครงการโดยเลือกเอาเรื่องที่สอดคล้องกับงานของบริษัทหรือ เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม  อันได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

5.2.1กกเรื่องของเด็กและเยาวชน  

5.2.2กกเรื่องของสถานภาพสตรี  

5.2.3กกเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ  

5.2.4กกเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตย 

5.2.5กกเรื่องของการศึกษา

5.2.6กกเรื่องของการบำรุงศาสนา

5.2.7กกเรื่องของการส่งเสริมกีฬา

5.2.8กกเรื่องของสาธารณสุข

5.2.9กกเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัย

5.2.10กกเรื่องของอาชีพท้องถิ่น

5.2.11กกเรื่องของประเพณีและวัฒนะรรม

5.2.12กกเรื่องของศิลปะพื้นบ้าน

5.2.13กกเรื่องของสิ่งแวดล้อม

5.3กกเมื่อเลือกเรื่องได้แล้วก็ทำเป็นโครงการขึ้นมา

5.4กกนำเอาโครงการไปปฏิบัติ

5.5กกเผยแพร่เรื่องราวของการทำกิจกรรมดังกล่าวให้สาธารณชุนได้รับรู้และชื่นชม  

5.6กกประเมินผลของกิจกรรมว่าส่งเสริมภาพพจน์ชื่อเสียงของบริษัทอย่างไร

5.7กกดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนมีคนโยบใยกิจกรรมดังกล่าวกับภาพพจน์ชื่อเสียงของบริษัท (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 213-214)

6.กกการจัดกิจกรรมพิเศษ  (Special event)  เป็นการจัดกิจรรม (Action) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม (Participation) ตัวอย่างเช่น  การจัดสัมมนา (Seminar) การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  การจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบการส่งเสริมการขาย (sales Promotions) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion activities) เช่น การจัดประกวด เรียงความ การประกวดความงาม การจัดกิจรรมพิเศษเหล่านี้สามารถที่จะวัดผลได้ตัวอย่างเช่น  การจัดนิทรรศการเราสามารถวัดจำนวนผู้เข้าชมได้   การจัดกิจรรมพิเศษจึงเป็นกิจกรรมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่องค์กรนิยมทำ  เพราะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  (Participation) เกิดการตอบสนอง (Response) และสามารถวัดผลของการกระทำได้  ตลอดจนก่อ ให้เกิดการครอบคลุมจากสื่อ (Media Coverage) ได้ดีมาก  เมื่อมีการจัดกิจรรมอย่างใดอย่าง หนึ่งขึ้นมาแล้ว  ย่อมก่อให้เกิดกิจกรรมอย่างอื่นตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ของบริษัทบีแอลซีพี  จะต้องเชิญสื่อมวลชนมาร่วมในวันแถลงข่าว  ก่อนวันเกิดกิจกรรมจะมีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  จัดทำสปอตวิทยุ (Spot radio) เชิญชวนคนมาร่วมกิจกรรม ในวันที่จัดกิจกรรมต้องมีการเชิญนักข่าวมาร่วมสังเกตการณ์   และมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารเมื่อโครงการนั้นได้จบสิ้นลง

7.กกการพัฒนาบุคลากร (Staff development)  เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ใด ก็จะใช้ไม่ได้ผลถ้าพนักงานขององค์กรนั้นๆ  ปราศจากมนุษยสัมพันธ์และวิญญาณในการให้บริการ (Service mind)  เนื่องจากไม่มีการพัฒนาบุคลกร (Employee)  ของตนเอง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงและก่อให้เกิดภาพลักาณ์ที่ไม่ดีอย่างยิ่ง  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร (Staff development) จึงถือเป็นส่วยนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้มให้ตระหนักไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่องค์กรได้ลงทุนลงแรงไปอาจล้มเหลวได้ภายในพริบตา

8.กกการบริหารข่าวเชิงกลยุทธ์ (Issue management) บริษัทต้องมีการบริหารข่าวเชิงกลยุทธ์ที่ดี  โยการควบคุมทิศทางการปล่อยข่าวหรือการให้สัมภาษณ์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม  อย่าปลอ่ยให้การรายงานข่าวเกี่ยวกับองค์กรไม่มีการควบคุมโดยเด็ดขาด

9.กกการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis management) ภาวะวิกฤติ (Crisis) หมายถึงปรากฏการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน  แต่อาจส่งผลเสียในระยะยาว  อาทิ  คนงานสไตรค์  ชาวบ้านประท้วง  ไฟไหม้ เป็นต้น  เมื่อเกิดเหตุการ์วิกฤติสื่อมวลชนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  หากองค์กรไม่สามารถบริหารภาวะวิกฤติให้ผ่านไปได้  องค์กรก็จะได้รับความเสียหาย และทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

10.กกการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) หมายถึงการให้การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ เพื่อสามารถจัดกิจกรรมขึ้นได้ การสนับสนุนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ  การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา  (Sports sponsorship) การสนับสนุนกิจกรรมบันเทิง (Entertainment sponsorship) การสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and culture sponsorship) และการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ(Academic sponsorship)

11.กกการกุศล (Charity )  การทำกิจกรรมที่เป็นการกุศลเป็นการสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ซึ่งอาจจะอยู๋ในรูปของการก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ  ที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจของตน 

แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือการตลาดแบบครบเรื่อง (IMC: Integrated Marketing Communication) ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อที่จะนำมาเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ด้วยแนวคิดของ IMC จึงเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่า  การสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ  (ISC:Integrated  Social Communication )  



แนวคิดการสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ

การสื่อสารสังคมแบบบูรณาการ (ISC: Integrate  Social Communication)  จะช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้อง  ตามช่องทางที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  อย่างถูกที่และถูกเวลา  การบูรณาการทางด้านการสื่อสารจะเป็นการช่วยประสานข่าวสาร  สื่อ  ประเด็นสังคม  และกลยุทธ์องค์กรให้เป็นเนื้อเดียวกัน  มีประสิทธภาพและมากประสิทธิผล  ISC  มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1.กกการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation  Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT Analysis)  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาคการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฏหมาย และนิเวศวิทยา  (Political Economic Social Technology Legal and Ecology : PESTLE)  เพื่อหาประเด้นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจะสื่อสารออกไป

2.กกการกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (Identify  the Target  Audience)  เป็นการกำหนดกลุ่มผู้รับข่าวสารข้อมูลว่าควรจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มไหน  ประเด็นอะไร  ระดับในการสื่อสารที่จะต้องสส่งสารไปอยู่ในระดับใด  ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นฐานของกลุ่มต่างๆ 

3.กกการกำหนดวัตถุประสงค์ (Determine  Objectives)  เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารไปยังแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  จะให้กลุ่มต่างๆ  เหล่านี้รับรู้ข่าวสารข้อมูลไปเพื่อวัตถุประสงค์ไปบ้าง  อาจจะเป็นเพื่อให้เกิดการรับรู้หรือเปลี่ยนทัศนคติ  หรือแม้แต่การเปลี่ยนพฤติกรรม

4.กกกลยุทธ์การสื่อสารสังคม (Social Communication  Strategy)

4.1กกออกแบบการสื่อสาร (Design  Communications)

เป็นการกำหนดกลยุทธ์ข่าวสาร (Messeage Strategy) ที่ส่งออกไปว่าจะมีจุดดึงดูด  ธีม  หรือแนวคิดที่โยงกับสังคมและองค์กร  อย่างไรเพื่อสร้างจุดแตกต่างให้โดดเด่นออกมา  เป็นการกำหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์  (Creative Strategy) เป็นการแปลงแปลข่าวสารให้มีความเฉพาะเจาะจงในการสื่อสารมากขึ้น  และการกำหนดแหล่งข่าวสาร  (Message  Sources)  ซึ่งแหล่งข่าวสารนี้จะนำมาจากภายในองค์กรเองหรือจากภายนอก  โดยเฉพาะบุคคลที่สามที่จะทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  

4.2กกส่วนประสมของสื่อ (Media Mix) เป็นการออกแบบและเลือกสื่อที่หลากหลายให้ทำหน้าที่สอดคล้องกัน  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถได้รับการสื่อสารที่องค์กรสื่ออกไปได้  การประสมและบูรณาการสื่อจะต้องทำให้สอดคล้อง  



แนวคิดแรงจูงใจ  

แรงจูงใจ  เป็นความต้องการและความพึงพอใจของบุคคลในการปฏิบัติกรรมกรรมต่างๆ   ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยอาศัยอาศัยลักษณะภายสนตัวเองเป็นแรกผลักดัน  (Dishman, Ickes, and Morga, 1980)  โดยแมคสวีนีย์  (Macsweeney,1993)  ยังได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ  โดยรวมถึงความเชื่อที่ผลักดันออกมาจากภายในตัวบุคคลที่สนับสนุนให้บุคคลมีการปฏิบัติกิจกรรมและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติกรรมกนั้นๆ  นอกจากนี้ เรสนิค  (Resnick, 1998)  ยังได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นแรงผลักดัน  หรือความต้องการในปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในที่สุด  โดยแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่เคลื่อนไหวภายในบุคคล  และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระตุ้นหรือริเริ่มพฤติกรรมและการคงไว้ซี่งพฤติกรรม  โดยเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งแรงจูงใจมีความแตกต่างจากการยอมตามหรือการปฏบิตตาม  ( Compliance)  โดยการยอมตามจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยปฏิบัติตามแผนการรักษาและปฏิบัติตามเนื่องจากได้รับคำนั่ง  แต่แรงจูงใจจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติสิ่งนั้นๆ ด้วยความเต็มใจและแน่วแน่  จึงทำให้เมื่อริเริ่มพฤติกรรมแล้วบุคคลจึงมีการปฏิบัติแลคงไว้ซึ่งพฤติกรรมนั้น  อย่างต่อเนื่อ  โดยสรุปแล้ว แรงจูงใจหมายถึงความต้องการหรือแรงผลักดันของบุคคล  ในการปฏิบัติกจิกรรมหรือปฏิบัติพฟติกรรมสู่เป้าหมายที่ตั้งได้

ลักษณะของแรงจูงใจ

แรงจูงใจมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ   

1.กกมีการกระตุ้น  หรือ  การเร้า  (Energizing)  แรงจูงใจเป็นสิ่งผลักดันหรือเร่งเร้าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือตอบสนองเช่น  การแข่งขันเร้าให้เหิดแรงจูงใจ  แรงจูงใจกระตุ้นให้อินทรีพย์มีความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม  การแข่งขันจะกระตุ้นให้บุคคลอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะเตรียมกระทำ  หรือแสดงพฤติกรรม  พฤติกรรมที่มีแรงจูงใจที่มีความเข้มข้นมากๆ  จะมีชีวิตชีวามากกว่าแรงจูงใจที่มีความเข้มข้นน้อย

2.กกมีการชี้แนวทาง หรือทิศทาง (Directing) แรงจูงใจ  จะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้แนวทางให้อินทรีย์แสดงพฤติกรรม  หรือบอกแนวทางพฤติกรรม  เช่น  การได้รับางวัลแก่เด็กที่หมั่นซ้อมจนแข่งขันกีฬาชนะ  “รางวัล”  เป็นเครื่องชี้แนวทางให้เด็ก ๆ  รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรจึงจะได้รางวัล   

