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บทคัดย)อ
โครงการ “คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงคประชาสัมพันธสร6าง
จิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษคลองแสนแสบ ดําเนินการภายใต6โครงการวิจัยหลักเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล6อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตตรักษคลองแสนแสบ ซึ่งจัดโครงการบริการ
วิชาการดังกลาวอยางตอเนื่อง เปGนปHที่ 3
กลาวคือ ในปHการศึกษา 2555 โครงการมีการพัฒนาโดยเน6นย้ําถึง “การไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ”
โดยการจัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีกลยุทธการประชาสัมพันธที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต6 3
Theme คือ (1) ในรูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) เน6นวิธีการงายๆ ไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ (2)
ขยะสร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไมทิ้งลงคลอง และ (3) สุขภาพสร6างได6: รักชีวิต รู6รักษคลองแสนแสบ
มี ก ลุ) ม เป. า หมายในการรณรงค& ใ นชุ ม ชนเทพลี ล า (กลุ) ม เยาวชนและชาวบานในชุ ม ชน) เพื่ อ สร6 า ง
“Thepleela Model” นําไปใช6ในชุมชนอื่น ๆ
กิจกรรมรณรงค&ในโรงเรียนวัดเทพลีลา จํานวน 5 กิจกรรม ที่ได6รับความพึงพอใจมากที่สุด ได6แก (1)
“ละครเรรวมใจคืนความสดใสให6คลองแสนแสบ” รองลงมาคือ (2) กิจกรรม “ เปYดตัวน6องคลองใส ผู6พิทักษ
คลองแสนแสบ” (3) กิจกรรม “ 20 กันยา เริ่มรักษาคลองของเรา” (จัดงานเนื่องในวันอนุรักษและรักษาแมน้ํา
คูคลองแหงชาติ) (4) กิจกรรม “เด็กรักคลอง” และ (5) กิจกรรม “ คลองจะใส ถ6าเรารวมใจกันชวย ตามลําดับ
กิจกรรมรณรงค&ในชุมชนเทพลีลา จํานวน 5 กิจกรรม ที่ได6รับความพึงพอใจมากที่สุด ได6แก (1)
กิจกรรม “ ลอยกระทงรวมสมัย ใสใจคลองแสนแสบ” รองลงมาคือ (2) กิจกรรม “แลกกันนะ ไมทิ้งขยะลง
คลองแสนแสบ” (3) กิจกรรม “เดินรณรงคเก็บขยะฟ]^นฟูคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” (4) กิจกรรม “ขยะ
สร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไมทิ้งลงคลอง” และ (5) กิจกรรม “สุขภาพสร6างได6 : รักชีวิต รู6รักษคลอง
แสนแสบ” ตามลําดับ
โครงการบริการทางวิชาการ ดําเนินการภายใต6ยุทธศาสตรการสร6างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ
คลองแสนแสบ มุงสงเสริมให6ชุมชนรักและหวงแหนคลองแสนแสบ คลองประวัติศาสตรสายนี้เสมือนเปG น
เจ6าของรวมกัน อันจะสงผลตอการกระตุ6นให6เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให6ดีขึ้นได6 อีกทั้งยัง
เปGนโครงการเพื่อมุงต6องการพัฒนาและเสริมสร6างความเข6มแข็งสังคม ชุมชน ประเทศชาติอยางยั่งยืนทางด6าน
การอนุรักษสิ่งแวดล6อมให6ยั่งยืนตอไป
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1. บทนํา (หลักการและเหตุผล)
คลองแสนแสบ เปGนคลองที่ขุดขึ้นมาตั้งแตปH พ.ศ.2380 (สมัยรัชกาลที่ 3) โดยเชื่อมตอแมน้ําเจ6าพระยา
และแมน้ําบางปะกง เพื่อประโยชนในหลายด6านเปGนสําคัญ
แตในปbจจุบันน้ําในคลองแสนแสบมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก จากบริเวณกรุงเทพชั้น
กลางและชั้นใน น้ํามีสีดํา มีกลิ่นเหม็น ไมมีกุ6ง ปู ปลา เชนในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน การทิ้งน้ํา
จากสถานประกอบการ ครัวเรือน การขาดระบบบําบัดน้ําเสีย การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม พาณิชย
กรรม และการเกษตร หนวยงานจํานวนมากไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่สมบูรณทําให6น้ําเสียจากโรงงานน้ํามัน
