
บทที่  5

แนวทางในการปรับปรุงโครงการ

ดานวัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของโครงการเด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  จากที่มีอยูสองขอดังนี้

1.กกสงเสริมใหเยาวชนไทยสรางสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปลูกฝงพฤติกรรมและทัศนคติ

ในการรักการออกกําลังกาย สงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและปฏิบัติจนเปน

อุปนิสัย ทําใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และชวยใหการเรียนหนังสือมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่  

2.กกการใหความรูดานโภชนาการที่ถูกตองแกเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาอยาง

กวางขวาง และสามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน 

อีกทั้งยังสามารถเผยแพรขอมูลโภชนาการที่ถูกตองแกคนในครอบครัว และชุมชนได 

แนวทางในการปรับปรุง 
เพิ่มวัตถุประสงค

ผูที่ เขารวมโครงการนี้  สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกลชิดอยางยั่งยืน  

ความหมายของ  วัตถุประสงคในแงของการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน  คือ  

1.กกเพิ่มการดูแลสุขภาพอยางยั่งยืนตลอดชีวิต ซึ่งตามแนวคิดของทฤษฏีของการ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  มุงสอนใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการปลูกจิตสํานึก  ใหรูถึงผลเสียของ

การไมดูแลสุขภาพตนเอง  มุงหวังที่จะทําใหผูเขารวมโครงการตระหนักการดูแลสุขภาพ ไปจน

ตลอดชีวิต มิใชเพียงแคในชวงวัยเด็ก  วัตถุประสงคนี้จะไปสอดคลองกับยุทธศาตรกลุม โคคา-โคลา 

ที่ตองการใหทุกคคนมีความสุขในชีวิต  ซึ่งการมีรางกายที่แข็งแรงก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหชีวิตมี

ความสุข  

2.กกนอกจากนั้นยังเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผูอื่น เด็กที่เขารวมโครงการ

ควรจะสงมารถเผยแพร การออกกําลังกายที่ถูกตองแกผูอื่นในแตละวัยได  เพื่อใหเขาไดเขาใจและ

ซึมซับวาคนในแตละวัยมีการออกกําลังกายที่แตกตางกัน  ดวยความแตกตางทางสรีระ  อายุ และ

เพศ  ทําใหเด็กๆ  กลายเปนผูที่มีความรูเรื่องการออกกําลังกายและสามารถแนะนําผูอื่นได   

ดานกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายของโครง เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  คือ 

1.กกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ
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โครงการนี้ตองการใหความรูแกเยาวชนไทยซึ่งที่มีการใชชีวิตในดานการรับประทาน

อาหารและการออกกําลังกายที่เปลี่ยนไป  ทําใหเกิดภาวะทุขโภชนาการการ  

แนวทางในการปรับปรุง 
ในปจจุบันมิใชเพียงแตเยาวชนเทานั้นที่เกิดภาวะทุขโภชนา    แตเปนการเกิดกับคนทุก

เพศทุกวัย  ซึ่งการทําโครงการนี้สามารถขยายเปาหมายไปสูกลุมผูที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของ

เยาวชน  ซึ่งสามารถขยายโครงการนี้  ไปยังกลุมเปาหมายอื่นๆ ไดอีก    

1.กกอาจารยระดับประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.กกผูปกครอง

3.กกประชาชนในชุมชน

โดยในระยะแรกอาจะเปนการเพิ่มในกลุมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็ก  ใหสัมฤทธิ์ผล

กอนที่จะขยายโครงการนี้ไปสูสังคม  และจะกลายเปนโครงการที่กลุมเปาหมายที่ใหญขึ้น  คือ

ระดับชาติ  ที่ทุกคนจะเขาใจและตระหนักถึงการมีสุขภาพดีทั้งในเรื่องของการออกกําลังและการ

รับประทานอาหาร 

ดานยุทธศาสตร 
การดําเนินงานดานซีเอสอาร กลุมบริษัท โคคา-โคลา ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของ

องคกรใหใหชัดเจนมากขึ้น  ในกรณีของ กลุมบริษัท โคคา-โคลา นั่นอาจจะเปนการหมิ่นเหม

ระหวางเครื่องดื่มน้ําดํานั่นก็คือโคก  ที่ยังมีการมองวาเปนเครื่องดื่มที่ไมมีประโยชน  ในโครงการ  

“เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง  นั้นกลุมเปาหมายคือนักเรียน  ซึ่งในวิสัยทัศนของทางกลุมธุรกิจ

โคคา โคลา นั้นไดกําหนดไววา  เด็กอายุ ต่ํากวา 12 ป ไมใชกลุมเปาหมายของสินคา  แตในการทํา 

ซีเอสอารโครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง  เปนการทํากับกลุมเด็กที่ไมใชเปาหมาย  ซึ่งผูที่

ไมเขาใจในโครงการจะมองไดวาทางกลุมธุรกิจ โคคา-โคลา ทําการตลาดแอบแฝงในซีเอสอาร  

แนวทางในการปรับปรุง 
การกําหนดยุทธศาสตรของโครงการในอนาคต  ควรมีการแบงออกเปนดังนี้

1.กกมุงการทําโครงการในลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายทางการตลาด ซึ่งจะเปนกลุมของผูที่

มีอายุมากกวา 12 ป  แลวจึงจะขยายผลไปยังกลุมผูที่อยูนอกเหนือกลุมเปาหมาย  ซึ่งการกระทํา

เชนนี้จะทําใหไมมองวาเปนการทําการตลาดผานซีเอสอารกับผูที่ไมใชเปาหมายนั้น 

2.กกสําหรับกลุมผูที่มีอายุต่ํากวา 12 ป  ควรใชเปนชี่อของกลุมธุรกิจตัวแทนจําหนายโค

คา-โคลาในประเทศไทย  นั่นคือ บริษัทไทยน้ําทิพย จํากัด   มาใชในการเปนผูสนับสนุนโครงการ

นาจะเหมาะสมมากกวา  หลีกเลี่ยงจากการใชแบรนดหนึ่งแบรนดใดโจตรง
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ดานทรัพยากร 
การใชทรัพยากรดานการสื่อสารของของโครงการนี้  มีสองสวนคือ  ดานบุคคลากร  และ

ดานอุปกรณ  

ดานบุคคลากร ที่ผานมาในโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  เพื่อนําไป

ถายทอดสูนักเรียนในโรงเรียน  ไดกําหนดการดําเนินงานโดยผานคุณครูที่ที่มารวมอบรมกับ

นักวิชาการที่เกี่ยวของ  นักวิชาการที่มาถายทอดขอมูลโดยจะเปน 2 กลุม

1.กกกลุมโภชนาการ เปนนักวิชาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา

2.กกกลุมการออกกําลัง เปนนักวิชาการชํานากาญดานการออกกําลังเพื่อสุขภาพ  กอง

ออกกําลัง  กระทรวงสาธารณสุข 

ดานอุปกรณ  สําหรับอุปกรณสําหรับใชในโครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง  จะ

