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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง  การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส  ให้ชุมชนของ

เรา” (โครงการน าร่อง : Pilot Project) ภายใต้โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ โครงการวิจัยเพื่อก าหนด
กรอบการวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางการวิจัยเรื่อง  การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนริมคลองแสนแสบ ระยะท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโครงการน าร่อง (Pilot Project) พ้ืนที่บริเวณกรุงเทพฯ ชั้นกลางและชั้นนอก ก่อน
น าสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปใช้จริงเพื่อการขยายผลการรณรงค์ในการศึกษาวิจัย ระยะท่ี 3 ตลอดจน
เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคของโครงการและข้อเสนอแนะทั้งมิติทางด้านนโยบาย และระดับปฏิบัติ   

 

งานวิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยไว้ 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้แบบผสานวิธี (Combined Method) ด้วยวิธีการสังเกต  การสัมภาษณ์ และ (2) รูปแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการประเมิน
ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโครงการ  

ผลการวิจัยพบว่า  ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการที่มีประสิทธิผลในระดับมาก คือ สื่อโปสเตอร์ 
ชุด  “3 วิธีบ าบัดน้ าใสคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง ” รองลงมาได้แก่ แผ่นพับ “ชุด 3 วิธีบ าบัดน้ าใสคืนชีวิต
ความสวยใสให้คลอง” ซึ่งควรใช้เป็นสื่อหลักในการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ  ส่วนสื่อ
ป้ายรณรงค์ ชุด “เรารักคลองแสนแสบ ”  ป้ายผ้า ชุด “3 วิธีบ าบัดน้ าใสคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง ” และ
ใบปลิว ชุด กฎหมายน่ารู้คู่คลองสวย  พบว่ามีประสิทธิผล ของสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง   ทั้งนี้
เนื่องจากควรใช้เป็นสื่อเสริมร่วมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน 

ในด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 กิจกรรมของโครงการน าร่อง พบว่ากิจกรรมที่ได้รับการ
ประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก คือ (1) กิจกรรม “รักนะคลองแสนแสบ”  และ (2) กิจกรรม “ร่วมฝัน น้ า
ใส ให้เทพลีลา” ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในการรณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ  ตลอดจนจิตส านึก
                                                           
1 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ : ระยะที่ 2 ซึ่งด าเนินการทั้งสิ้น 3 ระยะ 
2 ผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย 
3 รองผู้อ านวยการชุดโครงการวิจัย 
4 คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
5
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (นักวิจัย) 

6
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต (นักวิจัย) 
7
 หัวหน้าสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (นักวิจัย) 
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ในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วย 3 วิธีการบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งให้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนเทพลีลา ทั้งนี้โดย
ได้รับความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งจะน าไปขยายผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปในชุมชน  ส่วน 
(3) กิจกรรม “ล่องเรือฟ้ืนฟูล าคลอง ปราศจากน้ าเสียด้วย EM Ball” และ (4) กิจกรรม “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจล า
คลอง” มีประสิทธิผลของกิจกรรมในระดับปานกลาง เนื่องจากต้องขอความร่วมมือกับตัวแทนชุมชน  ภาครัฐ  
สถานประกอบการเพ่ือสร้างเครือข่ายในการรณรงค์เข้าถึงให้มากขึ้น และจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายในการเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบในระยะยาว   

จากการศึกษายังพบปัญหาอุปสรรคในโครงการ    ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ    กล่าวคือ   (1)  การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควรทั้งนี้เนื่องจาก
ปัญหาด้านข้อมูลทางธุรกิจ  และจะต้องรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงผู้บริหารของสถาน
ประกอบการที่มีอ านาจในการตัดสินใจด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าจัด น้ าเสีย ด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์คลอง (2) ปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ฝังรากลึก  
ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลอง แต่ยังมีความเคยชินในการทิ้งขยะลงคลองและมีความคิดเห็นว่า
การใช้วิธีการต่าง ๆ  เกี่ยวกั บการบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงคลองเป็นเรื่องยุ่งยาก เช่น  การท าน้ าหมักชีวภาพ 
การท าเครื่องกรองน้ าเสียแบบง่าย ๆ การคัดแยกขยะในชุมชน  เป็นต้น (3) การขาดความต่อเนื่องของ
โครงการและกิจกรรมในการรณรงค์ในการอนุรักษ์ ยังเป็นโครงการระยะสั้น ๆ หน่วยงานต่าง ๆ  แยกกัน
ด าเนินการ และการรณรงค์ในชุมชน ยังขาดแรงจูงใจในการที่จะให้คนในชุมชนร่วมเป็นอาสาสมัคร จึงท าให้
ขาดความร่วมมือ (4) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รณรงค์ยังไม่ใช้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ (20 
กันยายนของทุกปี )  ซึ่งเป็นวันพิเศษเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) อย่าง
เต็มที่ในการให้ความส าคัญ  การสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสในการรณรงค์อนุรักษ์คลองท่ีเกิดประสิทธิผล 
และ (5) ด้านกฎหมายเก่ียวกับการไม่ทิ้งขยะลงคลอง  ยังไม่มีการติดตามผลและด าเนินการลงโทษหรือเอาผิด
อย่างจริงจัง ท าให้ชาวบ้านในชุมชนขาดความร่วมมือ 