ขบวนของการเกิดแรงจูงใจ

พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมา  มักจะเป็นไปโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทาง  แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์โดยมากจะมีสาเหตุมาจากความต้องการของมนุษย์  เมื่อมีความต้องการคนเรามักจะมีแรงจูงใจเพื่อให้มีพฤติกรรมอันจะนำไปสู่เป้าหมาย 

แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรง  แต่อาจสรุปอนุมานได้จากพฤติกรรมว่า  มีแรงจูงใจอยู่หรือรู้ได้  โดยอาศัยองค์ประกอบนื่นๆ  หรือเงื่อนไขบางประการ  แรงจูงใจจะมีจุดเริ่มต้นจากทางสรีระ  อันเป็นความต้องการทางร่างกาย  หรือขบวนการทางอินทรีย์อันมีมาแต่กำเนิด  ต่อมาก็เกิดแรงจูงใจทางสังคมอันได้มาจากการเลี้ยงดู  จากการอบรมเลี้ยงดูจากสภาพแวดล้อม  หรือจากค่านิยมวัฒนธรรมในสังคมที่ตนเกี่ยวข้องกันอยู่  ตลอดจนจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลอื่น  แรงจูงใจของบุคคลจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยความต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางสรีระร่างกาย  ทางอารมณ์  หรือทางสังคมก็ตาม  ก็จะเกิดแรงขับขึ้นภายในร่างกาย  และจิตใจของบุคคล  ร่างกายจะต้องมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยความต้องการนั้นๆ   บรรลุจุดหมาย

พลังของแรงจูงใจ  (Motive Strength)  

ความต้องการหรือแรงจูงใจ  เป็นต้นเหตุของการเกิดพฤติกรรม  โยทั่วไปคนเรามีความต้องการมากมายหลายสิบหลายร้อยสิ่งอย่าง  แรงจูงใจหรือความต้องการอันไหนมีพลังมากที่สุด  ในขณะนั้นจะทำให้เกิดกิจกรรมแสดงพฤติกรรมออกมา  ส่วนความต้องการที่อยู่ในระดับต่ำ  หรือมีพลังน้อย  หรืออยู่ในระดับธรรมดา  จะไม่กระตุ้นให้เสาะแสวงหาจุดมุ่งหมายที่ปรารถนา  จนกว่าความต้องการที่มีแรงจูงใจเข้มข้นกว่าได้รับตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว  ความต้องการมีพลังแห่งแรงจูงใจ  ลำดับต่อมาจึงได้รับการตอบสนองเป็นลำดับต่อไป  แต่สำหรับการศึกษาพลังของแรงจูงใจในการออกกำลังกายนั้น  เป็นการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วซึ่งก็คือการออกกำลังกาย  ส่วนบุคคลใดจะบรรลุพฤติกรรมการออกกำลังกายแค่ไหน  ย่อมขึ้นอยู๋กับระดับความต้องการหรือความคาดหวังจากการออกกำลัง  ซึ่งจะกระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดกิจกรรมแสดงพฤติกรรมสู่เป้าหมาย  

ประเภทของแรงจูงใจ  

แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.กกแรงจูงใจภายใน  (intrinsic  motivation)  หมายถึง  แรงจูงใจที่เกิดจากภายในบุคคลที่อยากรู้  อยากกระทำ  เกิดจากความต้องการของตน  ไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าภายในอก  รางวัลหรือการเสริมแรงใดๆ  โดยแรงจูงใจส่วนนี้มีความสำคัญมากเพราะก่อให้เกิดความคงทนถาวรของพฤติกรรม  ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน  เช่น  ลักาณะอุปนิสัยเฉพาะบุคคล  บุคลิกภาพ  ความสนใจความชอบ  เป็นต้น 

1.1กกความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่อยู่ภายใน 

1.2กกอันจะทำให้เกิดแรงขับ แรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายและความพอใจ 

1.3กกความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลที่มีต่อบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลลทำในพฤติกรรมที่เหมาะสม 

1.4กกความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เราจะมีความสนใจเรื่องใดเป็น พิเศษ ก็จัดว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ในเรื่องนั้นๆ มากกว่าปกติ

Deci (1975) “ได้สรุปกรอบแนวคิดของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ  ดังภาพประกอบที่ 1  รูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน อารมณ์เป็นอย่างไร  เพื่อดจัดสรรพลังงานในการแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายอันเป็นเหตุให้บุคคลเลือกเป้าหมาย  (Goal Selection)  ซึ่งเขาได้คาดหมายว่าจะนำไปสู่การได้รับผลตอบแทน   และความพึงพอใจตามมา”

เป้าหมายที่กำหนดไว้นำไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่เป้าหมาย (Goal Directed Behavior)  และเมื่อบรรลุเป้าหมาย บุคคลก็จะหยุดกระทำพฤติกรรม พฤติกรรที่ได้รับผลตอบแทน ทั้งจาก ภายในภายนอกและด้านอารมณ์ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ  ซึ่งความพอใจก็จะส่งผลย้อน กลับไปที่การระลึกรู้ถึงความพึงพอใจที่จะได้รับ  ถ้าเพียงพอก็จะไม่กระตุ้นการกระทำพฤติกรรมใหม่  แต่ถ้ายังไม่พึงพอใจก็จะสร้างเป้าหมายเช่นเดียวกับผลตอบแทน  จะมีการส่งผลย้อนกลับไปที่การเลือกเป้าหมายและการระลึกรู้ถึงความพึงพอใจโดยที่ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน  และการระลึกรู้ถึงความพึงพอใจ  โดยที่ปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในและการสร้างเป้าหมายใหม่จะถูกกระตุ้นจากความรู้สึกด้านความสามารถแห่งตน  และการกำหนดด้วยตนเอง 
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ภาพก11กกแสดงรูปแบบเชิงความคิดของพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ



พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจากสมองส่วนกลาง  บุคคลจะรู้สึกสนุกสนานกับแยยแผนที่แสดงออก  โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากรางวัลภายนอกและพฤติกรรมนั้นจะมีความคงทน  โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมแสวงหาสิ่งเร้าและต่อสู้กับอุปสรรค

2.กกแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจหรือความปรารถนาที่ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากสิ่งเร้าภายในอก เช่น การให้รางวัล คำชมเชย ความคาดหวังของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งโน้มน้าวให้บุคคลมีพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือมองเห็นเป้าหมายของพฤติกรรมที่ตัวเองได้กระทำไป

2.1กกเป้าหมายถึงความคาดหวังของบุคคล คนที่เป้าหมายในการกระทำใดๆ ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรม

2.2กกความรู้เกี่ยวกับความก้าวเหน้า คนที่มีโอกสารทราบว่าคตจะได้รับความก้าวหน้าอย่างไรจากการกระทำนั้น ย่อมเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมขึ้นได้ เช่น เป็นนักกีฬาแล้วได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  หรือทำงานในหน่วยงานที่สนับสนุนการกีฬา  

2.3กกบุคลิกภาพ ความประทับใจในบุคลิกภาพสามารถก่อแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายได้ เช่น  รูปร่างสง่าผ่าเผย  สดใส  กระฉับกระเฉง

2.4กกสิ่งล่อใน (Incentives) มีสิ่งล่อใจหลาย ๆ อย่างที่จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่เกิดพฤติกรรมขึ้น  เช่น  การให้รางวัล  การชมเชย  การประกวด  การแข่งขัน  หรือแม้แต่การตำหนิการลงโทษ  ก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น

แรงจูงใจที่มีบทบาทยิ่งต่อการคงอยู่ของพฤติกรรมคือแรงจูงใจภายใน  เพราะเกิดจาการแสวงหาตนเองของตนเอง  โดยความต้องการมีความหมาย  ความต้องการลิขิตตนเอง  แรงจูงใจภายในเป็นพลังที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและกระบวนบวนการทางจิตที่หลากหลาย  โดยมีรางวัลเบื้องต้นคือ  ความรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถ (Efectance) และมีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ความต้องการภายในที่จะมีความสามารถ และการลิขิตของตนเอง ทำให้บุคคลถูกจูงใจว่าจะเสาะแสวงหาและพากเพียงพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ

Hilgard (1979) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท

1.กกแรงจูงใจเพื่อการอยู่รอด (The Survial Motives) เป็นความต้องการทางกายซึ่งขาดเสียมิได้ เช่น  น้ำ  อากาศ  ฯลฯ

2.กกแรงจูงใจทางสังคม (The Social Motives) เป็นแรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการทางสังคม เป็นแรงจูงใจเพื่อเข้าสังคมในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความรักการยอมรับนับถือ ฯลฯ

3.กกแรงจูงใจเพื่ออวดตน (Ego Integrative Motives) คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการชื่อเสียง ความสำเร็จ (Need for Successfulness)



Murry (1983) แบ่งความต้องการออกเป็น 2 ประเภท

1.กกความต้องการทางสรีระ (Viscerogenic Needs)  

2.กกความต้องการทางจิต (Psychogenic Needs) มี 28 ชนิดด้วยกัน โดยรวม ความต้องการเหล่านั้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 5 กลุ่มดังนี้ 

2.1กกความต้องการเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น รางวัล เงินทอง ทรัพย์สมบัติ  

2.2กกความต้องการทีจะแสดงความทะเยอทะยาน  มีอำนาจ  มีกำลังใจ  ปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งต่างๆ  และต้องการมีเกียรติยศ  ชื่อเสียง  เช่น  ความต้องการความสำเร็จ (Achievement)  ความต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือภาวะเงื่อนไขต่างๆ  (Counteraction)  ความต้องการการยกย่อง  (Deference)  ความต้องการแสดงออก  (Exhibition)  ฯลฯ

2.3กกความต้องการเกี่ยวกับการใช้อำนาจ การต่อต้าน การยอมแพ้ หรือความพ่ายแพ้ เช่น ความต้องการที่จะก้าวหน้า (Aggression) ความต้องการความยกย่อง (Deference) ฯลฯ

2.4กกความต้องการที่จะทำให้ผู้หรือตนเองบาดเจ็บ เช่น ความต้องการที่จะไม่ใยดีต่อสิ่งรอบข้าง  (Rejection)  ฯลฯ 

2.5กกความต้องการเกี่ยวกับความรักที่มีต่อตนเองและผู้อื่น  เช่น  ความต้องการผูกไมตรีกับผู้อื่น  (Affiliation)  ความต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรค  หรือภาวะเงื่อนไขต่างๆ  (Counteraction)  ความต้องการแสดงออก (Exhibtion)  ความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  (Nurturance)  ความต้องการทางเพศ  (Sex)  ความต้องการประทับใจ  (Sentience)  ฯลฯ 

แนวคิด  และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ

สุชา  จันทร์เอม  (2541)  กล่าวว่า มีผู้เสนอทฤษฏีหลายทฤษฏีที่อธิบายถึงพฤติกรรมอันเกิดจากแรงจูงใจ โดยแต่ละทฤษฏีเชื่อว่าแรงจูงใจเกิดจากสาเหตุต่างๆ คือ  