เครื่องยนต และอื่นๆ ไหลลงสูแหลงน้ํา การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก และทําลายสิ่งแวดล6อม
ผลิตภัณฑเคมี ปุcยเคมี ยาฆาแมลง ผลิตภัณฑซักล6างตางๆ สารเคมีเหลานี้ ได6ทําลายจุลินทรียที่ชวยฟ]^นฟูสภาพ
น้ํา และการทิ้งขยะลงคลอง เปGนต6น
ด6วยเหตุผลตางๆ ข6างต6น สงผลให6น้ําในคลองแสนแสบเนาเสีย มีเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ขาดออกซิเจน
กระทบตอคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข6อง การใช6ประโยชนจากคลอง และวิถีชีวิตของชุมชนผูกพันกับคลอง
น6อยลง และสิ่งสําคัญที่สุด คือ ผลกระทบด6านสุขภาพกายและจิตของคนที่มีวิถีชีวิตใกล6ชิดคลองแสนแสบ เชน
การเกิดโรคบิด ไทฟอยด ตับอักเสบและพยาธิ
โครงการคืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา จึงเปGนโครงการบริการวิชาการด6านการรณรงคของคณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อสร6างจิตสํานึกในการอนุรักษคลองแสนแสบที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตั้งแตปH 2553 เพื่อกระตุ6นให6เยาวชน และชาวชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล6อมใน
คลองแสนแสบ ซึ่งล6วนสงผลกระทบทางตรงตอผู6อยูอาศัยริมคลอง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ
ดั งนั้ น การวางแนวทางแก6 ปb ญ หาสิ่ งแวดล6 อม ควรให6 ความสํ า คั ญ ต อการปลู กจิ ต สํ า นึ กและพั ฒ นา
จิตสํานึกสาธารณะให6กับชุมชน โดยการสร6างให6เกิดความตระหนัก ให6ความรู6 สร6างความเข6าใจที่ถูกต6อง สร6าง
แรงจูงใจตอการรวมกันอนุรักษสิ่งแวดล6อมพร6อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ
เปGนสําคัญ
โดย ในปH 2555 การรณรงคจึงใช6โครงการต6นแบบ “คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” กรณีชุมชน
เทพลีลา เปGนชุมชนต6นแบบ สร6าง “Thepleela Model” เพื่อให6การรณรงคเกิดประสิทธิผล และใช6แนว
ทางการรณรงคเปGนต6นแบบในการพัฒนาไปยังชุมชนอื่น ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเทพลีลาเปGนชุมชนในบริเวณพื้นที่
กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก มีความหนาแนนในระดับปานกลาง ยังมีปbญหาเกี่ยวกับมลพิษของน้ําเสียจาก
คลองแสนแสบ แม6ชุมชนเทพลีลาจะเคยเปGนพื้นที่ที่ได6รับการเอาใจใสเรื่องการสร6างความตระหนักในการดูแล
รักษาแมน้ําลําคลองมาในชวงหนึ่งก็ตามเมื่อพิจารณาสภาพความเปGนอยูภายในชุมชนเทพลีลา พบวาเปGนชุมชน
ที่ประกอบไปด6วยสมาชิกชุมชนจํานวนมากและหลากหลายอยูรวมกัน ซึ่งในอดีตจะเปGนประชาชนที่อาศัยอยูเกา
กอนมานานเปGนสวนใหญ แตปbจจุบันประชาชนที่อาศัยอยูสวนใหญจะเปGนผู6เชาซึ่งย6ายถิ่นมาเชาอาศัยเพื่อทํามา
หากิน สงผลให6การมีสวนรวมในการพัฒนา ดูแลรักษาสภาพแวดล6อมชุมชนเปGนไปได6ยาก ทําให6บริเวณภายใน
ชุมชนสวนใหญใต6บ6านเรือนจะมีขยะจํานวนมาก มีน้ําเนาเสียเกิดขึ้นในบริเวณชุมชน อีกทั้งลักษณะสภาพ
ชุ ม ชนที่ ไ ม หยุ ด นิ่ ง และขยายตั ว อยู ตลอดเวลาย อมส งผลให6 เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงภายในชุ ม ชนทั้ ง ด6 า น
สภาพแวดล6อม ด6านพฤติกรรมชุมชน ด6านความสัมพันธระหวางชุมชนที่อาศัยอยูเปGนประจํากับชุมชนที่สัญจร
ผานไปมา ซึ่งคงปฏิเสธไมได6วาปbจจัยดังกลาวมีสวนสงผลกระทบตอลําคลองแสนแสบที่อยูติดกับชุมชนเปGน
อยางมาก
ผลการสํารวจความต6องการของชุมชนเทพลีลาเพื่อเปGนข6อมูลในการจัดโครงการ ฯ ปรากฏผลดังนี้
ผลการสํารวจ ความตองการ การรับรู ความตองการข)าวสาร การนําเสนอเนื้อหา และความตองการมี