 ซึ่งข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ  (1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   ควรมีการผนึกก าลังความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีแนวทางการรณรงค์เดียวกันเพ่ือสร้างพลังในด้านการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์
คลองแสนแสบ ตลอดจนมีการประเมินผลเพื่อพัฒนากลยุทธ์การรณรงค์ให้มีความทันสมั ย นอกจากนี้ 
หน่วยงานของรัฐต้องมีการเข้มงวดของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการไม่ทิ้งขยะลงคลอง ทั้งนี้หากจะให้
ชุมชนมีพลังในการอนุรักษ์ ควรมีนโยบายส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนปัญหาระดมสมองในด้าน
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลอง ร่วมกับผู้น าชุมชนเพ่ือใ ห้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการพัฒนา
ระดับปัจเจกบุคคล  (2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  ในด้านการสื่อความหมายของสื่อ และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในเชิงเนื้อหาการรณรงค์ต้องเข้าใจง่าย ใกล้ตัว และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการปลูกจิตส านึก
การมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมคว รเริ่มตั้งแต่กลุ่มเยาวชน ชุมชน ที่เข้มแข็งภายใต้ประเด็นที่เข้าใจง่ายว่า
ต้องการที่จะให้ท าอะไร อย่างไร (How to)  สร้างความรักและหวงแหนคลอง จึงจะเกิดผลในด้านความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรม (Knowledge-Attitude-Practice) ในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ สื่อประชาสัมพันธ์
เป็นเพียงสื่อเสริม ซึ่งหากจะให้เกิดประสิทธิผลในการรณรงค์อย่างเต็มที่ควรใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
นอกจากนี้ในด้านกลยุทธ์การรณรงค์บางครั้งอาจต้องใช้การจูงใจโดยใช้รางวัลล่อใจ หรือการยอมรับเพ่ือสร้าง
แรงขับด้านบวก  เช่น การสร้างรายได้จากชุมชนในการคัดแยกขยะ และก ารท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น หรือ
การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ต้องใช้ร่วมกับแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR)   เพ่ือให้เกิดการยอมรับในเชิงธุรกิจต่อไป 
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Abstract 

The study evaluated the effectiveness of media and public relations for canal’s 
conservation (All the beautiful canals to our community projects). This study reviews as a 
(Pilot Project) and initial experimental study of the effect of media and public relations 
activities versus canal’s conservation (Jit Ruk Klong San-Sab Project) under the (Research 
project), this research was to determine the framework for planning public relations 
campaigns in (The Study of Human Life and Environment of Community along San-Sab 
canal)  Phase 2 project. This is intended to evaluate the effectiveness of media and public 
relations activities of the (Pilot Project) for middle and outer of Bangkok area. Manuscripts 
may examine how public relations can be conducted more effectively; analysis of the 
publics of public relations and philosophy of public relations. The results once again use to 
establish and place in the Phase 3 project as well as to study the issues of problems, 
obstacles and recommendation for the policy and practical level. 

There are two methods of research (1) Qualitative Research using combined method 
includes observation focus groups and depth interviews. (2) Quantitative Research cited 
questionnaire to evaluate the effectiveness of the public relations campaign of the project. 

The results showed that the most effective media was Poster " Three Methods to 
Healing The Canal", followed by the brochure, “Three Methods to Healing The Canal". These 
should use as a main media to create awareness of the campaign The Media labeled "We 
Love The Canal", Banner "Three Methods to Healing The Canal " and a flyer “Regulation and 
Beautiful Canals. The effectiveness of media was middle level, because those media should 
be used as a supplement to support activities in the community. 

The public relations campaign have been implemented in the project with most 
effective (1) "Love the Canal " and (2) "The dream of clear water in Thepleela Community” 
The campaign will provide the communication tools they will need to successfully raise 
awareness about the value and importance of water; help build alliances at the community 
level; and help coordinate an outreach and education effort that is tailored to what's 
happening before leaving for school and community.  With the attention and cooperation 
this will be the result of continuous practice in the community.  For campaign (3) "Cruise the 
Canal with EM Ball” and (4) "New Business Take Care for the Canal" show the effectiveness 
at middle level, due to the needs for collaboration with community representatives, public 
sector enterprises to establish a network for access to campaign and to establish the target 
in the sense of long-term conservation. 

The study found problems. (1) Lack of cooperation from large enterprises due to no 
business regulation, the campaign will be shared with other government agencies in the 
management of the enterprises that have the power to decide on policies related to 
wastewater treatment. (2) Problems to changing attitudes and behavior of throwing garbage 
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into the canal. Difficult treat wastewater before disposal into the canal. (3) the lack of 
continuity of programs and activities to promote conservation. Short-term projects run by 
separate agencies. No motivation for volunteer. Lack of cooperation (4) the State agency or 
agencies that promote the use and conservation not using “Care for Canal National Day” (20 
September of each year), a special day for promote the special events to create motivation 
and awareness campaign to protect the canal and (5) the regulation about not dumping into 
the canal. No follow-up and execution of punishment, or taking it seriously. People in the 
community no concern about the regulation and lack of cooperation. 