1.กกเกิดความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic) คือ เชื่อว่ามูลเหตุสำคัญที่มนุษย์ เกิดแรงจูงใจ  ก็เพราะมนุษย์ต้องการที่จะหาความสุขส่วนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด

2.กกเกิดจากสัญชาตญาณ  (Instinctual)  คือความเชื่อว่าคนเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ  ได้โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้  เนื่องจากสัญชาตญาณที่มีมาพร้อมกับการเกิดของมนุษย์  เช่น  ปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหาร  น้ำ  หรือสิ่งเร้าทางเพศ  เป็นต้น  แรงจูงใจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ตามการเจริญเติบโตของคน  และสัญชาตญาณจะเป็นสิ่งกำหนดขั้นตอนของปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ในชีวิตมนุษย์ไว้เรียบร้อยแล้ว

3.กกเกิดจากการมีเหตุผล  (Cognitive)  แนวความคิดนี้เชื่อในความสามารถในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆ  โดยคิดว่าความตั้งใจและความปรารถนา  (Willing  and Desiring) ของมนุษย์จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ  ขึ้น  ผู้ที่เชื่อตามแนวคิดนี้คิดว่าคนเราจะมีอิสระที่จะกระทำหรือตัดสินใจในสิ่งต่างๆ  โดยมีเหตุผล  และรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่  มีความต้องการอะไรและมิได้สนใจว่าอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมนั้น

4.กกเกิดจากแรงขับ (Drive) แนวความคิดนี้เป็นที่ยกย่องในวงการจิตวิทยา และในปัจจุบันเชือว่าพฤติกรรม  และอุปนิสัยของมนุษย์มมีส่วนสัมพันธ์กับแรงขับดังกล่าว  การที่คนเรามีความแตกต่างกันไปเพราะผลอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์  และการเรียนรู้ที่ได้สะสมมาเป็นเวลานาน  ตามระบบของการตอบสนองความต้องการของแรงขับต่างๆ  

แรงจูงใจในการออกำลังกายเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้  หรือเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากร่างกายได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นปฐมภูมิแล้ว  โดยแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากแรงขับที่มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์  และการเรียนรู้กับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย  เป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้  (Transfer of learning)  ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อทักษะอื่นๆ  ซึ่งจะสามารถจำการเรียนรู้เดิมในอดีตมาเป็นประสบการณ์  เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งใกลเคียงกันหรือแตกต่าง (มธุรส  สว่างบำรุง, 2542)  และ (Pender, 1996)  กล่าวว่าความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิม  จะส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้สมบูรณ์ขึ้น  หรือเป็นแรงจูงใจจากการมีเหตุผลและความรู้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าท่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หรืออาจเป็นแรงจูงใจที่จะหาความสุขส่วนตัว  หลบหนีความเจ็บปวดทั้งจากการเกิดปัญหาสุขภาพ  หรือเป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากผลด้านลบของการออกกำลังกาย  เนื่องจากการออกกำลังกายที่ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ



ทฤษฏีลำดับความต้องการ

ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s  Hierarchy  Theory  of  Motivation) มาสโลว์ เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์สามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมาย  ทีททำให้ชีวิตของเขาได้รับความสมปรารถนา  และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตน  มาสโลว์ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์  เขาให้ความเห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วยมีความต้องการ  และต้องการที่จะสนองความต้องแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจสำหรับพฤติกรรมของบุคคลอีกต่อไป  ความต้องการที่จะไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่ยังเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์  จะมีลักาณะเป็นลัดับขั้นจากความต้องการเบื้องต้น  (Basic  Needs)  ไปสู่ระดับสูงขึ้นไปหรือบุคคลจะมีความต้องการในลำดับต่อไป  เมื่อความต้องการเบื้องต้นได้รับ  การตอบสนองแล้ว 



มาสโลว์  ได้จัดลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากขึ้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปดังนี้ 

1.กกความต้องการทางร่างกาย (Physiological  Needs)  หรือความต้องการทางด้านสรีระหรือความต้องการทางกายภาพ  เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานความอยู่รอดของมนุษย์ลิป็นิส่งจำเป็นที่สุดสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการประเภทนี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเหนือความต้องการขั้นอื่นๆ  ก็ต่อเมื่อตกอยู่ในภาวะขาดแคลน  หากความต้องการทางกาย  ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  (Basic  Needs)  ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจความต้องการในระดับต่อไปก็จะตามมา
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ภาพก12กกแสดงลำดับขั้นความต้องการทฤษฏีมาสโลว์



2.กกความต้องการความปลอดภัย  (Safety  or  Security  Needs)  เป็นความต้องการความปลอดภัยจากความกลัวภัยอันตรายต่าง ๆ  ที่มีต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เป็นความต้องการในการป้องกัน  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ  เช่น  ความเจ็บป่วย  โรคภัย  อุบัติเหตุ  ความคลอนแคลนทางเศรษฐกิจ  ความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน  โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัย  รวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจ  ความต้องการความปลอดภัยจะมีความสำคัญขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้ว  หลังจากนั้นความต้องการความปลอดภัยจะเข้ามามีบทบาทและมีอิทธพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเหนือความต้องการประเภทอื่น

3.กกความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ  (Belongingness and Love  Needs) บุคคลต้องการความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น  เช่น  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือคนอื่นๆ  ในสังคมต้องการเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  รวมทั้งต้องการที่จะรักใครผู้อื่นด้วย  เผมื่อความต้องการทางร่างกาย  และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองอย่างพอใจแล้ว  ความต้องการทางสังคมก็จะเกิดขึ้น  ความต้องการทางสังคม  ซึ่งอยู่ในระดับถัดไปจากความต้องการ  2  ประการแรกดังกล่าว   จะเข้าครอบงำพฤติกรรมของบุคคลนั้น  เพราะมนุษย์ชอบรวมกลุ่ม  ชอบอยู่รวมกันตามวิสัยสัตว์สังคม  นอกจากนั้นยังต้องการการยอมรับ  และการให้มิตรภาพความรักจากเพื่อนและสังคม  อันเป็นความรู้สึกตนเองมีคุณค่า

4.กกความต้องการความภาคภูมิใจ  หรือได้รับการยกย่องในสังคม  (Esteem  of Egoistic Needs)  นอกจากมนุษย์จะมีความต้องการ  มีเพื่อนฝูงหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว  มนุษย์ยังมีความต้องการอยากเด่น  อยากมีความสำคัญ  อยากให้คนอื่นยกย่อง  สรรเสริญ  ซึ่งหมายถึงทางด้านฐานะบทบาทและความมั่นคงทางสังคม  มาสโลว์  ได้แบ่งความต้องการในขั้นนี้ออกเป็น 2 ลักาณะ  คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง  (Self-respect)  คือ  ความต้องการมีอำนาจ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความแข็งแกร่ง  มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น  ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  ลักษณะที่สอง  เป็นความต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อื่น  (Esteem  from  other)  คือความต้องการมีเกียรติยศการได้รับการยกย่อง  ได้รับการยอมรับ  ได้รับความสนใจ  มีสถานภาพ  มีชื่อเสียง  โดยเป็นความต้องการที่จะได้รับการยกย่องชมเชยในสิ่งที่ตนเองกระทำ  ซึ่งทำให้รู้สึกว่าความสามารถของตนได้รับการยอมรับของผู้อื่น

5.กกความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามความนึกคิด  หรือความต้องการที่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง  (Self-Realization  or  Self-Actualization  Needs)  เป็นความต้องการให้เกิดความสมหวังทุกอย่างในชีวิตหรือต้องการประจักษ์ตนเอง  เป็นความต้องการขั้นปลายสุดของศํกยภาพของบุคคล  (Person’s  Potential)  ที่บุคคลนั้นปรารถนาที่จะเป็น  ถ้าความต้องการลำดับขั้นก่อนๆ ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น  บุคคลที่ประสบผลสำเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของตนเอง  และมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง  พลังแรงขับนั้นจะกระทำพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน  กล่าวโดยสรุป  การเข้าใจตนเองอย่าแท้จริง  เป็นความตอ้งการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ  ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่สามารถจะมีความเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริงและทำสิ่งที่ตนต้องการใด้ดีที่สุด   และถือเป็นระดับความต้องการที่แสดงความแตกต่าง  ระหว่างบุคคลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด 

จากแนวคิดทฤษฏีที่อธิบายถึงพฤติกรรมอันเกิดจากแรงจูงใจและทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  สรุปได้ว่า  พฤติกรรมการออกกำลังกายแม้จะเป็นพฤติกรรมที่จะเป็นต่อสรีระของมนุษย์  แต่เป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการทั้งจากสัญชาตญาณ  และจากการเรียนรู้ในภายหลัง  (Learned-drives)  เป็นพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้   โดยประสบการณ์ความสุข  ความสนุกสนาน  ความประทับใจจากการเรียนการเล่น  การแข่งขันกีฬาหรือการออกกำลังกายในวัยเด็กจะกลายเป็นแรงจูงใจและถ่ายโยงถึงการมีพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่  บนพื้นฐาน  3  ประการ  คือ   

1.กกความต้องการที่จะรู้สึกถึงความสามารถ การตัดสินใจและมีอิสระที่จะกระทำ

2.กกเพื่อจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งแวดล้อม

3.กกเพื่อผลจากรางวัลต่างๆ ในขั้นความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรัก ละความแป็นเจ้าของ ความภูมิใจในตนเอง และความต้องการได้รับความสำเร็จ  

จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์กับทุกลำดับขึ้นความต้องการของมาสโลว์  โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองตามลำดับ  และแรงจูงใจในการเกิดความต้องการหลายด้านแตกต่างกัน  ไปในแต่ละพฤติกรรมการออกกำลังกาย 

ทั้งนี้ธรรมชาติแห่งความต้องการของบุคคลตามแนวคิดของมาสโลว์  เป็นการศึกษาลำดับความต้องการที่กลายเป็นแรงจูงใจในการออกกำลังกายของบุคคล  และชี้ให้เห็นถึงแนวทางการสร้างแรงจูงใจที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ตามลำดับขั้นความต้องการของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน 

สรุปแนวคิดทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการแรงขับและเครื่องล่อใจ  (The Need  drive-incentive  Theory)  ไว้ดังนี้  

สภาพของการขาดสมดุลภายในร่างกาย  (Needs)  เป็นมูลเหตุให้เกิดแรงขับ  (drive)  ขึ้นรวมทั้งความต้องการทางร่างกายทำให้เกิดแรงขับขึ้น    และแรงขับเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ  (Activities)  เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง  (Goal  object)  หรือสิ่งที่เป็นเครื่องล่อใจ  (Incentive)  นั้นๆ  และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการแล้วแรงขับจะลดลง 
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ภาพก13ก แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการแรงขับและเครื่องล่อใจ