เปนอุปกรณที่ใชสําหรับครู  และนักเรียนที่เขารวมโครงการดังนี้

กลุมครู  จะเปนเอกสารคูมือครู  ซีดีเพลงสําหรับการเตน  

กลุมนักเรียน  คูมือนักเรียน  เครื่องนับกาว  โปสเตอรสําหรับรวมกิจกรรม “กาวขยับ 

กระฉับกระเฉง” 

แนวทางในการปรับปรุง 
แบงการปรับปรุงออกเปน 2 สวนดังนี้   

ดานบุคลากร  เพิ่มเติมฝกอบรมเด็กเองโดยตรง  เพื่อใหเขาไดเขาใจถึงโครงการนี้จาก

ผูดูแลโครงการโดยตรง  ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มนักพูด หรือ ผูเชี่ยวชาญทางดานเด็กมาเปนหนึ่งใน

วิทยากร  เพื่อใหเขาถึงกลุมนักเรียนมากที่สุด

ดานอุปกรณ  นอกเหนือจากการใชอุปกรณที่มาจากทางโครงการโดยตรง  ควรเพิ่ม

อุปกรณที่สามารถหาไดในชุมชน  มาเปนอุปกรณใชในการออกกําลังกาย  ไมสรางความนาเบื่อ

หนายจากการใชอุปกรณซ้ําๆ  ดัดแปลงอุปกรณการเลนพื้นบาน  ยกตัวอยาง  หนังยางที่นํามารอย

เปนเสนยาว นํามาใชเปนอุปกรณสําหรับการกระโดดยาง  และใชทํากิจกรรมการออกกําลังกาย

อื่นๆ  สําหรับการพัฒนาอุปกรรณการออกกําลังควรมีทีมที่ปรึกษา  พัฒนา  ซึ่งเปนนักวิชาการ

โดยตรง  เพื่อที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยแกผูใช
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ดานการดําเนินงานกิจกรรม
โครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง”  ดังที่ผานมาคือการใชการดําเนินงาน

กิจกรรมเฉพาะกลุม  กลาวคือ  หลักๆ  เปนการดําเนินงานในกลุมของโรงเรียนเพียงอยางเดียว  โดย  

หลักๆ  จะเปนการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนเทานั่น  

แนวทางในการปรับปรุง 
แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มเติมกิจกรรมของโครงการสามารถดําเนินไดในหลายเรื่อง

ดังนี้ 

1.กกเพิ่มกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมบุคคลทั่วไป  

2.กกการดําเนินการกิจกรรมก็ควรเปนกิจกรรมที่ไมซับซอน  

3.กกการสื่อสารโครงการแบบบูรณาการ ผานสื่อหลายรูปแบบอาทิ  การจัดอีเวนทดาน

สุขภาพตามหัวเมืองใหญ ๆ  หรือสถานที่ ๆ เปนแหลงรวมของชุมชนใหมากขึ้น  และถี่ขึ้น  

4.กกการใหความรูดานโภชนาการผานโฆษณาทางโทรทัศนมากขึ้นกวาเดิม นําเนื้อหา

สาระดานโชนาการมาทําใหเขาใจงายขึ้นเพื่อที่จะไดเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวาง  ที่มีทั้งผูที่มี

ความรูและไมมีพื้นฐานความรู ดานโภชนาการใหเขาใจได  สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที

ดานการสื่อสาร  
การสื่อสารของโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  แบงออกเปน สองสวนดังนี้

กลุมที่ก1กการสื่อสารกับกลุมคนในโครงการ  คือกลุมของโรงเรียนที่รวมโครงการ  ซึ่ง

ทางผูจัดทําโครงการจะเขาไปพบโรงเรียนโดยใชขอมูลของโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน  โดยวิธีการคือโทรเขาไปติดตอและสงเขาไปโรงเรียนเพื่อชักชวนให

มารวมกิจกรรม  และจัดกิจกรรมสัมนาใหมาพบกับผูดําเนินโครงการโดยตรงเรียนรูกิจกรรมผาน

นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการออกําลัง และดานโภชนาการ

กลุมที่ก2กการสื่อสารกับคนนอกโครงการ  ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียนที่ไมไดกําหนดที่จะให

เขารวมโครงการ  ซึ่งจะเปนกลุมของเรียนที่มาเสนอขอเขารวมกิจกรรม  และเปนกลุมคนสังคม

ภายนอกประชาชนทั่วไป  โดยวิธีการคือ  การประชาสัมพันธ โดยการสงขาวบอกเลาถึงรายละเอียด

ของโครงการ  ซึ่งมีเนื้อหาชักชวนใหมารวมในโครงการ  และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

การดําเนินการในรูปแบบตางๆ เชน ขาวการสัมมนาของครูผูเขารวมโครงการ  ขาวการไดรับเกียรติ

ใหแสดงในงานตางๆ 

การสงขาวจะมีการผานสื่อดังนี้

1.กกผานเวปไซดของโครงการโดยตรง www.thaikidsonthemove.com 
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2.กกผานเวปประชาสัมพันธตางๆ เชน  www.pr-thai.net  หรือเวปที่เกี่ยวกับขาวสารอื่นๆ

3.กกขาวในหนังสือพิมพหนาการศึกษา 

4.กกการออกรายการเพื่อประชาสัมพันธโครงการ เชน รายการ ทไวไลทโชว และรายการ

อื่นๆ  

แนวทางในการปรับปรุง 
โครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง”  สามารถเพิ่มเติมแนวทางในการปรับปรุง

แนวทางในการสื่อสารโครงการเพิ่มเติมไดดังนี้ 

1.กกนอกเหนือจากการจัดทําเวปไซดของโครงการแลว การเขาไปอยูในสังคมออนไลน  

(Social Media)  อาทิ  Facebook หรือ Twitter  จะชวยสรางใหโครงการมีผูจักมากขึ้น  และ

สามารถรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมโครงการไดทันที  

2.กกคัดเลือกคนดังผูที่ทีความสามารถ และมีสุขภาพที่ แข็งแรงมาเปน Brand 

ambassador เพื่อสรางความนาสนใจในการสื่อสารโครงการออกไปใหประชาชนหมูมากไดรูจัก

มากขึ้น 

ดานการประเมินผล
การประเมินผลโครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง ที่ผานมาจะเปนการ

ประเมินผลสองสวนดังนี้คือ  1. ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติกอนและหลังเขารวมโครงการ 2. 