The recommendations from the study are: (1) Policy suggestions :There should be 
synergies between the various agencies that have the same campaign to create awareness 
of conservation of energy in the canal. The evaluation was to develop campaign strategies 
to modernize the government's regulation. If the community has high power conservation, 
these should encourage the network and exchange problems and brainstorm the creation 
of awareness on the conservation of the canal, together with leaders not just the individual 
to achieve sustainable development.  (2) Practical Suggestions :For interpretation the media 
and public relations activities should be easy to understand and sustainable. Participation in 
environmental awareness should begin from youth groups, community organizations under 
the simple point (How to) to love and cherish the canal. This will result in knowledge, 
attitudes and behavior (Knowledge-Attitude-Practice) in canal conservation.  Media is just a 
supplement for conservation, for fully effectiveness compatible with the conservation need 
to comply with the campaign. In addition, the strategy of the campaign may be motivated 
by the prize draw or the drive to create a positive attitude. For example income for the 
community on waste segregation, making fermented plant or the creation of partnerships 
with enterprises. Requires the concept of an image displayed on the CSR (Corporate Social 
Responsibility: CSR) to achieve the business’s prototype. 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

จากผลการวิจัยในโครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสน
แสบ ปีที่ 1 (ปี 2553-2554)  โดยภาพรวมและการเสนอกรอบแนวทางในการวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
เบื้องต้น  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาวารสารศ าสตร์และสื่อใหม่  คณะนิเทศศาสตร์  จึงน าข้อมูล
จากผลการวิจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวทางการรณรงค์ โดยจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใน
โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ  ปีที่ 2 (ปี 2554-2555)   ภายใต้โครงการน าร่อง (Pilot Project)  โครงการ 
“คืนคลองสวยใส ให้ชุมช นของเรา”  (สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม )  เพ่ือเป็นการทดลองในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของสื่อ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนทราบปัญหา
อุปสรรคในการรณรงค์ ที่จะใช้ประโยชน์ในโครงการวิจัย /รณรงค์ในระยะต่อไป ซึ่งขอบเขตในการศึกษ ามุ่งเฉพาะ
พ้ืนที่ชุมชนที่ติดคลองบริเวณกรุงเทพชั้นกลางไปจนถึงกรุงเทพชั้นนอก เนื่องจากมีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของคนในชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการตั้งชุมชนและพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสาร 
ทัศนคติ การใช้ประโยชน์จากล าคลอง และพฤติกรรมในการอนุรักษ์คลองแสนแ สบมีความคล้ายคลืงกัน มีความ
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เข้มแข็งของชุมชน ผู้น าชุมชนในการรณรงค์ ซึ่งจะสามารถเป็นต้นแบบในการรณรงค์ในระยะต่อไปได้   โดยรณรงค์
ตั้งแต่บริเวณเขตมีนบุรีคลองสองต้นนุ่น  ชุมชนคลองสามวา เขตมีนบุรี  ชุมชนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ ไป
จนถึง ชุมชนเทพลีลา เขตวังทองหลาง  จากลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในชุมชน (เพ่ิมเติม
จากโครงการวิจัยในระยะที่ 1) จ านวน 100 คน เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของ
ประชาชนที่มีต่อคลองแสนแสบ (2554)  และส ารวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์ค ลองแสน
แสบและสิ่งแวดล้อม  พบสภาพปัญหาน้ าเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น เนื่องจาก มีการทิ้งขยะลงในล าคลอง  
           ในด้านผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองแสนแสบส่วนใหญ่ใช้เดินทางมากท่ีสุด รองลงมาคือรดน้ าต้นไม้  หา
ปลา และท าการเกษตร ส่วนความคิดเห็นว่าคลองแสนแสบในปัจจุบันสามารถฟ้ืนฟูให้เป็น  “คลองสวย น้ าใส”  ได้
หรือไม่  พบว่าส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ในชุมชนยังติดนิสัยชอบทิ้งขยะและมีการปล่อยทิ้งน้ าเสีย
จากโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับชุมชน ส่วนที่เห็นว่าฟ้ืนฟูได้ มีจ านวนไม่มากนัก   โดยเห็นว่าทุกคนต้องช่วยกัน
ไมท่ิ้งขยะลงในล าคลอง  ซึ่งจะต้องมีการรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้เวลาในการฟื้นฟูให้รัฐและเอกชนร่วมมือ  

การเปิดรับข่าวสารในด้านการรณรงค์รักษาล าคลองจากสื่อมวลชน  ส่วนใหญ่เคยได้รับจากสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด รองลงมาคือวิทยุชุมชนและ หนังสือพิมพ์ ตามล าดับ  ข้อมูลด้านการอนุ รักษ์คลองแสนแสบส่วนใหญ่
ได้รับจากป้ายประชาสัมพันธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ แผ่นพับและใบปลิว  ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน ด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้านการรณรงค์รักษาล าคลองจากสื่อและกิจกรรม   ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากผู้น าชุมชนและบุคคล
ในชุมชน รองลงมา ผู้ว่าราชการจังห วัด/เจ้าหน้าที่กทม .   และกิจกรรมที่รณรงค์ในชุมชน ตามล าดับ ส่วน
ความเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์รักษาล าคลอง  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ ให้มีการจัดรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
และมีความต้องการให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับรณรงค์รวมพลังและให้เยาวชน   มีความรักและหวงแหนคลอง มากขึ้น
ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงในล าคลอง   มีการสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ   เพื่อให้ลดการเน่าเสียและกลิ่นเหม็นของน้ า
ได้  และการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาคลอง 

โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” (โครงการน าร่อง )  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ของล าคลองท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   อีกท้ังท าให้คน
ในชุมชนเกิดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการรักษาล าคลองง่ายๆ 3 วิธี เพื่อให้ปัญหาน้ าเน่าเสียในล าคลอง
ให้ลดลง  และท าให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึกในบุญคุณของคลองโดยร่ วมมือกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ให้คลองแสนแสบ
เป็นดั่งล าน้ าแห่งชีวิตที่มีคุณค่าสืบไป  โดยมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับชุมชนที่เพ่ิมข้ึนและมีความหลากหลาย
มากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “คลองคือผู้ให้ชีวิต  แล้วชุมชนจะคืนชีวิตความสวยใสอย่างไรให้กับคลอง ”  ให้
ความส าคัญของกา รบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือน ก่อนระบายสู่ล าคลองด้วยระบบบ าบัดที่ง่ายๆ สามารถท าเองได้
จากที่บ้านและจิตส านึกการทดแทนประโยชน์ล าคลองโดยการไม่ทิ้งขยะช่วยกันรักษาฟ้ืนฟูล าคลอง ซึ่งปรับกลยุทธ์
จาก เมื่อปีการศึกษา  2553  ที่ผ่านมา ซึ่งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของคลองแก่คน
ในชุมชนละแวกคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี  ปลูกจิตส านึกคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะเพ่ือลดการเน่าเสียของน้ า  และ
ส่งเสริมให้ชุมชนรักและหวงแหนล าคลองเสมือนเป็นเจ้าของร่วมกันแต่เพียงอย่างเดียว   ซึ่งจากการประเมินผล
โครงการ  พบว่าคนในชุมชนส่วนมากให้ความสนใจและมีจิตส านึกที่ดีข้ึน  และต้องการให้มีการรณรงค์อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง จึงเห็นว่าการรณรงค์หรือการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  กล่าวคือถ้าคนในชุมชนมีความร่วมมือกันอนุรักษ์ล าค ลองอย่าง
จริงจัง  จะช่วยให้ล าคลองกลับมามีความสะอาดสดใสอีกครั้ง  ด้วยการไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงแม่น้ า ล าคลอง  
มีการบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนและชุมชน  ก่อนระบายสู่ล าคลองด้วยระบบบ าบัดที่ง่ายๆสามารถท าเองได้จากที่
บ้าน  ซึ่งควรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องการท าเครื่องกรองน้ าเสียในครัวเรือนแบบง่ายๆ  และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในการอนุรักษ์ล าคลอง  โครงการดังกล่าวมุ่งท่ีกลุ่มเป้าหมายหลักในการรณรงค์  คือคนในชุมชนละแวกคลองแสน
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แสบ และคนในชุมชนตั้งแต่บริเวณกรุงเทพชั้นกลางไปจนถึงกรุงเทพชั้นนอก บริเวณชุมชนวัดศรีบุญเรือง เขต บาง
กะปิ  ชุมชนเทพลีลา  เขตวังทองหลาง   จนถึงบริเวณคลองสองต้นนุ่น ชุมชนคลองสามวา เขตมีนบุรี   
กลุ่มเป้าหมายรอง  คือ ผู้น าชุมชน  อาทิ  สมาชิกสภาเขตมีนบุรี  เขตบางกะปิ   เขตวังทองหลาง  คณาจารย์  
นักเรียน  นักศึกษา  สถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตมีนบุรี เขตบางกะปิ  เขตวังทองหลาง   หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  สื่อมวลชน  สถานประกอบการใช้ระยะเวลาในการรณรงค์ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 
(ระยะเวลา 4 เดือน)  โดยรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์  ดังนี้  1. กิจกรรม “ล่องเรือฟ้ืนฟูล าคลอง 
ปราศจากน้ าเสียด้วย  Em Ball” (คลองสามวาตลอดจนถึงคลองสองต้นนุ่น ) 2. กิจกรรม  “รักนะคลองแสนแสบ” 
(โรงเรียนวัดเทพลีลา) 3. กิจกรรม  “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจล าคลอง”  (ธุรกิจและสถานประกอบการบริเวณเขตบึง
กุ่มถึงบริเวณเขตบางชัน และลาดกระบัง) 4. กิจกรรม  “ร่วมฝัน น้ าใส ให้เทพลีลา” (ชุมชนเทพลีลา)  

สื่อประชาสัมพันธ์หลัก  ได้แก่  แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ป้ายผ้าและป้ายรณรงค์  เป็นต้น ภายใต้  
ข้อความหลัก (Key Message) คือ 3 วิธีบ าบัดน  าใสคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง (1)บ าบัดน้ าเสีย  ก่อนทิ้งลงสู่
คลอง  (ใช้เครื่องกรองแบบท าเองหรือระบบการกรองน้ า ) (2)เพ่ิมออกซิเจน  โดยใช้น้ าหมักชีวภาพ  และ(3)ทิ้งขยะ
ลงถัง  ลดมลพิษในน้ า  

ดังนั้น  ผู้วิจัย จึงต้องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชน
ของเรา”  ซึ่งเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project)   ดังกล่าวว่าจากการใช้กลวิธีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการนั้นมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยเป็นข้อมูล และข้อเสนอแนะในการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ตลอดจนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โค รงการ
จิตต์รักษ์คลองแสนแสบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ปีที่ 3  
ต่อไป    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” 

(โครงการน าร่อง : Pilot Project) ภายใตโ้ครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ 
2. เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของ

เรา” (โครงการน าร่อง : Pilot Project) ภายใต้โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคของโครงการ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” (โครงการน าร่อง : 

Pilot Project) ภายใต้โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ 
4.เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์  โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ 

(โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ  ปีที่ 3) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. การวิจัยมุ่งศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ของ โครงการ “คืนคลอง
สวยใส  ให้ชุมชนของเรา”  เท่านั้น   
          2. การวิจัยมุ่งเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของโครงการน าร่อง  ในเน้นพ้ืนที่กรุงเทพชั้นกลางไปจนถึงกรุงเทพ
ชั้นนอก  บริเวณชุมชนวัดศรีบุญเรื อง เขตบางกะปิ  ชุมชนเทพลีลา  เขตวังทองหลาง จนถึงบริเวณคลองสอง
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ต้นนุ่น   ชุมชนคลองสามวา       เขตมีนบุรี   ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นปานกลาง  น้ าเน่าเสียไป
จนกระท่ังถึงเขตชุมชนเกษตรกรรม ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค 
    3. การวิจัยศึกษาขอบเขตเฉพาะประสิทธิผลของสื่ อประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้
ชุมชนของเรา”  เฉพาะสื่อหลัก  ได้แก่  แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ป้ายผ้าและป้ายรณรงค์  เท่านั้น 
    4. การวิจัย มีระยะเวลาในการศึกษาในช่วงการรณรงค์โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของ
เรา” (เดือนพฤศจิกายน  2554 - กุมภาพันธ์ 2555) 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ “คืนคลองสวยใส ให้
ชุมชนของเรา” ในด้านการเปลี่ยนแปลงความรู้  การรับรู้  การสร้างจิตส านึก และพฤติกรรม (ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรม )  เกี่ยวกับการรักษาคลองแสนแส บที่เกิดขึ้นภายหลังการรณรงค์ ตลอดจนความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อและกิจกรรมของโครงการ 

      2. ท าให้ได้ทราบปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างในมิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ” เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับกลยุทธ์
และรูปแบบให้มีความเหมาะสมในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ต่อไป 

      3. ท าให้เป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ    ส าหรับการด าเนินงานด้าน
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการกร ะตุ้นให้เกิดจิตส านึก
ร่วมกันต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 
ทฤษฎี แนวทางความคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามาใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชน
ของเรา” (โครงการน าร่อง : Pilot Project)  ภายใต้โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ  มีการส ารวจ
วรรณกรรม ในด้านแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีผลของการสื่อสารที่มีต่อผู้รับสารในส่วนที่เป็น ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม (KAP theory)   
2. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์ 
3. แนวคิดเก่ียวกับจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
5. แนวคิดเก่ียวกับสื่อและกิจกรรมพิเศษในงานประชาสัมพันธ์ 
6. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลโครงการ 
7. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ก าหนดรูปแบบวิธีด าเนินการวิจัยไว้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  คือ 

1. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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ด้านการประเมินประสิทธิผลสื่อประชาสัมพั นธ์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์  โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชน ประชาชนในชุมชน นักเรียน /เยาวชน  ครูอาจารย์ สถานประกอบการ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับ
การรณรงค์  / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คลองแสนแสบของพ้ืนที่บริเวณคลองแสนแสบ ร่วมกับการ
สังเกต  เพ่ือศึกษ าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เพื่อศึกษาสภาพชุมชน  
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนกับคลองแสนแสบ และเพ่ือให้ได้ค าตอบที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่
เป็นปัญหา อุปสรรคท่ีท าให้ชุมชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบซึ่งจะน าไปวิเคราะห์และก าหนดเป็น
แนวทางการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ชุมชนเกิดจิตส านึกอนุรักษ์คลองแสนแสบมากข้ึน 
 

2. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   
 โดยอาศัยการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยให้สอดคล้องกับตัวแปร และ

ตัวชี้วัดมาเป็นข้อค าถามท่ีน ามาจากกรอบความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาจากการศึกษาเชิง
ปริมาณ วัดในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ จิตส านึกและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้ใน
กิจกรรม “รักนะคลองแสนแสบ” 

 
สรุปผลการวิจัย  

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มตั วอย่าง 6 กลุ่ม (ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ครูอาจารย์  
นักเรียน และหน่วยงานราชการด้านสิ่งแวดล้อม) 

การประเมินประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา 

ประเภท
สื่อ 

ข้อความ ภาพประกอบ การจัดวาง ระดับความสนใจ 

โปสเตอร์ ตัวอักษร ใหญ่เห็ นชัดเจนโดย
ไม่ต้องสวมแว่นตา 

รูปแบบตัวอักษรมีหัวม้วน 
อ่านเข้าใจง่าย ป้องกันการ
สับสน 

เนื้อหาสั้น กระชับ ได้ใจความ
ชัดเจน สามารถขยาย
รายละเอียดประกอบภาพได้ดี 

ภาพถ่ายจริง ภาพวาดหรือ
ภาพการ์ตูน ใช้เป็น
ส่วนประกอบ 

อาจน าเสนอเป็นภาพถ่าย
จริงที่เปรียบเทียบน้ าดี /ไม่
ด ี

ภาพ ใหญ่เห็นชัดเจน 
สามารถเล่าเรื่องได้จาก
ภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

มองเห็นได้ง่ายจากมุม
ไกล ล าดับเรื่องราว
เนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย 
ตัวอักษรและภาพ
จัดเรียงไม่สับสนในแต่
ละหัวข้อ โดยเฉพาะ
ค าอธิบายใต้ภาพ  

มาก 

แผ่นพับ ขนาดกระดาษใหญ่ พับสี่ มี
เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียด 
พร้อม ระบุเบอร์ติดต่อ
หน่วยงาน 