ตัวอย่างเช่น  ความหิว  ทำให้เราเกิดแรงขับขึ้น เรียกว่า Hunger Drive  ซึ่งจะไปกระตุ้นให้อินทรีพย์เกิดการกระทำต่างๆ  จนกระทั่งได้อาหารมาบำบัดความต้องการ  อาหารนี้จะเป็น  Incentive  และเมื่อได้รับประทานอาหารแล้วแรงขับลดลง  Drive & Need  นี้ยังมีความแตกต่างกัน อยู่บ้าง  เช่น  แรงขับเกี่ยวกับอาหาร  (Food-drive) ของสัตว์นั้น ไม่ใช่ความหิวเสมอไป บางครั้งแรงขับนั้นก็อาจจะลดลงได้  ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตอบสนองความตอ้งการจนเป็นที่พึงพอใจก็มี  เช่น  ในกรณ๊ที่สัตว์กำลังหิวได้รับน้ำตาล  เป็นต้น  ทฤษฏีนี้มีอิทธิพลเนื่องกจากการลดแรงขับนี้เป็นพื้นฐานของการให้รางวัลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วย 

ถ้าเรายอมรับว่า Goal-direction (เช่น การได้ของที่ถูกใจ หรือการหลบหลีกจากสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ) เป็นแรงขับอย่างหนึ่งแล้ว เราอาจแบ่งแรงขับออกเป็น 2 ประเภท  คือ  

1.กกAppetitive Drives เช่น  แรงขับเกี่ยวกับการแสวงหาอาหาร

2.กกAversive  Drives ได้แก่  แรงขับที่จะผลักดันให้หลบหลีกจากสถานการณ์ที่เจ็บป่วยต่างๆ การกระทำและเครื่องล่อใจทั้งหลาย (Incentive) จะเป็นตัวลดความตึงเครียด (Tension)  ให้น้อยลงนั่นเอง  อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง  Drive  และ  Incentive  ยังซับซ้อนกว่านี้  ทั้งนี้เพราะ  Incentives   บางชนิดนั้นมีมีความสำคัญเหนือกว่าบางชนิดอยู่  กล่าวง่ายๆ  คือ  เราชอบของล่อใจ  บางอย่างมากกว่าของล่อใจบางชนิด  นอกจากนี้เครื่องล่อใจบางครั้งเกิดในเวลาที่เราไม่ต้องการ  ไม่มีความหมาย  เช่น  เราได้กลิ่นอาหารที่เราเคยชอบ  ทั้งที่ ๆ เรากินอิ่มอยู่

ในการออกกำลังกายบุคคลจะเกิดแรงจูงใจจากเครื่องล่อใจต่างๆ  ซึ่งเป็นรางวัลจากภาคผนวกที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านร่างกายและสังคม  โดยผลที่จะได้รับอันเป็นความพึงพอใจจะทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการออกกำลังกายอยุ่เสมอ  ทั้งนี้เครื่องล่อใจแต่ละอย่างจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลแตกต่างกันไป ในแต่ละเวลาและสถานการณ์

ในการที่จะทำให้บุคคลทำสิ่งใด  ได้มีการสรุปไว้เป็นทฤษฏีการกระตุ้นอารมณ์  (Affective  Arousal  Theory)  ทฤษฏีนี้เชื่อว่าเราจะได้แสดงพฤติกรรมความต้องการได้ถ้ามีการเร้าอารมณ์  เกิดขึ้น  เช่น ชายหนุ่มอยากเห็นรอยยิ้มของหญิงชาว จะเร้าอารมณ์ด้วยการชมว่า "วันนี้แต่งตัวเก๋ดี" หรือ "ชุดนี้สวยเป็นพิเศษ"  สิ่งที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมมีอยู่  2 ประการ  คือ  

1.กกบุคคลย่อมแสวงหาหรือเข้าใกล้สิ่งที่พอใจ

2.กกบุคคลย่อมแสดงพฤติกรรมหลบหลีกหรือไม่เข้าใกล้สิ่งที่รบกวน  หรือสภาพการณ์ที่น่ารังเกียจ  ฉะนั้นในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องมีอารมณ์แฝงอยู่  ทฤษฏีนี้ย้ำว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในพฤติกรรมต่าง ๆ  เป็นต้นว่า  อารมณ์ รัก  อารมณ์ชอบ  อารมณ์พอใจ  จะเกิดขึ้นจาการได้อาหาร  นั่นคือ  อาการแสวงหาอาหาร  อินทรีย์พอใจจัดเป็น Positive  Affect  ส่วนการหลบหลีก จากความเจ็บปวด  หรือสิ่งที่ไม่พอใจจัดเป็น  Negative Affect 

McClelland (1955) เป็นผู้มีความเห็นสอดคล้องกับทฤษฏีนี้ ได้ให้คำจำกัดความของMotiveว่าเป็นลักษณะของGoal หรือเปล่าหมายที่หรือเปล่าหมายที่แตกต่างกันละขึ้นอยู่กับ ความสัมพันธ์ในอดีตว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจถ้าพฤติกรรมใดแสดงออก มาทำให้เกิดอารมณ์พึงพอใจ เราก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาเรื่อยๆในทางตรงกันข้าม ถ้าพฤติกรรมใดทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่สบาย เราก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา

Roediger (1984) กล่าวไว้ว่า สิ่งกระตุ้นโดยทั่วไปมี 4 ประเภท คือ  

1.กกแรงขับด้านสรีระและสิ่งล่อใจต่างๆ  

2.กกสภาพสิ่งแวดล้อม  

3.กกสิ่งแปลกๆ หรือปรากฏการณ์ใหม่ๆ  

4.กกยาหรือสารกระตุ้น

อารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อน  ระหว่าง  หรือภายหลังการออกกำลังกายเป็นผลลัพท์ของแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย  นั่นคือ  ถ้าบุคคลเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ  และได้รับผลดีต่อจิตใจ  หรือถูกกระตุ้นจากสสารเอนดอร์ฟินที่หลังจากสมองภายหลังจากการออกกำลังกาย  จะทำให้มีการออกกำลังกายอยู่เสมอ  ตรงกันข้ามผู้ที่มีความรู้สึกไม่ดีต่อการออกกำลังกาย  หรือได้รับผลที่ส่งให้เกิดความไม่พอใจ  เช่น  ผู้ที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า  และทำให้เกิดความต้องการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายได้  นอกจากนี้รางวัลสิ่งล่อใจหรือสภาพสิ่งแวดล้อมในการออกกำลังกายก็สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วยเช่นกัน

สุชา  จันทร์เอมม (2535)  สรุปแนวคิดทฤษฏีแห่งความรู้ (Cognitive Theories) ไว้ดังนี้ คำว่า congnitive มาจากภาษาละติน แปลว่า Knowing (รู้จัก)  

ทฤษฏีนี้เน้นความเข้าใจ  หรือการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ  ไว้ล่วงหน้า  โดยอาศัยการรับรู้มาก่อน  หรือจากการคิดค้นเป็นสิ่งตัดสินใจหรือประเมินคุณค่าของพฤติกรรมที่แสดงออกมา  เช่นพฤติกรรมที่ได้รับแรงจูงใจที่กระทำอยู่ในปัจจุบัน  หรือคาดว่าจะกระทำในอนาคตย่อมขึ้นอยู่กับผลของพฤติกรรมที่เคยทำมาแล้ว  นั่นคือการตั้งระดับความคาดหวังของบุคคลจะสัมพันธ์กับความสำเร็จที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบัน

อินทรีย์ใดๆ  ก็ตามที่มีความจำย่อมระลึกถึงความคล้ายคลึงของอดีตและปัจจุบันได้ทฤษฏีนี้จึงเน้นว่า สิ่งร้ายต่างๆ  หรือการกระตุ้นก็ดี  หรือพฤติกรรมที่จะไปสู่ปลายทางก็ดี  (Goalseeking behavior) เกิดจากความรู้ที่เคยพบมาเป็นตัวกำหนด นอกจากนี้ยังต้องอาศัย เหตุการณ์ในอดีต  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และยังรวมถึงความคาดหวังในอนาคตอีกด้วย 

ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายมาก่อน  ทั้งโดยทฤษฏีและการปฏิบัติ  ยิ่งถ้าหากมีทักษะในการออกกำลังกาย  เคยเป็นนักกีฬามาก่อนหรือมีความรู้สึกดที่ดีต่อการออกกำลังกาย  จะทำให้สามารถนำบทเรียนจากอีดตมาปับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  ทำให้แสดงพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น  เช่น  (Dishman, 1985)  กล่าววว่า  บุคคลที่ออกกำลังกายในวัยเด็กมีแนวโน้มที่จะออกกำลังในวัยผู้ชาย  สอดคลอ้งกับ (Pender, 1987)  ที่กล่าวว่าความรู้และทักษะจากประสบการณ์เดิมจะส่งผลให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้สมบูรณ์ขึ้น  

การศึกษาเรื่องออกกำลังกายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ  ทั้งประเภทและลักษณะของแรงจูงใจรวมทั้งทฤษฏีแรงจูงใจดังกล่าวมาแล้วนั้น  แม้จะมีการอธิบายด้านลักษณะและทฤษฏีที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยด้านใด  แต่พบว่าอย่างน้อยจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสามนี้ไม่เอย่างใดอย่างหนึ่ง  นั่นคือ  ปัจจัยด้านสรีระ  ปัจจัยด้านจิตใจและปัจจัยด้านสังคม  

ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transtheorethical Model หรือ Stage of change model – TTM)  (ชะนวนทอง  ธนะสุกกาญจน์  และ สุรีย์  จันทรโมลี, 2538)  

ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพัฒนามาจากแนวความคิดในการทำจิตบำบัดในโครงการงดสูบบุหรี่  และการควบคุมน้ำหนัก  ซึ่งนักจิตวิทยาบำบัดใช้เป็นแนวทางในการช่วยให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญา  อารมณ์  ทฤษฏีนี้ได้กำหนดขั้นตอน  หรือระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนออกเป็นขึ้นใหญ่ ๆ 5 ระยะ คือ 

1.กกขั้นก่อนชั่งใจ (Precontemplation) คือ ไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตนเองกระทำอยู่ และไม่สนใจที่จะทำ 

2.กกขั้นชั่งใจ (Contemplation) ขั้นตอนนี้แต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันที หรือจะกระทำในอนาคตอันใกล้ คือมีความตั้งใจระยะยาวในการเปลี่ยนพฤติกรรม

3.กกขั้นพร้อมจะปฏิบัติ (Preparation) ช่วงนี้บุคคลได้ทดลองที่จะเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่เคยทำอยู่ หรือเตรียมตัวเองบ้างเล็กๆ น้อยๆ ที่จะลงมือกระทำการใดๆ  ที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

4.กกขั้นปฏิบัติ (Action) ขั้นตอนนี้บุคคลที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน แล้วสังเกตติดตามผลของการกระทำ และประเมินผลการกระทำ ว่าเกิดให้เกิดผลลัพท์ อย่างไรบ้าง
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5.กกขั้นคงไว้ซึ่งพฤติกรรม (Maintenance) เป็นช่วงที่บุคคลที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองแล้ว พยายามที่จะให้การกระทำนั้นมีความต่อเนื่องนับเป็นช่วงของการตัดสินใจของปริมาณการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดให้ตนเองคงสภาพให้ดำเนินการเช่นนั้นต่อไป  





