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องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบริการทางวิชาการ         
 “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” ในด้านประชาสัมพันธ์ 

กรณีชุมชนเทพลีลา 
 
ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎี ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้จากโครงการ “คืนคลองสวยใส 
ให้ชุมชนของเรา” ประกอบด้วย 

1. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
3. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์สาระบันเทิงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Edutainment for PR) 
4. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication) 
5. แนวคิดเก่ียวกิจกรรมพิเศษในงานประชาสัมพันธ์ (Event for PR) 
6. แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม (Knowledge-Attitude-Practice :KAP) 
7. แนวคิดเก่ียวกับจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ด้านการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ 
โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (กลยุทธ์สาระบันเทิง Edutainment) 
1. กลุ่มโรงเรียนวัดเทพลีลา : (กลุ่มเป้าหมายการรณรงค์ : ผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน) พบว่า 
  
ความเหมาะสมของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบสาระบันเทิง (Edutainment) 
 การน ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบสาระบันเทิง (Edutainment) มาใช้กับโครงการต้นแบบ เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบกับกลุ่มโรงเรียนวัดเทพลีลา พบว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับดีมาก สามารถกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง 
กลุ่มเป้าหมายเกิดความจดจ า สนใจใคร่รู้และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) วิธีรักษาคลองง่ายๆ โดยการไม่ทิ้ง
ขยะลงคลองแสนแสบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก สามารถเข้าถึงการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี 
โดยโครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” ดึงดูดความสนใจด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ด้วย บรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 
2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรายละเอียดของกิจกรรมร่วมด้วย ซึ่งควรมีสิ่งจูงใจหรือของรางวัลประกอบการท า
กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการตอบแทนหรือให้ของรางวัลที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับเป็น ส าคัญ 
นอกจากนี้ สถานที่จัดกิจกรรมยังเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง ภายใต้บริบทของรูปแบบการใช้พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม 
อีกท้ัง การสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับการน าเสนอกิจกรรม เพ่ือดึงดูดความสนใจให้เด็กนักเรียนสามารถจด
จ่อ และมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงทุกคน  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการก าหนดช่วงเวลาและจ านวนเด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมได้อย่างเหมาะสม  
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ความเหมาะสมต่อรูปแบบกิจกรรม 
   การน ากลยุทธ์สาระบันเทิง มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบกิจกรรมต่างๆ    กิจกรรมที่สามารถสร้างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และสอดแทรกสาระความรู้ แง่คิด กระตุ้นความรู้สึ กรักและหวงแหนคลองแสนแสบได้ 
จะได้รับสนใจและการจดจ าเป็นพิเศษ ตามมาด้วย กิจกรรมการท าน้ าหมักชีวภาพ แล้วเทลงคลอง จะน าไปสู่
การรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพ่ือช่วยกันดูแลหรือแก้ปัญหาได้บ้าง และสุดท้าย 
กิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานเป็นส าคัญ แ ละสอดแทรกสาระแง่คิดความรู้ที่ไม่ชัดเจนนั้น จะส่งผลต่อการ
จดจ าและความพึงพอใจของเด็กนักเรียนน้อยลงตามล าดับ  

 รูปแบบกิจกรรมที่เน้นกลยุทธ์สาระบันเทิง (Edutainment) สอดแทรกเรื่องราวเนื้อหาเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกสาธารณะในการดูแลรักษาคลองแสนแสบ ผ่านการแสดงบนเวท ีโดยมีสื่อพิเศษ Mascot น้องคลองใส 
เป็นส่วนหนึ่งในการผูกเรื่องราว ได้ส่งผลต่อการจดจ าและการประทับใจกับนักเรียนที่ได้รับชมได้ดีท่ีสุด  

 
ความเหมาะสมต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

ในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ซึ่งใช้ในโครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” 
มุง่เน้นรูปแบบสีสันที่น่าสนใจ มีภาพวาด การ์ตูน และข้อความที่กระชับ สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ด้วย
วิธีการง่ายๆ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง  อีกท้ังจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งโปสเตอร์ และสื่อ
บุคคล เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จะส่งผลต่อการรับรู้ของเด็กนักเรียน โดยมีครูผู้สอนคอย
เน้นย้ าและผลักดันให้เกิดการสื่อสารได้ นอกจากนี้ การน าของรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเพ่ือกระตุ้นให้มีส่วนร่วมและ
ดึงดูดความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นกัน 
 ส่วนสื่อพิเศษ ตัวน าโชค Mascot น้องคลองใส สามารถสร้างความ ประทับใจและการจดจ าได้เป็นอย่างดี 
อีกท้ังน ามาสอดแทรกกับกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น การแสดงละครเร่ ร่วมใจ คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ 
สอดแทรกเนื้อเรื่องท่ีมี Mascot น้องคลองใส เป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่อง โดยแฝงแง่คิดการปลูกฝังจิตส านึก
สาธารณะในการดูแลรักษาคลองแสนแสบ รู้รักและหวงแหนคลองแสนแสบ ตามกลยุทธ์สาระบันเทิง 
(Edutainment) ซึ่งได้รับการตอบรับในการกระตุ้นจิตส านึกดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
 
ประสิทธิผลของโครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” ในด้านความรู้ ทัศนคติ การตระหนัก
และพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ  
 
 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) 
 เด็กนักเรียน ได้รับรู้พื้นฐานจากโรงเรียนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยสอดแทรกอยู่ในบทเรียนแต่ละ
รายวิชา ดังนั้น โครงการต้นแบบดังกล่าว จึงท าหน้าที่ในการตอกย้ าความรู้ให้ชัดเจนขึ้น และกระตุ้นให้เห็นถึง
บทบาทหน้าที่ที่เด็กนักเรียนสามารถท าได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการง่าย ๆ  ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่การไม่ทิ้งขยะลงคลอง
และการท าน้ าหมักชีวภาพ ก็สามารถช่วยอนุรักษ์คลองแสนแสบได้ ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ าความรู้ความเข้าใจเพื่อ
น าไปปฏิบัติต่อ 
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ทัศนคติและการตระหนัก 
 การปลูกฝังทัศนคติและการตระหนักในการดูแลรักษาคลองแสนแสบ ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เน้นรูปแบบที่หลากหลาย สนุกสนาน สอดแทรกแง่คิด กระตุ้นความรู้สึกรักและหวงแหนคลองแสนแสบ 
โดยเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นอยู่จริงที่เด็กนักเรียนได้พบเจอกับปัญหาการเน่าเสียของคลองแสนแสบ ทั้งจาก
บ้าน และโรงเรียน ที่มีท่ีตั้งติดริมคลองแสนแสบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนวัดเทพลีลา เกิดทัศนคติและการตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาคลองแสนแสบได้อย่างจริงจังมากขึ้น อีกทั้งยังมีความคิด และความคาดหวังที่จะให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ าในคลองแสนแสบให้ดีขึ้น นอกจากนี้ นโยบายการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียน ยังเป็นส่วนส าคัญอีกทางหนึ่งในการย้ าเตือนการมีวินัย และตระหนักในความสะอาดของพ้ืนที่ใช้สอยที่
ต้องดูแลรักษา  
 
จิตส านึกสาธารณะและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  
 จากประสิทธิผลที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคลองแสนแสบ
ของเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเทพลีลา เกิดการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตนเองและครอบครัวอาจได้รับ
ผลกระทบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงน าไปสู่การน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการท ากิจกรรมต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  คือ การไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ และการท าน้ าหมักชีวภาพ  ถ่ายทอดทัศนคติดังกล่าว ไปยัง
บุคคลใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ครอบครัว ให้ตระหนักถึงโทษภัยของการไม่ดูแลรักษาคลองแสนแสบ โดยไม่ซ้ าเติมปัญหา
ให้มากขึ้นจากท่ีมีอยู่เดิม  

 
2. กลุ่มชุมชนเทพลีลา (กลุ่มเป้าหมายการรณรงค์ : ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและเครือข่ายสถาบันที่ร่วมรณรงค์) 
 
ความเหมาะสมของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Persuasive 
Communication)  ที่ใช้ในโครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” ในการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์คลองแสนแสบ และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
 

กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นการน าประเด็นที่
คนในชุมชนรับรู้และเข้าใจเป็นเบื้องต้น ทั้งเรื่องการคัดแยกขยะและปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการเน่าเสียของ
น้ าในคลอง  โดยเป็นเรื่ องใกล้ตัวที่ความเก่ียวข้องระหว่างสุขภาพกับการรักษาความสะอาดของคลองแสนแสบ ที่
สามารถกระท าได้ อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่มีความกังวลใจเป็นพื้นฐาน ดังนั้น การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายชุมชน
โดยผ่านผู้น าและเครือข่ายต่างๆ จึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และก ารสานสัมพันธไมตรีกับคนใน
ชุมชน ที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นส าคัญ  