ข้อความกระชับ ได้ใจความ มี
ขนาดใหญ่เห็นได้ง่าย 
ตัวอักษรอ่านง่าย ไม่สับสน 

ภาพถ่ายจริง เห็น
รายละเอียดเรื่องราวได้
ชัดเจน   

สามารถเล่าเรื่องได้จาก
ภาพได้อย่างเป็นข้ันเป็น
ตอนครบทุกกระบวนการ 

แบ่งสัดส่ วนการจัดวาง
ข้อความและภาพเป็น
หมวดหมู่ ล าดับจาก
เรื่องง่ายไปถึงเรื่องที่ท า
ได้ยาก 

ครอบคลุมรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการ  

มาก 
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ประเภท
สื่อ 

ข้อความ ภาพประกอบ การจัดวาง ระดับความสนใจ 

ล าดับการเขียนให้เข้าใจ
ขั้นตอนต่างๆ ได้ดี 

ป้าย
รณรงค์ 

ข้อความสั้นกระชับ เสนอการ
ใช้ค าว่า “คืนคลองสวยใส ให้
ชุมชน” หรือ “ร่วมมือร่วมใจ 
รักษ์คลองแสนแสบ” พร้อมระ
บข้อความวิธีการที่จะให้
อนุรักษ์อย่างชัดเจน แต่เน้น
สั้น กระชับได้ใจความส าคัญ 

ภาพวาดหรือภาพการ์ตูน 
สีสันสดใส  

จัดวางข้อความเห็น
ชัดเจน มีภาพประกอบ
ที่น่าสนใจ ใช้โทนสีที่
ช่วยในการดึงดูดความ
สนใจ 

ปานกลาง 

ป้ายผ้า ตัวอักษรอ่านง่าย แม้มองจาก
มุมไกล  กระชับ ได้ใจ
ความส าคัญที่ต้องการสื่อสาร 

ไม่เน้นภาพประกอบ ข้อความสั้น กระชับ 
ตัวอักษรและลวดลาย
อ่านง่าย ไม่เน้นลูกเล่น 
ลวดลาย  

ควรล าดับเรื่องที่ปฏิบัติ
ง่ายที่สุดก่อนแล้วตาม
ด้วยเรื่องที่ยากข้ึน 
ตามล าดับ 

ปานกลาง 

ใบปลิว ข้อความเชิญชวนให้อยากอ่าน 
ขนาดตัวอักษรใหญ่ กระชับ
ใจความส าคัญ อ่านเข้าใจ
เรื่องราวได้ง่าย  

ไม่เน้นภาพประกอบมาก 
แค่ช่วยขยายเนื้อหาให้
เข้าใจง่ายขึ้น  

จัดวางข้อความและภาพ
ให้อ่านเข้าใจง่าย  

ไม่เน้นลวดลาย สีสัน 
ฉูดฉาด  

น้อย 

 

การประเมินประสิทธิผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ”  
สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมที่ได้รับการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ที่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มเป้าหมายและชุมชนในการรณรงค์ให้อนุรักษ์คลองแสนแสบ  ซึ่งกิจกรรมท่ีด าเนินการ ในโครงการ 
“คืนคลองสวยใส ให้ชุ มชนของเรา” จ านวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม “รักนะคลองแสนแสบ ”(พ้ืนที่การรณรงค์
โรงเรียนวัดเทพลีลา ) และกิจกรรม “ร่วมฝัน น้ าใส ให้เทพลีลา ” (พ้ืนที่รณรงค์บริเวณชุมชนเทพลีลา ) ได้รับการ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้ประเมินจากการได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ โดย
สามารถแยกสรุปได้ดังนี ้
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1.  กิจกรรม “รักนะคลองแสนแสบ” 

 จากผลการประเมิน พบว่า  บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  กล่าวคือ    ท าให้นักเรียนโรงเรียน
วัดเทพลีลา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในสถาบันการศึ กษา มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนในการอนุรักษ์คลองแสน
แสบ  โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในซุ้มสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ   การท าเครื่องกรองน้ าในครัวเรือนแบบ
ง่าย ๆ และสอดแทรกความรู้ในการอนุรักษ์คลองแสนแสบโดยให้สาระบันเทิงการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เกมตอบ
ปัญหาที่สื่อใหเ้ห็นว่า  คลองคือผู้ให้ชีวิต  แล้วชุมชนจะคืนชีวิตความสวยใสอย่างไรให้กับคลอง  และนิทรรศการ 
“คืนความสวยใส ให้ชุมชนของเรา ”  กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 80% ให้ความเห็นว่าได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์คลองแสนแสบ กิจกรรม “รักนะคลองแสนแสบ ” มีความเหมาะสมกับกลุ่ มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเด็ก
เยาวชนและต้องการให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะขยายผลข้อมูลที่ได้รับไปบอกต่อ
ครอบครัว และชุมชนของตน ตลอดจนน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์คลองแสนแสบ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์คลองแสน
แสบ  จึงจะน าไปต่อยอดโครงการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ  และการท าน้ าหมักชีวภาพ 

 2. กิจกรรม “ร่วมฝัน น  าใส ให้เทพลีลา” 