ภาพก14กกแสดงภาพ 3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกาย



อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ และอาจไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของกรอบแนวทฤษฏี โดยเฉาพะการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ควรปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ตลอดชีวิตคนจึงอาจมีการปฏิบัติบ้าง หยุดบ้าง เปลี่ยนไปข้างหน้าหรือย้อน กลับ  ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตเวลาในการปฏิบัติการออกกำลังกายย้อนหลังไปเป็นเวลา  6 เดือน  

แรงจูงใจกับการกีฬาและการออกกำลังกาย

สืบสาย  บุญวีรบุตร (2541) ได้ศึกษาพบว่ามีแรงจูงใจในการเล่นกีฬษและออกกำลังกาย 3 รูปแบบคือ  

1.กกแรงจูงใจที่ทำให้คนเริ่มออกกำลังกาย (Motives  to initiate  participating exercise)  

1.1กกเหตุผลทีเกี่ยวข้องกับความสวยงาม (Physical appearance) และสมรรถภาพทางกายต้องการมีร่างกายเป็นกล้ามเนื้อ  ได้สัดส่วนเป็นที่สนใจจากเพศตรงข้าม  และต้องการมีสมรรถภาพทางกายที่ร่างกายแข็งแรง

1.2กกเหตุผลทางการแพทย์  (Medical  reasons) แพทย์สั่งให้ออกกำลังกายและความเจ็บป่วยเรื้องรัง

1.2.1กกมีอาการที่จะนำไปสู่โรคต่างๆ เช่น ปริมาณโคเลสเตอรอลสูง ความดันเลือดสูง เครียด

1.2.2กกมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง เช่น  เจ็บหลังปวดไหล่เรื้อรัง

1.2.3กกเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือหลังจากที่อวัยวะหยุดเคลื่อนไหวนาน ๆ 

1.2.4กกเพื่อคลายเครียดและลดความวิตกกังวลจากการทำงานประจำ

1.3กกเป็นเหตุผลทางสังคม (Affiliation)  

1.3.1กกต้องการพบเพื่อนใหม่ รู้จักคนใหม่ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการเข้าสังคม 

1.3.2กกต้องการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและคนใกล้ชิดโดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ

1.3.3กกต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม กีฬาได้ถูกนำมาเป็นสื่อประสานระหว่างสมาชิกกลุ่ม  เช่น  การเล่นกอล์ฟระหว่างผู้บริหาร

1.3.4กกเพื่อยกระดับสถานะทางสังคม (Social Status)  เพื่อสร้างชื่อเสียงทางการกีฬา  เช่น  การเป็นทีมชาติ  เพื่อให้ได้เงินและการยอมรับจากสังคมรอบข้าง

1.3.5กกได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนใกล้ชิด พ่อแม่ พี่น้อง หรือคู่ครอง  

1.4กกการมีทัศนคติทีดีต่อกีฬา (Attitude toward Sports)  

1.4.1กกการเห็นประโยชน์ความสำคัญและความจำเป็นของการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกาย

1.4.2กกมีการศึกษาและการมีประสบการณ์เดิมที่ดีต่อการออกกำลังกาย

1.4.3กกชอบและสนุกกับการออกกำลังกายกิจกรรมนั้นท้าทายความสามารถ

2.กกแรงจูงใจที่ทำให้คนยังเล่นกีฬาและ/หรือออกกำลังกาย  (Motives to continue participating sport  and/or exercise)

2.1กกเหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological  Reasons)

2.1.1กกมีแรงจูงใจในตนเอง (self-motivation)  ลักษณะบุคลิกภาพแบบ A (Type A)  ที่ชอบสังคมการมีเพื่อน  ชอบความท้าทาย การเสี่ยง  ชอบการแข่งขัน  มักร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย 

2.1.2กกทำให้เกิดความรู้สึกดี (It feels good) มีความสนุกสนาน ท้าทายความสามารถ   คลายเครียดลดความวิตกกังวล  มีการรับรู้ตัวว่าตนมีความสามารถ  (Self-efficacy)  ประสบผลสำเร็จ (Perceive  competence)  เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไป  ทำให้มีความเชื่อมั่น  มีความภาคภูมิใจในตัวเอง  (Self-esteem)  จากการเล่นกีฬา

2.2กกเหตุผลทางสรีรวิทยา (Physiological  Body  Composition Reasons)

2.2.1กกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ร่างกายได้สัดส่วน กล้ามเนื้อแข็งแรงร่างกายกระฉับกระเฉง  ทำงานได้นานขึ้น เหนื่อยน้อยลงและหายเหนื่อยเร็วขึ้นอารมณ์แจ่มใสสุขภาพจิตดี  

2.2.2กกสถานการณ์สุขภาพดีขึ้น (Health status) เช่น มีการเจ็บป่วยน้อยลงปริมาณไขมันในเส้นเลือดลดลง  ลดความเครียดได้  

2.2.3กกพัฒนาสมรรถภาพแบบแอโรบิก (Aerobic fitness) ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 

2.3กกเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Situations  Reasons)

2.3.1กกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  อยู่ในสภาวะครอบครัวที่มีเศรษฐกิจที่ดี  พอควรจึงมีโอกสาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าคนที่มีฐานะทางการเงิน

2.3.2กกอาชีพและการทำงานเอื้อให้เล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายได้

2.3.3กกมีเวลาและมีความสะดวกสบายในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

2.3.4กกการได้พบเพื่อนใหม่ สังคมใหม่  ที่ต่างไปจากชีวิตประจำวัน 

2.3.5กกเป็นกิจกรรมใหม่ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ต่างไปจากที่เคยจำเจ 

2.3.6กกอยู่ในครอบครัวที่รักการเล่นกีฬาหรือเป็นสังคมที่สนับสนุนให้เล่นกีฬา 

3.กกแรงจูงใจที่ทำให้คนเลิกเล่นกีฬา หรือเลิกออกกำลังกาย  (Motives  to discontinue  participating  sport and/or exercise)

3.1กกมีปัญหาส่วนตัว (Personal Factors)  

3.1.1กกพฤติกรรมสุขภาพส่วนตัวไม่เหมาะสมกับทำให้หยุด หรือเลิกเล่น  เช่น  คนที่สูบบุหรี่  หรือ  อ้วนมีโรคที่เกิดอันตรายได้เมื่อออกกำลังกาย  เช่น  โรคไขข้ออักเสบ  โรคตับ  ทำให้ออกกำลังกายได้อย่างมีข้อจำกัด 

3.1.2กกศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนะรรมบางท้องถิ่น ไม่เอื้อให้ออกกำลังกาย  รวมทั้งอายุเพศ  ล้วนมีผลต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหลายคน  มีความเชื่อที่ผิดว่าการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหลากหลาย  หรือการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมของคนหนุ่มสาว  หรือของเพศชายเท่านั้น 

3.1.3กกมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการออกกำลังกายเพราะมีประสบการณ์เดิมไม่ดี ไม่ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ หรือได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา  

3.2กกเหตุผลจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (Environmental  Factors) 

3.2.1กกเวลาและการจัดการไม่ดี ทำให้ไม่มีเวลาหรือไม่จัดสรรเวลาให้กับการออกกำลังกาย 

3.2.2กกไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เช่น  โค้ช  ครู  พ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อน

3.2.3กกบรรยากาศในชั้นเรียน ลักษณะการจัดกิจกรรมนั้นๆ  ไม่สนุก ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

3.2.4กกราคาค่าบริการในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีราคาแพง  

3.3กกเหตุผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (Activity  variables)

3.3.1กกความเข้มของกิจกรรมหรือความหนักหน่วงในการฝึกซ้อมไม่เป็นที่พอใจ  เช่น  เบาเกินไปหรือนักเกินไป  หรือ ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  หรือทำให้เสียการเรียน  การทำงาน  หรือสังคมส่วนอื่น ๆ  

3.3.2กกได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมนั้น ๆ 

3.3.3กกกิจกรรมน่าเบื่อ ไม่หลากหลาย  ไม่มีตัวให้เลือกตามต้องการ 

3.3.4กกสนใจกิจกรรมอื่น จึงเลิกเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายนั้นๆ โดยเฉพาะเด็กหรือเยาชนมีมักเปลี่ยนความสนใจตลอดเวลา  

3.3.5กกไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

แรงจูงใจเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเริ่มเล่น  คงเล่น  และเลิกเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย  ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนักพลศึกษา  นักจัดการและนักจิตวทยาการกีฬาที่จะเข้าถึงสาเหตุและแรงใจใน  3 สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีความเข้าใจเพื่อเตรียมการและดำเนินการป้องกันแก้ไขปรับปรุงที่จะทำให้คนเล่นกีฬาเพิ่มจำนวนมากขึ้น  และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน

การที่บุคคลที่เริ่มออกกำลังกายและยังคงพฤติกรรม  หรือเลิกออกกำลังกายล้วนมีแรงจูงใจเป็นสาเหตุ ที่ทให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ  ออกมา  แต่ละสาเหตุขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล  อย่างไรก็ตามแรงจูงใจเป็นสิ่งสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ หากมีการกระตุ้นและให้การสนับสนุนที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ทั้งนี้แรงจูงใจต่อการออกกำลังกายมักจะไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจเดียว  แต่เกิดจากแรงจูงใจหลายๆ  อย่างร่วมกัน  และเปลี่ยนแปลงทั้งระดับความเข้มจุดหมายของการออกกำลังกายไปตามประสบการณ์เรียนรู้  รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ด้วย



แนวคิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วย โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ต้นเหตุสำคัญมาจาก 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ กินอาหารไม่เหมาะสม และขาดการออกกำลังกาย   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล (มติชน, 2553) ป่วยที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในปี 2550 ที่มีจำนวน 9 ล้านคนพบว่า เป็นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมากถึง 6 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 67 ขณะเดียวกันยังพบอีกว่าคนที่ขยันออกกำลังกายติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน จะมีอัตราป่วยเพียงร้อยละ 17 ส่วนคนที่ออกกำลังกายติดต่อกันน้อยกว่า 1 เดือน จะมีอัตราป่วยสูงกว่าคือร้อยละ 24 โดยในภาพรวมพบว่าคนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไปซึ่งมี 55 ล้านคนเป็นผู้ไม่ออกกำลังกายมากถึง 39ล้านคน  

สำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2552 ได้สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 90 กินอาหารที่มีไขมัน กว่าครึ่งกินขนมกรุบกรอบโดยพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุ   6-14 ปี อีกร้อยละ 14 กินอาหารฟาสต์ฟูดส์ และร้อยละ 31 ดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน พบมากในวัยทำงานอายุ 25-59 ปี 

จากพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังอาทิ โรคเบาหวาน  โรคความดัน  ในปี 2553 พบ คนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์ และความดันโลหิตสูงรวมกว่า 4 ล้านคนและมีน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงผิดปกติ เสี่ยงจะป่วยเพิ่มอีก 4 ล้านคน และมีคนไทยที่เป็นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 635,850 คน การร่ำรวยโรค จะทำให้อายุขัยคนไทยสั้นขึ้น เพราะต้องเสียชีวิตไปก่อนถึงวัยอันควร