ประเมิน ผลจากรายงานผลการดําเนินงานของแตละโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.กกประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติกอนและหลังเขารวมโครงการ
การประเมินผลดานทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  โดยใชแบบสอบถามจากการใช

ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย  มาวัดผลทัศนคติ  และพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ  ซึ่งวัดทั้งครู

ผูดูแลโครงการและนักเรียนที่เขารวมโครงการดังน้ี

1.1กกการวัดผลกอนเขาโครงการ ดังนี้

คําถามสําหรับครูผูเขารวมโครงการ

คําถามขอก1กครูเห็นดวยวาโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง มีประโยชน

ตอสุขภาพนักเรียนหรือไม

คําถามขอก3กนักเรียนในโรงเรียนสนใจการออกกําลังกายอยางไร

คําถามขอก4กนักเรียนในโรงเรียนสนใจเรื่องของโภชนาการอยางไร

คําถามสําหรับนักเรียนผูเขารวมโครงการ

คําถามขอก1กนักเรียนใชเวลาในการออกกําลังกายกี่นาทีตอครั้ง
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คําถามขอก2กนักเรียนเห็นดวยวาโครงการ  เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง  มี

ประโยชนตอสุขภาพนักเรียนอยางไร

คําถามขอก3กนักเรียนสนใจการออกกําลังกายอยางไร

คําถามขอก4กนักเรียนสนใจเรื่องของโภชนาการอยางไร

1.2กกการวัดผลหลังเขารวมโครงการ

คําถามสําหรับครูผูเขารวมโครงการ

คําถามขอก1กหลังจากที่เขารวมโครงการครูเห็นดวยวาโครงการ เด็กไทยสดใส รวม

ใจออกกําลัง มีประโยชนตอสุขภาพนักเรียนอยางไร

คําถามขอก2กหลังการเขารวมโครงการนักเรียนในโรงเรียน เห็นดวยวาโครงการ 

เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง มีประโยชนตอสุขภาพนักเรียนอยางไร

คําถามขอก3กหลังการเขารวมโครงการ นักเรียนในโรงเรียนสนใจการออกกําลังกาย

อยางไร

คําถามขอก4กหลังการเขารวมโครงการ นักเรียนในโรงเรียนมีความสนใจเรื่องของ 

โภชนาการอยางไร

คําถามขอก5กหลังการเขารวมโครงการนักเรียนในโรงเรียน ชอบเพลง ทาเตน  และ

จังหวะ ประกอบการเตนแอโรบิค ของโครงการอยางไร

คําถามขอก6กโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง”สามารถปฏิบัติไดงายๆ  

และสื่ออุปกรณของโครงการสามารถนําไปใชในการสอนไดอยางไร

คําถามขอก7กโครงการ เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง มีประโยชนตอสุขภาพ

นักเรียนอยางไร 

คําถามสําหรับนักเรียนผูเขารวมโครงการ

คําถามขอก1กหลังการเขารวมโครงการนักเรียนใชเวลาในการออกกําลังกายกี่นาที

ตอครั้ง

คําถามขอก2กหลังการเขารวมโครงการนักเรียนเห็นดวยห็นดวยวาโครงการ เด็กไทย

สดใส  รวมใจออกกําลัง มีประโยชนตอสุขภาพนักเรียนอยางไร

คําถามขอก3กหลังการเขารวมโครงการ นักเรียนสนใจการออกกําลังกายอยางไร

คําถามขอก4กหลังการเขารวมโครงการ นักเรียนสนใจเรื่องของโภชนาการอยางไร

คําถามขอก5กหลังการเขารวมโครงการนักเรียนชอบเพลง  ทาเตน  และจังหวะ 

ประกอบการเตนแอโรบิค ของโครงการอยางไร
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2.กกประเมินจากรายงานผลการดําเนินงานของแตละโรงเรียน โดยจะเปนประเมิน

จากรายงานของครูผูดูแลโครงการ เด็กไทยสดใส รวมใจออกกําลัง ที่จะสงมาใหกับทางโครงการ  

ซึ่งจะมีการสรุปจากการทํากิจกรรมของโรงเรียนตนเอง  ซึ่งผลของการจะรายงาน ดังนี้

2.1กกผลของการเขารวมโครงการของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งจะแสดงผลออกมาใน 

ดังนี้

2.1.1กกจํานวนของนักเรียนที่ เข ารวมโครงการ  โดยดูจากยอดรวม

ประกาศนียบัตรที่มอบใหกับเด็กนักเรียนวาโรงเรียนมีนักเรียนที่ไดประกาศนียบัตรเหรียญเงินที่จะ

มอบใหกับนักเรียนทุกคนที่เขารวมโครงการและประกาศนียบัตรเหรียญทองที่จะมอบใหเฉพาะ

นักเรียนที่มีจํานวนการเดินมาก   หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ไดรับประกาศนียบัตรเหรียญทองมาก  

แสดงวานักเรียนไดมีการตอบรับในการเขารวมโครงการมาก

2.2กกรายงานสุขภาพของนักเรียน

ซึ่งจะวัดจากรายงานผลจากการวัดสวนสูงน้ําหนักประจําภาคการศึกษา  แสดงผล

ออกมาใน ดังนี้

2.2.1กกน้ําหนักที่มีความสมดุลกับสวนสูง  

2.2.2กกสมรรถภาพความแข็งแรงทางกาย

2.2.3กกรายงานผลสุขภาพความเจ็บปวยของนักเรียน

2.2.4กกรายงานจากผลการเรียนที่ดีขึ้นจากการเลนกีฬาที่ทําใหรางกาย

แข็งแรงและนักเรียนก็จะมีประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น

แนวทางในการปรับปรุง 
การประเมินผลขางตนจะเปนการประเมินผลภาพรวม  ซึ่งในบางครั้งอาจมีการ

คลาดเคลื่อน  ดังนั้น การประเมินผลของโครงการควรมีการเพิ่มนอกเหนือจากการประเมินผลแบบ

ภาพรวมโดยคัดเลือกนักเรียนที่ที่มีปญหาสุขภาพและการเรียนจากที่เขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง

และเฝาติดตามผลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ เปนระยะๆ ในเรื่องดังตอไปนี้

1.กกของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของนักเรียนทีมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานหรือนักเรียน

ทีมีน้ําหนักตัวตํ่ากวามาตรฐาน

2.กกความแข็งแรงของรางกายจากการฝกออกกําลังตลอดระยะเวลาที่เขารวมโครงการ 

3.กกประสิทธิภาพของการเรียนในหองเรียนวามีสมาธิมากขึ้นจากสภาพรางกายที่มี

ความแข็งแรงมากขึ้นหรือไม
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ซึ่งการประเมินในรูปนี้จะสามารถทราบไดประสิทธิภาพของโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

และสามารถนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงโครงการดานสุขภาพอื่นๆ  อีกทั้งยังเปนการ

ตอกย้ําถึงประสิทธิภาพของโครงการวาทําใหสุขภาพของนักเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได  

นําเสนอแนวทางการสรางโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมในแบบโครงการเพื่อ
สุขภาพ  

จากแนวทางการปรับปรุงโครงการ “เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง” ขางตนผูศึกษาขอ

นําเสนอ โครงการที่นําแนวทางการปรับปรุงมาสรางเปนอีกหนึ่งโครงการเพื่อสุขภาพ  โดยมีเนื้อหา