 จากผลการประเมินพบว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เช่นเดียวกัน  กล่า วคือ จากการสัมภาษณ์ 
และการสังเกต ประธานชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเทพลีลา ให้ความเห็นที่มีต่อกิจกรรมที่สอดคล้องกันว่า 
เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมแล้วและต้องการให้จัดอย่างต่อเนื่อง  จึงจะเกิดประสิทธิผลในระยะยาว  ทั้งนี้
เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ท าให้คนในชุมชนเทพลีลาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของล าคลองท่ีใช้อุปโภค
และบริโภคมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เป็นการกระตุ้นจิตส านึกให้คนในชุมชนเทพลีลาเกิดความรัก
และหวงแหนล าคลองมากข้ึน  และท าให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของ
ล าคลองด้วยการไม่ทิง้ขยะ สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ า การรักษากฎหมายไม่ทิ้งขยะลงคลอง  มีการใช้น้ าหมักชีวภาพ 
และบ าบัดน้ าเสียง่ายๆก่อนลงสู่ล าคลอง  การคัดแยกขยะในชุมชน  เป็นต้น ทั้งนี้ชุมชนมีความต้องการที่จะให้
ใช้สื่อบุคคลจากภายนอกชุมชนเข้ามาเป็นแกนน ากระตุ้นการรณรงค์  โดยสอดแทรกการให้ค วามรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์คลอง ตลอดจนท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน  เช่น  เก็บขยะในชุมชนและคลอง การจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ในการรักษาคลองในรูปแบบความบันเทิง  เป็นต้น เพราะจะท าให้คนในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและ
สนใจที่จะให้ความร่วมมือในการรณรงค์ 

1.2 กิจกรรมที่ได้รับการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง 

จากผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินการ ในโครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของ
เรา” จ านวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม “ล่องเรือฟ้ืนฟูล าคลอง ปราศจากน้ าเสียด้วย  Em Ball”(พ้ืนที่การ
รณรงค์บริเวณคลองสามวาไปจนถึงคลองสองต้ นนุ่น) และกิจกรรม “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจล าคลอง ” (พ้ืนที่รณรงค์
บริเวณเขตบึงกุ่ม เขตบางชันและเขตลาดกระบัง ) ได้รับการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมประชาสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง  โดยสามารถแยกสรุปได้ดังนี้ 
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 1. กิจกรรม “ล่องเรือฟื้นฟูล าคลอง ปราศจากน  าเสียด้วย  Em Ball” 
 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านบริเวณริมคลองสามวาและคลองสองต้นนุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับปานกลาง  กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้คนในชุมชนตื่นตัวร่วมกันท าความสะอาดคลอง  ก าจัดขยะ  
ผักตบชวาและรักษาความสะอาดของคลองแสนแสบ ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ ริเวณริมคลองจะสนใจว่าคน
ภายนอกมาท าอะไร เพราะเม่ือคนภายนอกชุมชนให้ความส าคัญเข้ามาร่วมในการรณรงค์  ก็จะส่งผลให้คนใน
ชุมชนตื่นตัวด้วย แต่ในขณะเดียวกันการรณรงค์ท าในช่วงเวลาสั้น ๆ  แม้จะมีวัตถุประสงค์เชิงทัศนคติและ
พฤติกรรม  ในการสร้างทัศนคติ จิตส านึกช่วยกันรักษาคลองแสนแสบ ซึ่งชาวบ้านเห็นประโยชน์ของคลองแสน
แสบช่วงอุทกภัยในการระบายน้ าสู่ทะเล แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปกระแสความสนใจก็ลดลง  ส่วนกระแสของ
การใช้ EM Ball ก็อาจได้รับความสนใจเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งและชาวบ้านยังไม่เข้าใจวิธีการใช้ในการบ าบัด
น้ าเสียอย่างแท้จริง  ประ กอบกับแม้ว่าคลองแสนแสบจะมีผลต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน และต้องพ่ึงพา
อาศัยคลอง  ซึ่งวิธีการง่าย ๆ ของชุมชนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ คือ การรักษาความสะอาด และ ไม่ท้ิง
ขยะลงคลอง  แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีการปล่อยน้ าเสียจากบ้านเรือน เคหะ  ตลาดและสถานประกอบการ 
โรงงาน  ซึ่งต้องใช้การสร้างจิตส านึกในระยะยาว 
 ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าว  หากจะเพ่ิมประสิทธิผลในการรณรงค์  การล่องเรือเพ่ือฟ้ืนฟูท าความสะอาด
ล าคลอง จะต้องใช้ความถี่ของการจัดกิจกรรมและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยขอความร่วมมือและจูงใจให้
ชาวบ้านในชุมชนเองเกิดพลังในการรักษาคลองร่วมกับสื่อบุคคลภายนอก  เช่น  การก าจัดผักตบชวา การเก็บ
ขยะในคลอง เป็นต้น จึงจะท าให้ได้รับความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะของคนในชุมชนและเกิดประสิทธิผลในการ
รณรงค์ระยะยาว 
 2. กิจกรรม  “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจล าคลอง” 

 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้แทนธุรกิจสถานประก อบการมีความพึงพอใจและประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า  ยังมีทัศนคติและพฤติกรรมที่บางครั้งยังมีความเคย
ชินกับการปล่อยน้ าเสียและการทิ้งขยะลงในคลอง  ทั้งนี้อาจเกิดจากความต้องการความสะดวกสบาย การรีบเร่ง
ในการประกอบธุรกิจและการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 นอกจากนี้การรณรงค์ กิจกรรม “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจล าคลอง ”  สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
สถานประกอบการได้เฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก  เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ หอพัก อพาร์ตเม้นท์ เป็นต้น  แต่
ในโรงงานและบริษัทขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงผู้ บริหาร  ผู้ก าหนดนโยบายมีอ านาจในการตัดสินใจได้ยาก 
ประกอบกับพนักงานไม่กล้าที่จะให้ข้อมูล เพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบด้านธุรกิจ และกฎหมาย 