การแก้ไขปัญหาข้างต้นคือการเร่งรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย  โดยต้องปลูกกิจกรรมที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัยก็คือ การ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน กินอาหารรสไม่จัด ลดอาหารเค็ม ไขมันสูง เช่นกล้วยทอด และลดอาหารรสหวาน เพิ่มการกินผักผลไม้ที่รสไม่หวานมากเช่นมะละกอ ฝรั่ง รวมกันให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 400 กรัมหรือ 4 ขีดตามมาตรฐานโลก ซึ่งในผักผลไม้จะมีกากใยตามธรรมชาติ นอกจากช่วยให้ระบบการขับถ่ายในร่างกายดีขึ้นแล้ว กากใยดังกล่าวยังช่วยดูดซับไขมันในระบบย่อยอาหารขับถ่ายมาพร้อมอุจจาระด้วย รวมทั้งไม่สูบบุหรี่ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

แนวคิดด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวโดยการออกกำลังกาย  ซึ่งความหมายของการออกกำลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่ทำแล้ว ทำให้รู้สึกเหนื่อยหรือเหนื่อยมาก หายใจแรงและเร็วกว่าปกติมากหรือหอบ เทียบเท่ากับ การวิ่ง/วิ่งเหยาะ การเดินทน เดินจ้ำ เต้นแอโรบิกแบบเร็วๆ ว่ายน่ำกลับไปมาโดยไม่หยุด ถีบจักรยานเร็วๆหรือขึ้นเนิน การเล่นกีฬาที่ฝึกความอดทนต่างๆ ฯลฯ หากกิจกรรมนั้น ทำให้ระดับชีพจรค่อนข้างคงที่และสามารถวัดชีพจรได้การออกกำลังกายระดับหนัก จะมีระดับชีพจรประมาณร้อยละ70 ขึ้นไป ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด กิจกรรมการออกกำลังกายหรือฝึกฝนร่างกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงหนัก 

หลักการของการออกกำลังกายที่ถูกต้องคือ  การทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ (Regular physical activity) ซึ่งเป็นกาทำทุกวัน หรือแทบทุกวัน  โดยกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทปานกลางนั้นต้องทำสัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่านั้น  แต่หากเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทหนักต้องทำสัปดาห์ละ 3 วันหรือมากกว่ากกว่านั้น  

ระยะเวลาเวลาในการออกกำลังกาย (Duration)  หากเป็นการออกกำลังกายอย่างหนักปานกลางต้องทำให้ได้ อย่างน้อยวันละ  30 นาที โดยอาจทำกิจกรรมเป็นช่วงสั้นๆ วันละ3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที  หรือทำกิจกรรมติดต่อกัน ครั้งเดียว 30 นาทีได้ผลเช่นกัน   แต่หากเป็นการออกกำลังกายประเภทที่หนักมาก ต้องใช้เวลาทำกิจกรรมอย่างน้อยวันละ20 นาที  

ซึ่งระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมนี้จะทำให้มีผล ต่อการทำงานของหัวใจและปอดซึ่งเรียกการออกกำลังกายนี้ว่า แอโรบิก (aerobic แปลว่า อากาศ) จึงมีการเรียกการออกกำลังกายด้วยการเต้นจนหัวใจและปอดทำงานมากขึ้นว่า การเต้นแอโรบิก 

การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (บรรลุ  ศิริพานิช, 2550)

ขั้นตอนที่ก1กการอุ่นร่างกาย

คือช่วงการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในขั้นต่อไป  ซึ่งจะใช้เวลาอบอุ่นร่างกายในช่วงนี้ประมาณ 8-10 นาที

ขั้นตอนที่ก2กออกกำลังกายอย่างจริงจัง

การออกกำลังด้วยวิธีใดก็ตาม จะได้ผลสมบูรณ์เป็นประโยคแก่ร่างกาย การออกกำลังนั้นจะต้องเพียงพอทำให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกายโดยใช้ออกซิเจนในอากาศ ซึ่งหายใจเข้าไปเพื่อทำให้เกิดพลังงานจนถึงระดับหนึ่งการออกกำลังกายที่มีผลทำให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเช่นนี้ เรียกว่า แอโรบิก (aerobic แปลว่า อากาศ) ดังนั้น การออกกำลังด้วยการเต้นจนหัวใจและปอดทำงานมากขึ้นจึงเรียกว่า เต้นแอโรบิก (aerobic dance หรือ aerobic exercise) การเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นนี้ เพียงพอทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย และพบว่าจะขึ้นอยู่กับอายุของบุคคลด้วยคนที่มีอายุมากน้อยต่างกันหัวใจจะมีความสามารถเต้นได้ในอัตราสูงสุดต่างกัน

มีวิธีคิดง่ายๆ ซึ่งเป็นสูตรของ American College of Sport Medicine คือ นำอายุลบออกจาก 220 ผลลัพธ์ได้เท่าใดก็เท่ากับความสามารถของหัวใจที่จะเต้นได้สูงสุดของผู้นั้น 1 นาที และร้อยละ 65-80 ของการที่หัวใจเต้นได้สูงสุดเป็นอัตราที่เหมาะสมเพียงพอให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกายได้

ยกตัวอย่าง นาย ก. อายุ 65 ปี

ดังนั้น อัตราสูงสุดของการเต้นของหัวใจของ นาย ก.

= 220 - 65 = 155 ต่อนาที ร้อยละ 65 ถึง 80 ของ 155

= ถึง 

= 100.75 ถึง 124 ครั้งต่อนาที 

หมายความว่า นาย ก. จะต้องออกกำลังจนหัวใจเต้นอยู่ระหว่าง 100.75 ถึง 124 ครั้งต่อนาทีจึงจะมีผลทำให้การออกกำลังกายนั้นพอดี ไม่มากไปและไม่น้อยไป จะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายการเต้นของหัวใจ 1 ครั้ง ก็คือชีพจรเต้น 1 ครั้ง การจับชีพจรนับก็สามารถรู้ได้ว่าหัวใจเต้นกี่ครั้ง  การออกกำลังขั้นตอนที่ 2 นี้จะต้องออกจนชีพจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 65-80 ของอัตราสูงสุดของการเต้นของหัวใจแต่ละคน  เมื่อออกกำลังจนหัวใจเต้นได้จำนวนที่คำนวณแล้ว จะต้องออกกำลังให้หัวใจเต้นเช่นนั้นอยู่เป็นเวลานาน 15-45 นาที (ถ้าเดินมากก็ใช้เวลาน้อยลง ถ้าเต้นน้อยก็ใช้เวลามากขึ้น) และ 1 สัปดาห์ต้องออกกำลัง 3-5 ครั้ง จึงจะมีผลทำให้เกิดการออกกำลังที่พอเหมาะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอย่างจริงจัง 

ขั้นตอนที่ก3กการผ่อนให้เย็นลง

เมื่อได้ออกกำลังตามกำหนดที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ค่อยๆ ผ่อนการออกกำลังทีละน้อย แทนการหยุดออกกำลังโดยทันที  ทั้งนี้เพื่อให้เลือดที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อได้มีโอกาสกลับคืน สู่หัวใจ เช่น ถ้าออกกำลังโดยการวิ่ง เมื่อวิ่งจนได้กำหนดตามขันตอนที่ 2 แล้ว ก็ค่อยลดความเร็ว ของการวิ่งลงจนเป็นวิ่งช้า-เดิน เร็ว-เดินช้า ตามลำดับ จึงถึงระยะพักจริงๆ ระยะเวลาของขั้นตอนที่ 3 นี้ มิได้กำหนดแน่นอน หากแต่ให้สังเกตดูจากร่างกายเอาเอง ก็พอจะสังเกตได้ 

จากแนวคิดการออกกำลังกายข้างต้น  พอจะสรุปได้ว่าการออกกำลังกายที่ดี  ต้องเป็นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ในระยะเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้การทำงานของหัวใจและปอดเป็นไปได้อย่างเต็มที่  และสามารถป้องกันโรคเรื้อรัง อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน  ได้อย่างแท้จริง  การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคดังกล่าว  แต่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้น  ต้องอาศัยความพยายามในการปลูกฝัง  ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาที่จะชักจูงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย  

 

ทฤษฏีการปรับเปลี่ยนวิถีชิวีต (Tran theoretical หรือ Stage of Change Model) 

ในการสร้างนิสัยในการออกกำลังกายวัยเด็กแต่เดิมสิ่งที่ไม่ยากเพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการวิ่งเล่น เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  แต่ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีที่พัฒนาให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ทั้งให้ความบันเทิง ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่ต้องการขยับร่างกายมากนัก  อาทิ โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมต่างๆ  ทำให้เด็กๆละเลยการออกกำลังกาย  ไม่สนใจการเล่นนอกบ้าน  หันมาเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้าน  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิตเพื่อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย การปรับนิสัยการรับประทานอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพเช่น เลิกแอลกอฮอล์ เลิกบุหรี่ ซึ่งเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เป็นการยากที่จะปลุกพลังใจให้พยายามได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่พยายามแล้วไม่สำเร็จหรือสำเร็จแล้วกลับล้มเหลว ใหม่อีก ดร.โพรแชสก้า  และ  ดร.เวลิเซอร์ ที่มหาวิทยาลัยโรดไอส์แลนด์ ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนเลิกบุหรี่โดยวิเคราะห์ประกอบกับทฤษฎีทางจิต บำบัดหลายทฤษฏีแล้วสรุปออกมาเป็นทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical หรือ Stage of Change Model) ออกมาเผยแพร่ ซึ่งได้รับการยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้าน สุขภาพอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีนี้มีสาระสำคัญสอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดจะต้องผ่านขั้นตอนตามลำดับ 6 ขั้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change)	แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนคือ

1.กกขั้นยังไม่สนใจ (Pre contemplate) มองยังไงก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเอาจริง อย่างน้อยก็ยังไม่เอาจริงใน 6 เดือนข้างหน้านี้ คนมักจะติดอยู่ที่ขั้นนี้นาน ส่วนใหญ่เป็นเพราะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนถ่องแท้อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะเคย ลองมาแล้วไม่สำเร็จเลยไม่เชื่อว่าตนเองจะทำได้ เรียกว่ามีวิกฤติความเชื่อถือตนเอง จึงใช้วิธีหันหลังให้ ไม่สนใจ ไม่ทำ

2.กกขั้นสนใจแต่รอฤกษ์ (Contemplate) สนใจที่จะทำแล้ว แต่ยังรั้งรออยู่บ้างและคิดว่าในอนาคตอันใกล้จะได้ลงมือทำ 

3.กกขั้นตัดสินใจทำ (Preparation) ตั้งใจเอาจริงแน่นอน วางแผนแล้ว ใช้และจะลงมือทำแน่นอนในอนาคตอันใกล้

4.กกขั้นลงมือทำ (Action) คือลงมือทำไปแล้ว แต่ยังต่อเนื่องมาได้ไม่เกินหกเดือน

5.กกขั้นทำได้ยืด (Maintenance) ทำได้แล้ว ต่อเนื่องเกิน 6 เดือน แต่ยังไม่เกิน 5 ปี ยังพยายามทำอยู่ มีความเสี่ยงจะกลับไปใช้นิสัยเดิมอยู่เหมือนกัน แต่ก็พยายามที่จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม

6.กกขั้นสำเร็จแน่แล้ว (Termination) เปลี่ยนพฤติกรรมได้แน่นอนแล้ว ไม่กลับไปทำแบบเก่าอีกเด็ดขาด

หลักกระบวนการช่วยเปลี่ยนแปลง (Process of Change)

กระบวนการช่วยเปลี่ยนแปลง ที่ทฤษฏีนี้แนะนำไว้มี 10 วิธี ได้แก่

1.กกปลูกจิตสำนึก (conscious raising) เป็นการใช้วิธีต่างๆบอกให้รู้ผลเสียของการไม่เปลี่ยน และผลดีของการเปลี่ยนพฤติกรรม เช่นการให้การศึกษา อธิบาย ตีความหมายให้ฟัง บอกให้รู้ตรงๆ หรือรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ

2.กกใช้การเล่นละคร (Dramatic relief) เพื่อกระตุ้นหรือผลักดันจิตใจอารมณ์ให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง เช่นการให้ลองเล่นเป็นคนอื่นดู (role play) ให้สามีและภรรยาลองเล่นละครสลับบทบาทกันเพื่อสะท้อนความความรู้สึกต่อ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของกันและกัน การใช้ตัวละครโฆษณาแสดงความรู้สึกผิดหรือเสียใจที่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น 

3.กกการใคร่ครวญผลต่อตนเอง (self reevaluation) เช่นจินตนาการว่าถ้าเอาแต่นอนโซฟาดูทีวี ภาพของตนเองต่อไปจะเป็นอย่างไร ถ้าขยันขันแข็งออกกำลังกายทุกวันภาพของตนจะเป็นอย่างไร

4.กกการใคร่ครวญผลต่อสังคมรอบข้าง (social reevaluation) เช่นนึกต่อไปว่าถ้าตนเองดื่มแอลกอฮอล์จัดอยู่ ต่อไปลูกๆจะเป็นอย่างไร เป็นต้น

5.กกการปลดปล่อยตนเอง (self liberation) คือการพยายามให้มีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยบ่งชี้ว่าถ้าคนเรามีทางเลือกสองทาง จะมีความมุ่งมั่นมากกว่ามีทางเลือกทางเดียว ถ้ามีทางเลือกสามทาง จะมีมุ่งมั่นมากกว่ามีทางเลือกสองทาง ยกตัวอย่างการให้ทางเลือกเช่น ถ้าจะเลิกบุหรี่ก็ให้เลือกได้สามทาง จะเลิกแบบหักดิบก็ได้ แบบกินนิโคตินทดแทนก็ได้ หรือเลิกแบบค่อยๆลดลงก็ได้ เป็นต้น 

6.กกการปลด ปล่อยสังคม (social liberation) คืออาศัยความรู้สึกว่าเป็นการปลดปล่อยจากการถูกกดขี่เอาเปรียบทางสังคมมา เป็นตัวสร้างความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพชนกลุ่มน้อย เป็นต้น

7.กกให้เรียนรู้สิ่งตรงกัน ข้าม (countercondition) เช่นให้เรียนรู้การสนองตอบแบบผ่อนคลายเพื่อแก้ปัญหาเครียด ให้เรียนรู้การเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกเพื่อแก้ปัญหาการทนแรงกดดันจาก เพื่อนชวนไม่ได้ เป็นต้น

8.กกบังคับให้ทำสิ่งที่ดีกว่าทางอ้อม (stimulus control) เช่นสร้างที่จอดรถให้ห่างที่ทำงานเพื่อบังคับให้ต้องเดิน ติดตั้งงานศิลปกรรมไว้ข้างบันได เพื่อชักจูงให้ขึ้นลงบันได เป็นต้น

9.กกจงใจใช้แผนกระตุ้น (contingency management) เช่นการให้รางวัลรางวัลถ้าทำสิ่งที่ดีกว่า การชื่นชมผลงาน หรือแม้กระทั่งการลงโทษถ้าไม่เลิกสิ่งที่ไม่ดี

10.กกกัลยาณมิตร (helping relationship) เช่นการเป็นที่ปรึกษาทางโทรศัพท์ให้การมีบัดดี้คอยสนับสนุน 

งานวิจัยพบว่าแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง  คนเราจะต้องการวิธีช่วยที่แตกต่างกันกล่าวคือ ในระยะที่ยังไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลง  วิธีที่ช่วยได้คือการปลูกจิตสำนึก ให้ข้อมูล ชักจูงให้เกิดอารมณ์อยากทำด้วยวิธีต่างๆ  ในระยะที่สนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจ วิธีที่ช่วยได้คือการใคร่ครวญผลต่อตนเองและต่อสังคม  พอมาอยู่ในขั้นตัดสินใจทำ  สิ่งที่ช่วยได้คือการปลดปล่อยทางเลือกให้ตัวเอง  พอมาอยู่ในขั้นลงมือทำ สิ่งที่ช่วยได้คือการใช้แผนกระตุ้น การบังคับให้ทำสิ่งที่ดีกว่าทางอ้อม การทำสิ่งตรงข้ามที่ดีกว่า และการมีกัลยาณมิตรและการใช้กัลยาณมิตรให้ถูกต้องในทฤษฏีนี้ยังมีหลักในการกระทำอยู่อีกสองส่วนคือ

หลักสมดุลการตัดสินใจ (Decisional Balance) หลักข้อนี้มีว่าแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องตั้งต้นด้วยการชั่งน้ำหนักดีเสีย เหตุผลที่ควรเปลี่ยน เหตุผลที่ไม่ควรเปลี่ยน การหาเหตุมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด จะทำให้เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด 

หลักความยืนหยัดและสิ่งเย้ายวน (Self efficacy & temptation) ความ ยืนหยัด    (self efficacy) หมายถึงความมั่นคงในทิศทางที่ตั้งใจไว้แม้ในสถานะการณ์ที่สั่นคลอน ซึ่งต้องต่อสู้กับสิ่งเย้ายวน (temptation) ซึ่งหมายถึงความแรงของสิ่งที่มาชักจูงให้ใจอ่อนหันเหกลับไปสู่วิถีเดิมๆก่อน การเปลี่ยนแปลง การจะเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จต้องคอยเสริมสร้างความยืนหยัดให้หนักแน่นขึ้นทุกวัน  และลดทอนสิ่งเย้ายวนให้เหลือน้อยที่สุด  ทุกคนที่จะปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิตตนเอง

ในการจัดทำโครงเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีแบบแผน มีรูปธรรม  และให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้มีความมั่นใจ  และอยากกำลังกายต่อไป

ปัญหาขององค์กร

โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546  โดย บ.โคคา-โคล่า ได้มองเห็นภาวะทุขโภชนาของเด็กไทย  ซึ่งก่อให้เกิดผลภาวะเด็กอ้วน  และภาวะร่างกายของเด็กอ่อนแอ  ซึ่งขณะนั้นได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( พ.ศ. 2546-2550)  เพื่อเป็นการจุดประกายให้สังคมเกิดการตื่นตัวในการจัดทำโครงการสุขภาพเพื่อเด็กและเยาวชนของไทยในระดับประถมศึกษา  เพื่อให้เด็กเกิดการรักการออกกำลังกายและหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น  โครงการเด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลังได้ปิดโครงการไปอย่างสวยงาม  เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะทางโภชนาการและร่างกายที่ดีขึ้น  แต่เมื่อผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2553 วิกฤติด้านสุขภาพของเด็กไทยยังไม่ลดลง  จากข้อมูลการศึกษาด้านสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันพบว่า เด็ก และเยาวชน  มีความเสี่ยงต่อการจํบป่วยและอันตรายต่อสุขภาพด้วยสาเหตุ จากการละเลยไม่ดูแลสุขภาพ  (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข, 2553, หน้า 5-6)  

ผลจากจากการสำรวจในเรื่องความเสี่ยงจากการบริโภค พบว่า เด็กและเยาวชนที่มีการบริโภค ขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลมจนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันในอัตราสูง จนน่าตกใจ จากการสำรวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพของเด็กกลุ่มอายุ 6-15 ปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการบริโภค อาหารที่เสี่ยงอย่างน่าเป็นห่วง

เด็กและเยาวชนไทยยังคงดื่มน้ำอัดลม หรือดื่มน้ำหวาน เป็นประจำ ถึงร้อยละ 16.48 (ดื่มทุกวัน) ดื่มบ่อย ๆ ร้อยละ 27.98 (5-6 วันต่อสัปดาห์) ดื่มค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 27.92             (3-4 วันต่อสัปดาห์) ดื่มนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 25.16 (1-2 วันต่อสัปดาห์) โดยมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ดื่มเลย ร้อยละ 2.46

เด็กและเยาวชนไทยกินขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ ข้าวโพดอบเนย (ขนมถุง) เป็นประจำถึงร้อยละ 20.65 (กินทุกวัน) กินบ่อยๆ ร้อยละ 27.16 (5-6 วันต่อสัปดาห์) กินค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 26.45 (3-4 วันต่อ สัปดาห์) เช่นเดียวกันมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่นิยมกินขนมกรุบกรอบ เพียงร้อยละ 2.40

การดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานและขนมกรุบกรอบบ่อยๆ จะทำให้เด็กอ้วน ฟันผุ อีกทั้งเกลือและผงปรุงรสที่มีปริมาณมากในขนมประเภทกรุบกรอบที่กิน เข้าไป ซึ่งความเสี่ยงจากการบริโภคทวีความรุนแรงขึ้น จากรายงานการสำรวจ ภาวะอาหารและโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ. 2546-2547 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า เด็ก อายุ 6-14 ปี เป็นโรคอ้วน ร้อยละ 8.1 เมื่อจำแนกเด็กเป็นรายภาคโดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร กลาง อีสาน เหนือ ใต้ พบว่า เป็นโรคอ้วน ร้อยละ 15.0, 9.2, 6.8, 5.2, 3.7 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในรายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ในปี 2549-2550 (กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย) พบว่าในกลุ่มเด็ก อายุ 5 ปีทั่วประเทศ เป็นโรคฟันผุ ในฟันน้ำนม ร้อยละ 80.64 ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี ทั่วประเทศ เป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 56.87 และในกลุ่มเด็กอายุ 15 ปี ทั่วประเทศ ร้อยละ 66.33

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ โรคเรื้อรังต่างๆ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้ง โรคเบาหวานในอนาคตได้ ซึ่งในปี 2550 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้สำรวจโรคความดันโลหิตสูง พบว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น จำนวน 2,291 (3.64 ต่อแสนประชากร) และจากการรณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไทย ระหว่าง วันที่ 2-8 กันยายน 2550 พบว่าคนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูง ถึง 2.5 ล้านคน และในปี 2551 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2,463 (3.90 ต่อแสนประชากร) มีผู้ป่วย 494,809 (860.53) และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน จำนวน 7,725 คน (12.22 ต่อแสนประชากร) มีผู้ป่วย 388,551 (675.74)