ดังนี้

ชื่อโครงการ คนไทยสดใส  พรอมใจมีสุขภาพดี”
หลักการและเหตุผล 
โครงการ คนไทยสดใส  พรอมใจมีสุขภาพดี ตอบสนองยุทธศาสตรของกลุมธุรกิจ โคคา-

โคลา ในเรื่องการเปนองคกรที่มุงจะทําใหบุคคลในสังคมมีชีวิตที่มีความสุข  ซึ่งสุขภาพกายดีก็เปน

สวนหนึ่งของการมีชีวิตอยางมีความสุขเชนกัน  ยุทธศาสตรการมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนจะชวย

ปลูกฝงกระตุนใหคนไทยเห็นถึงความสําคัญของการมีสุขภาพดีของตนเองและบุคคลใกลชิดตลอด

ชีวิต ลดและสรางพฤติกรรมดังนี้

1.กกลดการรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนตอการ

2.กกลดพฤติกรรมการใชชีวิตที่ผิดๆ อาทิ  การใชเวลาหนาคอมพิวเตอรนานๆ  

3.กกสรางความแข็งแรงดวยการออกกําลังกาย

4.กกสรางลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมใหกับรางกาย

เปาหมายของโครงการ 
เพื่อการมีสุขภาพดีของคนไทยทุกคน

กลุมเปาหมาย 
ประชาชนชาวไทยทุกกลุมอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่ดูแลโครงการ  จะมีการรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้

ภาครัฐ
1.กกกระทรวงสาธารณสุข  

2.กกกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคเอกชน
1.กกกลุมธุรกิจ โคคา โคลา

ระยะเวลาของดําเนินโครงการ
โครงการนํารองใชเวลา 3 ป  

เพื่อวัดและประเมินผลโครงการ  ใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของรางกายอยางชัดเจน

มากขึ้นเมื่อมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง

วิธีการในการดําเนินงาน
เปนการดําเนินการในระดับประเทศ  มุงหวังเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย  ผานเครือขาย

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  และกิจกรรมในโรงเรียน   ซึ่งจะมีการดําเนินงานกับ 2 กลุม

บุคคลดังนี้ 

1.กกการดําเนินงานกับกลุมเปาหมายที่มีอายุมากกวา 12 ป

2.กกการดําเนินงานกับกลุมเปาหมายที่มีอายุต่ํากวา 12 ป  (ซึ่งยังมีการใชโครงการ 

“เด็กไทยสดใส  รวมใจออกกําลัง”  ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องในโรงเรียน)  

กลยุทธการดําเนินงานหลัก
โดยจะแบงออกเปน 2 หัวขอในการทํากิจกรรมดังนี้ 

1.กกดานใหความรู ปลูกฝงสุขภาพดี

2.กกดานสรางความแข็งแรงแกรางกาย 

กิจกรรมใหความรูปลูกฝงสุขภาพดี
เนื้อหาของกิจกรรมวาดวยการใหความรูแกบุคคลที่อยูในชุมชน โรงเรียน และสถาน 

ศึกษาตางๆ   โดยเนื้อหาเปนการใหความรูเรื่องของการออกกําลัง  และการโภชนาการที่ดี  

1.กกการใหความรูเรื่องของการออกกําลัง 

ใหความรูวาการออกกําลังเปนสิ่งทีดีตอรางกายอยางไร และในแตละชวงวัยควรออก

กําลังกายรูปแบบใด  ผานกิจกรรมการอบรม และจัดทําคูมือแจกจายแกประชาชนในชุมชน

2.กกการใหความรูเรื่องโภชนาการ 

ใหความรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลแตละวัยเปนอยางไร ผานกิจกรรมการจัด

อบรม  และจัดทําคูมือแจกจายคนในชุมชน

กิจกรรมดานสรางความแข็งแรงของรางกาย
เนื้อหาของกิจกรรมวาดวยการทํากิจกรรมกลุมของการออกกําลังกาย  และ การทํา

กิจกรรมกรรมดานโภชนาการ   

1.กกกิจกรรมกลุมดานการออกกําลังกาย 
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1.1กกจัดสรางใหมีสถานที่สําหรับการออกกําลังกายอยางถาวรใหแตละชุมชน โดย

เนนการจัดสรรอุปกรณที่มีในชุมชน  ซึ่งผูนําในการออกกําลังกายจะเปนเจาหนาที่สาธารณสุข

ประจํากลุม และชาวบานที่สามารถเปนผูนําในการออกกําลังกายได 

1.2กกจัดใหมีการตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําทุกเดือน และมีการเฝาติดตามผล

สําหรับสําหรับผูที่มีรางกายไมแข็งแรง  อวนมาก หรือผอมมาก 

2.กกการทํากิจกรรมดานโภชนาการ

2.1กกจัดการอบรมเรื่องโภชนาการใหกับประชาชน ใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการใน

แตละวัยที่ถูกตอง  การรับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสม ในแตละวัน และอาหารใดควร

หลีกเลี่ยง หรือรับประทานในปริมาณที่จํากัด

2.2กกสอนการอานฉลากอาหาร การดูลักษณะอาหารวาแบบใดเปนอาหารสดใหม  

เหมาะแกการรับประทานลักษณะของอาหารกระปองควรเลือกรับประทานแบบไหน  

การสื่อสารโครงการ
1.กกสรางสื่อหลักของโครงการเพื่อติดตอกับประชาชน เพื่อสอบถาม ติดตามผลของ

โครงการ  โดยอาจแบงไดดังนี้

1.1กกรายการโทรทัศน ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อความแข็งแรง  เนนการใหความรู

และเผยแพรขาวสารของโครงการ  ผูดําเนินรายการควรเปนดาราที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของคนทุกเพศทุกวัย

1.2กกหนังสือพิมพ และ นิตยสาร  สรางขาวของโครงการใหมีการเคลื่อนไหวอยาง

ตอเนื่อง กระตุนใหมีผูสนใจเขารวมโครงการในวงกวาง

1.3กกจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธทั้ง ภาพยนตโฆษณาทางโทรทัศน  (TVC) 

สปอรตโฆษณาทางวิทยุ  บิลบอรด  แผนพับในรูปแบบตาง ๆ 

1.4กกเวปไซดของโครงการ เนนการใหความรูและเผยแพรขาวสารของโครงการ  แก

ผูสนใจอยางสม่ําเสมอ   

1.5กกการติดตอผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) ไดแก เฟซบุค

(Facebook)  ทวิตเตอร (Twitter) หรือบลอก (Blog)

1.6กกกิจกรรมพิเศษ สรางกิจกรรมพิเศษเพื่อใหประชาชนทั่วไปรูจักโครงการ  โดย

จะเปนการจัดในวันที่มีการเปดตัวโครงการ  และควรมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง

2.กกสราง Brand Ambassador  โดยคัดเลือกจากดาราหรือผูที่มีชื่อเสียง มีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง สดใส เปนผูประพฤติดี และ เปนที่รูจักกัน การคัดเลือกจากคุณลักษณะดังกลาว
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จะทําใหผูสนใจในโครงการเชื่อไดถึงการมีสุขแข็งแรงไดจากการออกกําลังกาย  มีโภชนาการที่ดี  