 ดังนั้น  การที่จะเพ่ิมประสิทธิผลในการรณรงค์ให้มากขึ้น  จึงควรที่จะท าโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจ
เข้าถึงสถานประกอบการขนาดเล็กก่อน  เพื่อให้ร่วมมือกันในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการง่าย ๆ  3 วิธี 
และเป็นการตอกย้ าความรู้เกี่ยวกับการรักษาคลอง  (1) การใช้น้ าหมักชีวภาพในการเพิ่มออกซิเจนให้น้ า (2) การ
ท าเครื่องกรองน้ าง่าย ๆ  ก่อนปล่อยน้ าทิ้ง (ถ้าสามารถท าได้ ) และ (3) การรักษากฎหมาย ไม่ท้ิงขยะ น้ าเสีย สิ่ง
ปฏิกูลลงคลอง  แล้วจึงค่อยสร้างเครือข่ายขยายผลสู่สถานประกอบการขนาดใหญ่ต่อไป 
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ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ     

 1. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควรทั้งนี้
เนื่องจากปัญหาด้าน ข้อมูลทางธุรกิจ  และจะต้องรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงผู้บริหารของ
สถานประกอบการที่มีอ านาจในการตัดสินใจด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดน้ าเสีย ด้านสิ่งแวดล้อมและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลอง  

 2. ปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนใน ชุมชนที่ฝังรากลึก  ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลอง แต่ยังมีความเคยชินในการทิ้งขยะลงคลองและมีความคิดเห็นว่าการใช้วิธีการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงคลองเป็นเรื่องยุ่งยาก เช่น  การท าน้ าหมักชีวภาพ การท าเครื่องกรองน้ า
เสียแบบง่าย ๆ การคัดแยกขยะในชุมชน  เป็นต้น  

3. การขาดความต่อเนื่องของโครงการและกิจกรรมในการรณรงค์ในการอนุรักษ์ ยังเป็นโครงการระยะสั้น ๆ 
หน่วยงานต่าง ๆ  แยกกันด าเนินการ และการรณรงค์ในชุมชน ยังขาดแรงจูงใจในการที่จะให้คนในชุมชนร่วม
เป็นอาสาสมัคร จึงท าให้ขาดความร่วมมือ  

4. หนว่ยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รณรงค์ยังไม่ใช้วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ (20 กันยายนของทุกปี )  ซึ่งเป็น
วันพิเศษเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) อย่างเต็มที่ในการให้ความส าคัญ  
การสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสในการรณรงค์อนุรักษ์คลองท่ีเกิดประสิทธิผล  

 5. ด้านกฎหมายเก่ียวกับการไม่ทิ้งขยะลงคลอง  ยังไม่มีการติดตามผลและด าเนินการลงโทษหรือเอาผิดอย่าง
จริงจัง ท าให้ชาวบ้านในชุมชนขาดความร่วมมือ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรมีการผนึกก าลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีแ นวทางการรณรงค์เดียวกันเพ่ือสร้าง
พลังในด้านการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ตลอดจนมีการประเมินผลเพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
รณรงค์ให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐต้องมีการเข้มงวดของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การไม่ทิ้งขยะลงคลอง ทั้งนี้หากจะให้ชุมชนมีพลังในการอนุรักษ์  ควรมีนโยบายส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนปัญหาระดมสมองในด้านการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลอง ร่วมกับผู้น าชุมชนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล   

2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   

ในด้านการสื่อความหมายของสื่อ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในเชิงเนื้อหาการรณรงค์ต้องเข้าใจง่าย 
ใกล้ตัว และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมควรเริ่มตั้งแต่กลุ่มเยาวชน 
ชุมชน ที่เข้มแข็งภายใต้ประเด็นที่เข้าใจง่ายว่าต้องการที่จะให้ท าอะไร อย่างไร (How to)  สร้างความรักและ
หวงแหนคลอง จึงจะเกิดผลในด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม (Knowledge-Attitude-Practice) ในการ
อนุรักษ์คลองแสนแสบ สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเพียงสื่อเสริม ซึ่งหากจะให้เกิดประสิทธิผลในการรณรงค์อย่าง
เต็มที่ควรใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ นอกจากนี้ในด้านกลยุทธ์การรณรงค์บางครั้งอาจต้องใช้การจูงใจ
โดยใช้รางวัลล่อใจ หรือการยอมรับเพ่ือสร้างแรงขับด้านบวก  เช่น การสร้างรายได้จากชุมชนในการคัดแยก
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ขยะ และการท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น หรือการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ต้องใช้ร่วมกับ
แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
:CSR)   เพ่ือให้เกิดการยอมรับในเชิงธุรกิจต่อไป 

 

บรรณานุกรม 
 
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ปีที่ 1 (ปี 2553- 
 2554) 
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อคลองแสนแสบ (2554) 
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในโครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ  ปีที่ 2 (ปี 2554-2555)   ภายใต้โครงการ 

น าร่อง (Pilot Project)  โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา ”  (สนับสนุนโดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม) 
 
 

************************ 