อีกท้ัง ช่องทางการสื่อสารของชุมชน เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือการบอกปากต่อปาก 
(Word of Mouth) ไปสิ่งจ าเป็นในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ อันจะน าไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ การเสริมแรงจูงใจโดยให้ของรางวัลหรือสิ่งของจูงใจแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ยังสามารถสร้างความสนใจได้  
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ประสิทธิผลของโครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” ในด้านความรู้ ทัศนคติ การตระหนัก
และพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ  
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) 
 จากกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication) มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
ต่างๆ สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่มีอยู่เดิมของคนในชุมชนให้เพ่ิมมากข้ึนได้ ทั้งความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้อง  เรื่องสุขภาพท่ีดี ถ้าชุมชนดูแลความสะอาดคลองแสนแสบ ซึ่งล้วนจะส่งผลกับมายังผู้พักอาศัยได้ทั้งสิ้น  
 
ทัศนคติและการตระหนัก 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรณรงค์มีความคิด ความรู้สึก รักและหวงแหนคลองแสนแสบ รู้สึกผูกพันว่าคลอง
แสนแสบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและชุมชน อีกท้ัง ตระหนักถึงพิษภัย และโรคร้ายต่างๆ ที่จะมากับขยะในคลองแสน
แสบ จนท าให้น้ าเน่าเสีย และเกิดทัศนคติการมีส่วนร่วมในการต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา 
นอกจากนี้ยังมีทัศนคติที่ต้องการให้ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาคลองแสนแสบอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือผลักดันภาคส่วนอื่นๆ ทั้งโรงงาน อาคารหอพัก ชุมชนอื่นๆ ร่วมมือร่วม
ใจดูแลรักษาคลองแสนแสบเช่นกัน 
 
จิตส านึกสาธารณะและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  
 ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้น าไปประยุกต์กับครอบครัว ทั้งในเรื่องของการคัด
แยกขยะ เพ่ือสร้างรายได้เสริม และการกวดขันกับความสะอาดของแหล่งน้ าใกล้บ้าน ทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อป้องกัน
โรคภัยจากน้ าเน่าเสีย  มีการน ามาปฏิบัติกับตนเองและครอบครัวแล้ว ได้มีการบอกต่อไปยังกลุ่มญาติ เพื่อนฝูงและ
เพ่ือนบ้านใกล้เคียง ให้เกิดการตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการบริการวิชาการ ในประเด็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : 
กรณีศึกษาคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) 

เป็นการน าแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (PR Strategy)  และ แนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ 
1. ข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) รวมทั้ง

ความเหมาะสมของสื่อ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของ
เรา” ในการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ 

  ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสบแสน มี
ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาในการจัดงานไว้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม  

2. การสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ต้องตระหนักทั้งเรื่องระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์   
          3.  ต้องค านึงถึงจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ต้องได้ท ากิจกรรมอย่างทั่วถึง ครบทุกคน  
 4. สื่อประชาสัมพันธ์ ควรสอดแทรกสาระแง่คิด ประกอบไว้อย่างน่าสนใจ เป็นภาพวาด ภาพการ์ตูน 
ข้อความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย   
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5. ควรน าสื่อใหม่ โซเชียลมีเดีย ในรูปแบบ Face book  ซึ่งกลุ่มเด็กนักเรียนนิยมติดต่อสื่อสารมาเป็นส่วน
หนึ่งของการรณรงค์    

6. ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ควรรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของเด็กนักเรียน และชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและสาระที่ต้องการสอดแทรกให้กับเด็กนักเรียนได้รับ  
7. ครอบครัวของเด็กนักเรียน พ่อแม่ ควรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการรณรงค์  
8. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคลองแสนแสบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน 

2. ข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รูปแบบการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Persuasive 
Communication) รวมทั้งความเหมาะสมของสื่อ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส 
ให้ชุมชนของเรา” ในการรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ  
 1. การรณรงค์ในชุมชนมีความหลากหลายของช่วงวัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น จ าเป็นต้องมีรูปแบบ
งานที่แยกกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย  
 2. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดงานต้องเหมาะสมและสะดวกเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม  อาจก าหนดรูปแบบ
งาน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวก 
 3. ข้อมูลเข้าใจต้องเข้าใจง่าย สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ก่อนการจัดกิจกรรมควรแจ้งข่าวโดยตรงไปยังแต่ละบ้านในชุมชน และการผ่าน
ผู้น าชุมชนและเครือข่าย 
 5. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในโครงการ มีความน่าสนใจ มีภาพจริงประกอบ ท าให้เข้าใจง่าย สั้น กระชับ 
ตรงประเด็น เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายรณรงค์  
  6. เครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 

น าไปสู่ Thepleela Model 
 

 