สวนการเปนผูมีความประพฤติดีจะชวยทําใหภาพลักษณของโครงการดูมีความนาเชื่อถือมากขึ้น

ประเมินผล
ดานการเขารวมโครงการ
1.กกจํานวนผูเขารวมโครงการในแตละชุมชนวามีจํานวนเทาไรเมื่อเทียบกับจํานวน

ประชากรในชุมชนนั้น

2.กกรายงานสุขภาพของผูเขารวมโครงการที่ไดเขารวมวามีสุขภาพเปลี่ยนไปอยางไร  

3.กกการทําแบบสอบถามเพื่อทราบผลการดําเนินงานจากผูเขารวมโครงการและทราบถึง

สิ่งที่ตองมีการปรับปรุงโครงการ

ดานการสื่อสาร
1.กกรายการโทรทัศน วัดจากเรตติ้งของคนดูในชวงเวลานั้นๆ วามีผูชมรายการจํานวน

เทาไร  และมีการตอบรับในการรวมกิจกรรมกับรายการอยางไรบาง 

2.กกจํานวนเขาชมเวปไซดและแสดงความคิดเห็น มีจํานวนเทาไร  ซึ่งทางโครงการ

สามารถนําขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นนั้นเก็บมาเปนแนวทางการปรับปรุงโครงการได

3.กกจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเมื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งภายในงานจะนับจํานวน

ผูเขารวมงานผานการลงทะเบียยหนางาน  สติ๊กเกอรที่แปะหนาอก การกรอกแบบสอบถาม  รวมถึง

การเขารวมกิจกรรมตางๆ  

ความคาดหวังของโครงการ
หากผลของการดําเนินงานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่นาพอใจ  

ควรผลักดันใหกลายเปนวาระแหงชาติ  เพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติตามกันอยางตอเนื่อง  สรางให

เมืองไทยมีประชาชนที่มีคุณภาพ

การจัดทําโครงการซีเอสอารที่จะประสบความเร็จไดจริงนั้น  ขึ้นอยูกับองคประกอบหลักที่

สําคัญนั่นคือ  การวางนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติโครงการ  รวมถึงรูปแบบของการสื่อสารที่ทําให

บรรลุถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถูกตอง  และครบถวน  อันจะเปนสวนใหโครงการซีเอส

อารนั้นๆ  ไดบรรลุถึงเปาหมายที่องคกรตองการ  
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ภาพก25กกแสดงโครงรางโครงการปรับปรุง
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บทที่  5



แนวทางในการปรับปรุงโครงการ

file_0.png





file_1.wmf







ด้านวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการเด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  จากที่มีอยู่สองข้อดังนี้

1.กกส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลูกฝังพฤติกรรมและทัศนคติในการรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยให้การเรียนหนังสือมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  

2.กกการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่เยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาอย่างกว้างขวาง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัว และชุมชนได้ 

แนวทางในการปรับปรุง 

เพิ่มวัตถุประสงค์

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดอย่างยั่งยืน  ความหมายของ  วัตถุประสงค์ในแง่ของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน  คือ  

1.กกเพิ่มการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนตลอดชีวิต ซึ่งตามแนวคิดของทฤษฏีของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  มุ่งสอนให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการปลูกจิตสำนึก  ให้รู้ถึงผลเสียของการไม่ดูแลสุขภาพตนเอง  มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักการดูแลสุขภาพ ไปจนตลอดชีวิต มิใช่เพียงแค่ในช่วงวัยเด็ก  วัตถุประสงค์นี้จะไปสอดคล้องกับยุทธศาตร์กลุ่ม โคคา-โคล่า ที่ต้องการให้ทุกคคนมีความสุขในชีวิต  ซึ่งการมีร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุข  

2.กกนอกจากนั้นยังเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้อื่น เด็กที่เข้าร่วมโครงการควรจะส่งมารถเผยแพร่ การออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นในแต่ละวัยได้  เพื่อให้เขาได้เข้าใจและซึมซับว่าคนในแต่ละวัยมีการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน  ด้วยความแตกต่างทางสรีระ  อายุ และเพศ  ทำให้เด็กๆ  กลายเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการออกกำลังกายและสามารถแนะนำผู้อื่นได้   



ด้านกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของโครง เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  คือ 

1.กกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ

โครงการนี้ต้องการให้ความรู้แก่เยาวชนไทยซึ่งที่มีการใช้ชีวิตในด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไป  ทำให้เกิดภาวะทุขโภชนาการการ  

แนวทางในการปรับปรุง 

ในปัจจุบันมิใช่เพียงแต่เยาวชนเท่านั้นที่เกิดภาวะทุขโภชนา    แต่เป็นการเกิดกับคนทุกเพศทุกวัย  ซึ่งการทำโครงการนี้สามารถขยายเป้าหมายไปสู่กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเยาวชน  ซึ่งสามารถขยายโครงการนี้  ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้อีก    

1.กกอาจารย์ระดับประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.กกผู้ปกครอง

3.กกประชาชนในชุมชน

โดยในระยะแรกอาจะเป็นการเพิ่มในกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก  ให้สัมฤทธิ์ผลก่อนที่จะขยายโครงการนี้ไปสู่สังคม  และจะกลายเป็นโครงการที่กลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น  คือระดับชาติ  ที่ทุกคนจะเข้าใจและตระหนักถึงการมีสุขภาพดีทั้งในเรื่องของการออกกำลังและการรับประทานอาหาร 



ด้านยุทธศาสตร์ 

การดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ กลุ่มบริษัท โคคา-โคล่า ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรให้ให้ชัดเจนมากขึ้น  ในกรณีของ กลุ่มบริษัท โคคา-โคล่า นั่นอาจจะเป็นการหมิ่นเหม่ระหว่างเครื่องดื่มน้ำดำนั่นก็คือโค้ก  ที่ยังมีการมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์  ในโครงการ  “เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  นั้นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน  ซึ่งในวิสัยทัศน์ของทางกลุ่มธุรกิจโคคา โคล่า นั้นได้กำหนดไว้ว่า  เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของสินค้า  แต่ในการทำ ซีเอสอาร์โครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  เป็นการทำกับกลุ่มเด็กที่ไม่ใช่เป้าหมาย  ซึ่งผู้ที่ไม่เข้าใจในโครงการจะมองได้ว่าทางกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคล่า ทำการตลาดแอบแฝงในซีเอสอาร์  

แนวทางในการปรับปรุง 

การกำหนดยุทธศาสตร์ของโครงการในอนาคต  ควรมีการแบ่งออกเป็นดังนี้

1.กกมุ่งการทำโครงการในลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ซึ่งจะเป็นกลุ่มของผู้ที่มีอายุมากกว่า 12 ปี  แล้วจึงจะขยายผลไปยังกลุ่มผู้ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ไม่มองว่าเป็นการทำการตลาดผ่านซีเอสอาร์กับผู้ที่ไม่ใช่เป้าหมายนั้น 