ซึ่งความเสี่ยงจากการบริโภคทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากกระแส บริโภคนิยมที่แทรกซึมไม่เว้นแม้แต่ในเขตชนบท ซึ่งพบว่าเด็กในชนบทอายุ ต่ำกว่า 12 ปี ไม่น้อยกว่า 6.6 ล้านคนฟันผุ และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษา นอกจากนั้นยังพบว่า ในปี พ.ศ. 2548 เด็กมีภาวะโภชนาการเกิน ร้อยละ 17 คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรคอ้วน อันเนื่อง มาจากการขาดการออกกำลังกาย มีข้อมูลที่น่าห่วงใยในเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ในกรุงเทพมหานครกว่า 1 แสนคนกินอาหารฟาสต์ฟูดทุกวัน และมีโรงเรียนเพียงไม่เกินร้อยละ 40 ที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมนอกจากชั่วโมงพละศึกษา  (แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ, 2550-2554)

การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพจะน้อยลง หากทุกคนตระหนัก ใส่ใจและมี การดูแลสุขภาพถูกต้องอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย การยกระดับความแตกฉาน ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้เกิดขึ้นในวัยเด็กและเยาวชนจึงเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้เกิดทักษะต่างๆ ทางการรับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนด แรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต มีสมรรถนะที่มีความพร้อมในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การสร้างความตระหนักให้เกิดกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีความหวาน  และมีผู้นิยมดื่ม  ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเด็กอ้วนดังกล่าว  จึงได้การขับเคลื่อน อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขภาพของ คนไทย  โดยเริ่มต้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญเพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาวะ ในช่วงอายุต่อๆ ไปในอนาคต และจัดตั้งโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนขึ้นมา

โครงการเด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง เป็นโครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มุ่งหวังจะสร้างเสริมให้เยาวชน  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น  แนวทางปฏิบัตอของโครงการสามารถที่จะจุดประกายให้ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ได้ตื่นตัว และเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเยาวชนได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายขององค์กร

ตามเป้าประสงค์ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่าทั่วโลก  ในการให้ความสนับสนุนต่อกิจกรรมเพื่อสุขภาพในชุมชน หรือประเทศที่ได้ไปดำเนินธุรกิจ  เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างการทีดีให้กับคนในชุมชน  ตามแผนนโยบายของภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงแนวทางสุขภาพตามหลักขององค์การสหประชาชาติ  

วัตถุประสงค์ของโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง นี้  มีเป้าหมายสำคัญที่จะ ปลูกฝังการรักการออกกำลังกาให้กับเยาวชนไทย  อีกทั้งยังสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักโภชนาการที่ถูกต้อง  ยกระดับการดำรงชีวิตให้ดี  ปราศจากโรคต่างๆ  สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ พัฒนาเยาวชนไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความรู้ 



โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการ Active Australia (Aussport, 2001)

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำโดยรัฐบาลออสเตรเลีย  ที่ดำเนินการโดยมีการวาง เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์อย่างชัดเจน ดังนี้

1.กกเริ่มวางแผนการดำเนินการ ปี ค.ศ.1996 

2.กกใช้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นตัวกระตุ้นในปี ค.ศ.2000 

เป้าหมาย

เพื่อสุขภาพและสุขภาวะของชาวออสเตรเลียทุกคน โดยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับปานกลาง

หลักการ

1.กกชาวออสเตรเลียทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพียงพอ (Physically active) 

2.กกการเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย ในชาวออสเตรเลีย ถือเป็นนโยบายสุขภาพที่มีความสำคัญ และคุ้มค่า 

3.กกเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งที่มี หรือไม่มีการวางแผน ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ภาวะทางเศรษฐกิจของบุคคล สังคม และวัฒนธรรม 

4.กกการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การให้ความรู้ในแง่ปฏิบัติ และการศึกษาวิจัย ถือเป็นสิ่งสำคัญหลักในกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

5.กกประโยชน์สูงสุดจะเกิดได้ ถ้าสามารถนำกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกัน 

6.กกความร่วมมือในระดับประเทศ และระดับชาติมีความสำคัญ ในการที่จะผลักดันให้มีการนำโครงการไปปฏิบัติเป็นระบบ และจะทำให้โครงการนี้ยั่งยืน และใช้เป็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 

7.กกความร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่จำกัดเพียงหน่วยงานด้านสาธารณสุข ถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย / ออกกำลังกาย 

ส่วนที่ถือว่าสำคัญ และเป็นจุดเด่นของโครงการนี้คือ การวางกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก

1.กกผู้มีฐานะต่ำ

2.กกผู้สูงอายุ 

3.กกวัยเด็ก และวัยรุ่น 

4.กกผู้พิการ 

5.กกชนพื้นเมืองที่มีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความอ้วน 

การเริ่มดำเนินการ 

วางกรอบแนวคิดดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อคณะประสานงานแผนนโยบาย ระดับประเทศ (National Strategy Coordination Working Group) เพื่อให้ National Public Health Partnership แสดงความเห็นและรับผิดชอบการดำเนินการ และให้ถือเป็นแผนดำเนินการระดับประเทศ โดยเน้นความร่วมมือ ในหลายองค์กร รวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข ในรัฐต่างๆ ที่จะต้องเห็นพ้องตรงกัน ถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
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ภาพก15กกแสดงกรอบแนวคิดของโครงการ Active Australia



การประเมิน 

ใช้การเก็บข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยว ข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการดำเนินการเก็บข้อมูล ระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย ของประชาชนชาวออสเตรเลีย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปี ค.ศ.2000 แล้ว

กลยุทธ์หลัก 

1.กกด้านการให้ความรู้ (education) สร้างความตระหนัก และความเข้าใจในคุณค่า และประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับปานกลาง ในชีวิตประจำวัน

1.1กกดำเนินโครงการระยะยาว (3-5 ปี) ในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อสุขภาพ แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โดยการณรงค์การกระตุ้น การส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายระดับปานกลาง รวมถึงการติดตามประเมินผล ของโครงการให้ความรู้นี้อย่างใกล้ชิด

1.2กกพัฒนาโดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการรณรงค์โครงการนี้ เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มชนพื้นเมือง และกลุ่มเสี่ยงสูง

2.กกด้าน สิ่งแวดล้อม (Environments) สร้างโอกาสในการเพิ่มการออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน (structural and incidental physical activity) โดยการวางแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพให้เหมาะสม 

2.1กกส่งเสริม หรือกระตุ้นให้มีการนำแผนการดำเนินการ ในโครงการบรรจุในแผนงานหลักแห่งชาติ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของโรงงาน รวมถึงการแนะนำให้มีการนำไปปฏิบัติด้วย ทำให้โครงการการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน อยู่ในหลักสูตรในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนระดับต้น และขยายไปสู่ระดับสูงต่อไป

2.2กกผลักดันงาน โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งในที่ทำงาน และที่อยู่อาศัย

2.3กกร่วมปรึกษากับแกนนำกลุ่มผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจะได้นำข้อมูลของโครงการ รวมถึงบริการที่มีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อไปเผยแพร่ และเพิ่มการเข้าร่วมในโครงการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

2.4กกส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกาย หลังเลิกเรียน โดยเพิ่มความปลอดภัยของเส้นทางระหว่างบ้าน โรงเรียน และสวนสาธารณะ 

3.กกด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรด้านการคมนาคม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ดำเนินกลยุทธ์ระดับประเทศ ในการพัฒนาโครงสร้างสิ่งแวดล้อม

3.1กกร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการรณรงค์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง และเสริมให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น เช่น โครงการเมืองไร้ควัน โครงการปลอดฝุ่น เป็นต้น

3.2กกทำงานร่วมกับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน ทำให้โครงการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยความร่วมมือของหลาย ๆ องค์กร ร่วมกันจัดทำคู่มือแนวทาง (guidelines) การเคลื่อนไหวร่างกายระดับประเทศขึ้น และวางแผนการนำไปใช้ร่วมกัน

3.3กกพัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้โดยแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ทำงานกับกลุ่มเสี่ยงสูง

3.4กกจัดทำโครงการนำร่องต่าง ๆ ในระดับแพทย์เวชปฏิบัติ ที่เน้นการส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้น 

3.5กกร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติ ในการจัดทำแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน จัดทำโครงการที่เสริม หรือกระตุ้นการเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นระยะๆ 

3.6กกทำงานร่วมมือกับองค์กรภาคี ในโครงการเสริมต่างๆ เช่น โครงการเดินไปโรงเรียน โครงการวันขี่จักรยาน เป็นต้น

4.กกด้านการเฝ้าติดตามผล (Monitoring) ทำให้การติดตามระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย ของประชาชนกรเป็นการเก็บข้อมูลประจำ โดยการพัฒนาการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

4.1กกพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลมาตรฐาน โดยเฉพาะในด้านปริมาณ เวลา และระดับความหนักเบาของกิจกรรมต่างๆ

4.2กกติดตามการวางนโยบาย และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระดับการเคลื่อนไหวร่างกายของประชาชน

4.3กกจัดทำเครื่องมือ หรือการติดตามที่วัดได้ ในการวัดผลของกาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

4.4กกจัดทำเครื่องมือ หรือการติดตามที่วัดได้ ในการวัดผลของนโยบายต่างๆ ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย วิธีการ หรือการดำเนินการที่กระตุ้นให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากขึ้น

4.5กกประสานงานกับองค์กรภาคีในการทำให้เกิดความมั่นใจว่า มีการประสานข้อมูลกัน และไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนกัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย

4.6กกทำการสำรวจการนำองค์ความรู้ไปทำเวชปฏิบัติของแพทย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงสูง ประสานการเก็บข้อมูลกลาง ที่ทำให้เห็นการปฏิบัติงานรวมของโครงการ Active Australia

4.7กกจัดตั้งเครือข่ายประสานงานด้านข้อมูล เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ส่วน 

บทสรุปที่สำคัญของโครงการ active Australia คือ 

1.กกวางนโยบายที่ชัดเจนว่า ต้องการใช้การออกกำลังกายในระดับใด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อลดน้ำหนัก เพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือเพื่อเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวร่างกายของชุมชน เป็นต้น 

2.กกเลือก/สำรวจ ลักษณะชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะลงไปปฏิบัติ 

3.กกเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

4.กกสุดท้ายก็จะนำมาถึงวิธีการออกกำลังกาย ที่ควรจะแนะนำในชุมชนนั้นๆ 

ซึ่งจะเห็นว่าการวางนโยบายที่ชัดเจนในการปฎิบัติโครงการ  อีกทั้งมีการสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้โครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างถูกต้อง และครบถ้วน  จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการ Active Australia ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 

ในโครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดนั่นคือ กลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษาของประเทศไทย  โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนว่าโครงการนี้ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง  ซึ่งจะเห็นว่าตรงกับโครงการ Active Australia  ที่ได้ปฏิบัติ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า การมีนโยบายที่ชัดเจน  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารนโยบายให้กับกลุ่มเป้าหมาย  เป็นสิ่งที่จะให้โครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถบรรลุผลได้