2.กกสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี  ควรใช้เป็นชี่อของกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายโคคา-โคล่าในประเทศไทย  นั่นคือ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด   มาใช้ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการน่าจะเหมาะสมมากกว่า  หลีกเลี่ยงจากการใช้แบรนด์หนึ่งแบรนด์ใดโจตรง

ด้านทรัพยากร 

การใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสารของของโครงการนี้  มีสองส่วนคือ  ด้านบุคคลากร  และด้านอุปกรณ์  

ด้านบุคคลากร ที่ผ่านมาในโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียน  ได้กำหนดการดำเนินงานโดยผ่านคุณครูที่ที่มาร่วมอบรมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการที่มาถ่ายทอดข้อมูลโดยจะเป็น 2 กลุ่ม

1.กกกลุ่มโภชนาการ เป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2.กกกลุ่มการออกกำลัง เป็นนักวิชาการชำนากาญด้านการออกกำลังเพื่อสุขภาพ  กองออกกำลัง  กระทรวงสาธารณสุข 

ด้านอุปกรณ์  สำหรับอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง  จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับครู  และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

กลุ่มครู  จะเป็นเอกสารคู่มือครู  ซีดีเพลงสำหรับการเต้น  

กลุ่มนักเรียน  คู่มือนักเรียน  เครื่องนับก้าว  โปสเตอร์สำหรับร่วมกิจกรรม “ก้าวขยับ กระฉับกระเฉง” 

แนวทางในการปรับปรุง 

แบ่งการปรับปรุงออกเป็น 2 ส่วนดังนี้   

ด้านบุคลากร  เพิ่มเติมฝึกอบรมเด็กเองโดยตรง  เพื่อให้เขาได้เข้าใจถึงโครงการนี้จากผู้ดูแลโครงการโดยตรง  ซึ่งอาจจะมีการเพิ่มนักพูด หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กมาเป็นหนึ่งในวิทยากร  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนมากที่สุด

ด้านอุปกรณ์  นอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์ที่มาจากทางโครงการโดยตรง  ควรเพิ่มอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในชุมชน  มาเป็นอุปกรณ์ใช้ในการออกกำลังกาย  ไม่สร้างความน่าเบื่อหน่ายจากการใช้อุปกรณ์ซ้ำๆ  ดัดแปลงอุปกรณ์การเล่นพื้นบ้าน  ยกตัวอย่าง  หนังยางที่นำมาร้อยเป็นเส้นยาว นำมาใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการกระโดดยาง  และใช้ทำกิจกรรมการออกกำลังกายอื่นๆ  สำหรับการพัฒนาอุปกรรณ์การออกกำลังควรมีทีมที่ปรึกษา  พัฒนา  ซึ่งเป็นนักวิชาการโดยตรง  เพื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้









ด้านการดำเนินงานกิจกรรม

โครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง”  ดังที่ผ่านมาคือการใช้การดำเนินงานกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม  กล่าวคือ  หลักๆ  เป็นการดำเนินงานในกลุ่มของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว  โดย  หลักๆ  จะเป็นการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเท่านั่น  

แนวทางในการปรับปรุง 	

แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มเติมกิจกรรมของโครงการสามารถดำเนินได้ในหลายเรื่องดังนี้ 

1.กกเพิ่มกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป  

2.กกการดำเนินการกิจกรรมก็ควรเป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน  

3.กกการสื่อสารโครงการแบบบูรณาการ ผ่านสื่อหลายรูปแบบอาทิ  การจัดอีเว้นท์ด้านสุขภาพตามหัวเมืองใหญ่ ๆ  หรือสถานที่ ๆ เป็นแหล่งรวมของชุมชนให้มากขึ้น  และถี่ขึ้น  

4.กกการให้ความรู้ด้านโภชนาการผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์มากขึ้นกว่าเดิม นำเนื้อหาสาระด้านโชนาการมาทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง  ที่มีทั้งผู้ที่มีความรู้และไม่มีพื้นฐานความรู้ ด้านโภชนาการให้เข้าใจได้  สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที



ด้านการสื่อสาร  

การสื่อสารของโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  แบ่งออกเป็น สองส่วนดังนี้

กลุ่มที่ก1กการสื่อสารกับกลุ่มคนในโครงการ  คือกลุ่มของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ  ซึ่งทางผู้จัดทำโครงการจะเข้าไปพบโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลของโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน  โดยวิธีการคือโทรเข้าไปติดต่อและส่งเข้าไปโรงเรียนเพื่อชักชวนให้มาร่วมกิจกรรม  และจัดกิจกรรมสัมนาให้มาพบกับผู้ดำเนินโครงการโดยตรงเรียนรู้กิจกรรมผ่านนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกำลัง และด้านโภชนาการ

กลุ่มที่ก2กการสื่อสารกับคนนอกโครงการ  ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียนที่ไม่ได้กำหนดที่จะให้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะเป็นกลุ่มของเรียนที่มาเสนอขอเข้าร่วมกิจกรรม  และเป็นกลุ่มคนสังคมภายนอกประชาชนทั่วไป  โดยวิธีการคือ  การประชาสัมพันธ์ โดยการส่งข่าวบอกเล่าถึงรายละเอียดของโครงการ  ซึ่งมีเนื้อหาชักชวนให้มาร่วมในโครงการ  และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวการสัมมนาของครูผู้เข้าร่วมโครงการ  ข่าวการได้รับเกียรติให้แสดงในงานต่างๆ 

การส่งข่าวจะมีการผ่านสื่อดังนี้

1.กกผ่านเวปไซด์ของโครงการโดยตรง www.thaikidsonthemove.com 

2.กกผ่านเวปประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น  www.pr-thai.net  หรือเวปที่เกี่ยวกับข่าวสารอื่นๆ

3.กกข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าการศึกษา 

4.กกการออกรายการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น รายการ ทไวไลท์โชว์  และรายการอื่นๆ  

แนวทางในการปรับปรุง 	

โครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง”  สามารถเพิ่มเติมแนวทางในการปรับปรุงแนวทางในการสื่อสารโครงการเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

1.กกนอกเหนือจากการจัดทำเวปไซด์ของโครงการแล้ว การเข้าไปอยู่ในสังคมออนไลน์  (Social Media)  อาทิ  Facebook หรือ Twitter  จะช่วยสร้างให้โครงการมีผู้จักมากขึ้น  และสามารถรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการได้ทันที  

2.กกคัดเลือกคนดังผู้ที่ทีความสามารถ และมีสุขภาพที่แข็งแรงมาเป็น Brand ambassador เพื่อสร้างความน่าสนใจในการสื่อสารโครงการออกไปให้ประชาชนหมู่มากได้รู้จักมากขึ้น 



ด้านการประเมินผล

การประเมินผลโครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง ที่ผ่านมาจะเป็นการประเมินผลสองส่วนดังนี้คือ  1. ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 2. ประเมิน ผลจากรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.กกประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

การประเมินผลด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  โดยใช้แบบสอบถามจากการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  มาวัดผลทัศนคติ  และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งวัดทั้งครูผู้ดูแลโครงการและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

1.1กกการวัดผลก่อนเข้าโครงการ ดังนี้

คำถามสำหรับครูผู้เข้าร่วมโครงการ

คำถามข้อก1กครูเห็นด้วยว่าโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียนหรือไม่

คำถามข้อก3กนักเรียนในโรงเรียนสนใจการออกกำลังกายอย่างไร

คำถามข้อก4กนักเรียนในโรงเรียนสนใจเรื่องของโภชนาการอย่างไร

คำถามสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

คำถามข้อก1กนักเรียนใช้เวลาในการออกกำลังกายกี่นาทีต่อครั้ง

คำถามข้อก2กนักเรียนเห็นด้วยว่าโครงการ  เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง  มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียนอย่างไร

คำถามข้อก3กนักเรียนสนใจการออกกำลังกายอย่างไร

คำถามข้อก4กนักเรียนสนใจเรื่องของโภชนาการอย่างไร

1.2กกการวัดผลหลังเข้าร่วมโครงการ

คำถามสำหรับครูผู้เข้าร่วมโครงการ

คำถามข้อก1กหลังจากที่เข้าร่วมโครงการครูเห็นด้วยว่าโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียนอย่างไร

คำถามข้อก2กหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนในโรงเรียน เห็นด้วยว่าโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียนอย่างไร

คำถามข้อก3กหลังการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนในโรงเรียนสนใจการออกกำลังกายอย่างไร

คำถามข้อก4กหลังการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนในโรงเรียนมีความสนใจเรื่องของ โภชนาการอย่างไร

คำถามข้อก5กหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนในโรงเรียน ชอบเพลง ท่าเต้น  และจังหวะ ประกอบการเต้นแอโรบิค ของโครงการอย่างไร

คำถามข้อก6กโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง”สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ  และสื่ออุปกรณ์ของโครงการสามารถนำไปใช้ในการสอนได้อย่างไร

คำถามข้อก7กโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียนอย่างไร 

คำถามสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

คำถามข้อก1กหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนใช้เวลาในการออกกำลังกายกี่นาทีต่อครั้ง

คำถามข้อก2กหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนเห็นด้วยห็นด้วยว่าโครงการ เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง มีประโยชน์ต่อสุขภาพนักเรียนอย่างไร

คำถามข้อก3กหลังการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนสนใจการออกกำลังกายอย่างไร

คำถามข้อก4กหลังการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนสนใจเรื่องของโภชนาการอย่างไร

คำถามข้อก5กหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนชอบเพลง  ท่าเต้น  และจังหวะ ประกอบการเต้นแอโรบิค ของโครงการอย่างไร

2.กกประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน โดยจะเป็นประเมินจากรายงานของครูผู้ดูแลโครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง ที่จะส่งมาให้กับทางโครงการ  ซึ่งจะมีการสรุปจากการทำกิจกรรมของโรงเรียนตนเอง  ซึ่งผลของการจะรายงาน ดังนี้

2.1กกผลของการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งจะแสดงผลออกมาใน ดังนี้

2.1.1กกจำนวนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  โดยดูจากยอดรวมประกาศนียบัตรที่มอบให้กับเด็กนักเรียนว่าโรงเรียนมีนักเรียนที่ได้ประกาศนียบัตรเหรียญเงินที่จะมอบให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและประกาศนียบัตรเหรียญทองที่จะมอบให้เฉพาะนักเรียนที่มีจำนวนการเดินมาก   หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองมาก  แสดงว่านักเรียนได้มีการตอบรับในการเข้าร่วมโครงการมาก

2.2กกรายงานสุขภาพของนักเรียน

ซึ่งจะวัดจากรายงานผลจากการวัดส่วนสูงน้ำหนักประจำภาคการศึกษา  แสดงผลออกมาใน ดังนี้

2.2.1กกน้ำหนักที่มีความสมดุลกับส่วนสูง  

2.2.2กกสมรรถภาพความแข็งแรงทางกาย

2.2.3กกรายงานผลสุขภาพความเจ็บป่วยของนักเรียน

2.2.4กกรายงานจากผลการเรียนที่ดีขึ้นจากการเล่นกีฬาที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและนักเรียนก็จะมีประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น

แนวทางในการปรับปรุง 	

การประเมินผลข้างต้นจะเป็นการประเมินผลภาพรวม  ซึ่งในบางครั้งอาจมีการคลาดเคลื่อน  ดังนั้น การประเมินผลของโครงการควรมีการเพิ่มนอกเหนือจากการประเมินผลแบบภาพรวมโดยคัดเลือกนักเรียนที่ที่มีปัญหาสุขภาพและการเรียนจากที่เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งและเฝ้าติดตามผลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะๆ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1.กกของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของนักเรียนทีมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือนักเรียนทีมีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐาน

2.กกความแข็งแรงของร่างกายจากการฝึกออกกำลังตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 

3.กกประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนว่ามีสมาธิมากขึ้นจากสภาพร่างกายที่มีความแข็งแรงมากขึ้นหรือไม่

ซึ่งการประเมินในรูปนี้จะสามารถทราบได้ประสิทธิภาพของโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และสามารถนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการด้านสุขภาพอื่นๆ  อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าทำให้สุขภาพของนักเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้  



นำเสนอแนวทางการสร้างโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบโครงการเพื่อสุขภาพ  

จากแนวทางการปรับปรุงโครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง” ข้างต้นผู้ศึกษาขอนำเสนอ โครงการที่นำแนวทางการปรับปรุงมาสร้างเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสุขภาพ  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ชื่อโครงการ คนไทยสดใส  พร้อมใจมีสุขภาพดี”

หลักการและเหตุผล 

โครงการ คนไทยสดใส  พร้อมใจมีสุขภาพดี ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคล่า ในเรื่องการเป็นองค์กรที่มุ่งจะทำให้บุคคลในสังคมมีชีวิตที่มีความสุข  ซึ่งสุขภาพกายดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอย่างมีความสุขเช่นกัน  ยุทธศาสตร์การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนจะช่วยปลูกฝังกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีของตนเองและบุคคลใกล้ชิดตลอดชีวิต ลดและสร้างพฤติกรรมดังนี้

1.กกลดการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อการ

2.กกลดพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดๆ อาทิ  การใช้เวลาหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ  

3.กกสร้างความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

4.กกสร้างลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมให้กับร่างกาย

เป้าหมายของโครงการ 

เพื่อการมีสุขภาพดีของคนไทยทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่ดูแลโครงการ  จะมีการร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้

ภาครัฐ

1.กกกระทรวงสาธารณสุข  

2.กกกระทรวงศึกษาธิการ



ภาคเอกชน

1.กกกลุ่มธุรกิจ โคคา โคล่า

ระยะเวลาของดำเนินโครงการ

โครงการนำร่องใช้เวลา 3 ปี  

เพื่อวัดและประเมินผลโครงการ  ให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

วิธีการในการดำเนินงาน

เป็นการดำเนินการในระดับประเทศ  มุ่งหวังเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย  ผ่านเครือข่ายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  และกิจกรรมในโรงเรียน   ซึ่งจะมีการดำเนินงานกับ 2 กลุ่มบุคคลดังนี้ 

1.กกการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 12 ปี

2.กกการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี  (ซึ่งยังมีการใช้โครงการ “เด็กไทยสดใส  ร่วมใจออกกำลัง”  ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน)  

กลยุทธ์การดำเนินงานหลัก

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อในการทำกิจกรรมดังนี้ 

1.กกด้านให้ความรู้ ปลูกฝังสุขภาพดี

2.กกด้านสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย 

กิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังสุขภาพดี

เนื้อหาของกิจกรรมว่าด้วยการให้ความรู้แก่บุคคลที่อยู่ในชุมชน โรงเรียน และสถาน ศึกษาต่างๆ   โดยเนื้อหาเป็นการให้ความรู้เรื่องของการออกกำลัง  และการโภชนาการที่ดี  

1.กกการให้ความรู้เรื่องของการออกกำลัง 

ให้ความรู้ว่าการออกกำลังเป็นสิ่งทีดีต่อรางกายอย่างไร และในแต่ละช่วงวัยควรออกกำลังกายรูปแบบใด  ผ่านกิจกรรมการอบรม และจัดทำคู่มือแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชน

2.กกการให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 

ให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัยเป็นอย่างไร ผ่านกิจกรรมการจัดอบรม  และจัดทำคู่มือแจกจ่ายคนในชุมชน

กิจกรรมด้านสร้างความแข็งแรงของร่างกาย

เนื้อหาของกิจกรรมว่าด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มของการออกกำลังกาย  และ การทำกิจกรรมกรรมด้านโภชนาการ   

1.กกกิจกรรมกลุ่มด้านการออกกำลังกาย 

1.1กกจัดสร้างให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายอย่างถาวรให้แต่ละชุมชน โดยเน้นการจัดสรรอุปกรณ์ที่มีในชุมชน  ซึ่งผู้นำในการออกกำลังกายจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำกลุ่ม และชาวบ้านที่สามารถเป็นผู้นำในการออกกำลังกายได้ 

1.2กกจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกเดือน และมีการเฝ้าติดตามผลสำหรับสำหรับผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง  อ้วนมาก หรือผอมมาก 

2.กกการทำกิจกรรมด้านโภชนาการ

2.1กกจัดการอบรมเรื่องโภชนาการให้กับประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในแต่ละวัยที่ถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ในแต่ละวัน และอาหารใดควรหลีกเลี่ยง หรือรับประทานในปริมาณที่จำกัด

2.2กกสอนการอ่านฉลากอาหาร การดูลักษณะอาหารว่าแบบใดเป็นอาหารสดใหม่  เหมาะแก่การรับประทานลักษณะของอาหารกระป๋องควรเลือกรับประทานแบบไหน  

การสื่อสารโครงการ

1.กกสร้างสื่อหลักของโครงการเพื่อติดต่อกับประชาชน เพื่อสอบถาม ติดตามผลของโครงการ  โดยอาจแบ่งได้ดังนี้

1.1กกรายการโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความแข็งแรง  เน้นการให้ความรู้และเผยแพร่ข่าวสารของโครงการ  ผู้ดำเนินรายการควรเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจของคนทุกเพศทุกวัย

1.2กกหนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร  สร้างข่าวของโครงการให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในวงกว้าง

1.3กกจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้ง ภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์  (TVC) สปอร์ตโฆษณาทางวิทยุ  บิลบอร์ด  แผ่นพับในรูปแบบต่าง ๆ 

1.4กกเวปไซด์ของโครงการ เน้นการให้ความรู้และเผยแพร่ข่าวสารของโครงการ  แก่ผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ   

1.5กกการติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook)  ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือบล๊อก (Blog) 

1.6กกกิจกรรมพิเศษ สร้างกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จักโครงการ  โดยจะเป็นการจัดในวันที่มีการเปิดตัวโครงการ  และควรมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

2.กกสร้าง Brand Ambassador  โดยคัดเลือกจากดาราหรือผู้ที่มีชื่อเสียง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สดใส เป็นผู้ประพฤติดี และ เป็นที่รู้จักกัน การคัดเลือกจากคุณลักษณะดังกล่าวจะทำให้ผู้สนใจในโครงการเชื่อได้ถึงการมีสุขแข็งแรงได้จากการออกกำลังกาย  มีโภชนาการที่ดี  ส่วนการเป็นผู้มีความประพฤติดีจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ประเมินผล

ด้านการเข้าร่วมโครงการ

1.กกจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละชุมชนว่ามีจำนวนเท่าไรเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในชุมชนนั้น

2.กกรายงานสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้เข้าร่วมว่ามีสุขภาพเปลี่ยนไปอย่างไร  

3.กกการทำแบบสอบถามเพื่อทราบผลการดำเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการและทราบถึงสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงโครงการ

ด้านการสื่อสาร

1.กกรายการโทรทัศน์ วัดจากเรตติ้งของคนดูในช่วงเวลานั้นๆ ว่ามีผู้ชมรายการจำนวนเท่าไร  และมีการตอบรับในการร่วมกิจกรรมกับรายการอย่างไรบ้าง 

2.กกจำนวนเข้าชมเวปไซด์และแสดงความคิดเห็น มีจำนวนเท่าไร  ซึ่งทางโครงการสามารถนำข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นนั้นเก็บมาเป็นแนวทางการปรับปรุงโครงการได้

3.กกจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งภายในงานจะนับจำนวนผู้เข้าร่วมงานผ่านการลงทะเบียยหน้างาน  สติ๊กเกอร์ที่แปะหน้าอก การกรอกแบบสอบถาม  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ความคาดหวังของโครงการ

หากผลของการดำเนินงานนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ  ควรผลักดันให้กลายเป็นวาระแห่งชาติ  เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามกันอย่างต่อเนื่อง  สร้างให้เมืองไทยมีประชาชนที่มีคุณภาพ

การจัดทำโครงการซีเอสอาร์ที่จะประสบความเร็จได้จริงนั้น  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักที่สำคัญนั่นคือ  การวางนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติโครงการ  รวมถึงรูปแบบของการสื่อสารที่ทำให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  และครบถ้วน  อันจะเป็นส่วนให้โครงการซีเอสอาร์นั้นๆ  ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการ  
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ภาพก25กกแสดงโครงร่างโครงการปรับปรุง