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ส)วนร)วมต)อการสรางจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ&คลองแสนแสบ (2555) พบว)า กลุมตัวอยางสวนใหญ
เคยได6 รั บ ข6 อ มู ล ข าวสารเกี่ ย วกั บ การรณรงคสร6 า งจิ ต สํ า นึ ก อนุ รั ก ษคลองแสนแสบ มี ก ารรั บ รู6 ข าวสาร
ประชาสัมพันธรณรงคสร6างจิตสํานึกอนุรักษคลองแสนแสบ อยูในระดับคอนข6างมาก (2.57) แตยังมีแนวโน6มที่
ต่ํา โดยได6รับรู6ข6อมูลขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคสร6างจิตสํานึกอนุรักษคลองแสนแสบบริเวณชุมชนเทพลีลา มี
คาเฉลี่ย (2.99) และ สวนใหญคิดวาได6รับรู6ข6อมูลขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคสร6างจิตสํานึกอนุรักษคลองแสน
แสบบริเวณชุมชนเทพลีลาในระดับเพียงพอ แตยังไมมาก ยังพบวาชุมชนต6องการให6ใช6สื่อหรือกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ หากจะต6องรณรงคประชาสัมพันธสร6างจิตสํานึกอนุรักษคลองแสนแสบบริเวณชุมชนเทพลีลา 3
อันดับแรกคือ สื่อบุคคลที่เปGน ผู6นําชุมชน ในสวนของเนื้อหาด6านการทําให6เห็นผลกระทบที่จะได6รับหากทุกคน
ขาดจิ ต สํ า นึ ก ในการดู แลรั กษาสภาพแวดล6 อ มชุ ม ชนและลํ า คลอง มี ค าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด (3.13) อยู ในระดั บ
คอนข6างมาก และต6องการมีสวนรวมในการรณรงคประชาสัมพันธสร6างจิตสํานึกอนุรักษคลองแสนแสบบริเวณ
ชุมชนเทพลีลา อยูในระดับคอนข6างมาก (2.98) โดยต6องการให6มีหนวยงานที่เกี่ยวข6องมาสนับสนุนชวยเหลือ
การรณรงคสร6างจิตสํานึกอนุรักษคลองแสนแสบบริเวณชุมชนเทพลีลา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (3.10) ตลอดจนมีการ
บอกให6ชัดเจนวาไมให6ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ
ดวยเหตุนี้ โครงการบริการวิชาการ คืนคลองสวยใส ใหชุมชนของเรา จึงมีการพัฒนากลยุทธ&การ
ประชาสัมพันธ& สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ&ที่หลากหลาย จํานวน 10 กิจกรรม เพื่อเข6าถึงกลุมเปiาหมาย
คือ เยาวชนในโรงเรียนวัดเทพลีลา และชาวชุมชนเทพลีลา ด6วยตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบ
กับวิถีชีวิตของชุมชนเทพลีลา โดยมุงให6ความรู6 และความเข6าใจเกี่ยวกับการอนุรักษและดูแลความสะอาดของ
คลองแสนแสบ ด6วยวิธีการงาย ๆ ไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ การสร6างรายได6จากขยะ และการรักชีวิต รู6
รักษคลองแสนแสบ อันจะนําไปสูสุขลักษณะที่ดีทั้งทางกาย และทางจิตใจ สงผลตอสุขภาวะของคนในชุมชน
ปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนไมให6ทิ้งขยะเพื่อลดการเนาเสียของน้ํา เพื่อให6คลองแสนแสบในละแวกที่อยูอาศัย
สะอาด ปราศจากมลพิษทางน้ํา และโรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากขยะ และสงเสริมให6ชุมชนรักและ
หวงแหนลําคลองเสมือนเปGนเจ6าของรวมกัน อันจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให6ดีขึ้น
2. วัตถุประสงค&ของโครงการ
2.1 เพื่อให6กลุมเปiาหมายตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบและประโยชนของคลองเพื่อใช6ใน
ชีวิตประจําวัน
2.2 เพื่ อ สร6 า งทั ศ นคติ ที่ ดี ร วมมื อ ร วมใจกั น รั ก ษาคลองแสนแสบเพราะคลองแสนแสบมี ค วาม
เกี่ยวข6องกับวิถีชีวิตความเปGนอยูของคนในชุมขน
2.3 เพื่อสร6างจิตสํานึกในการอนุรักษคลองแสนแสบ ดูแลสุขภาพชีวิตของตนเองและสังคม โดยการไม
ทิ้งขยะลงคลอง และการใช6น้ําหมักชีวภาพ
2.4 เพื่อเปGนโครงการการบริการทางวิชาการแกสังคม ชุมชน
3. การดําเนินโครงการ
3.1 รูปแบบโครงการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงคประชาสัมพันธสร6างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษคลองแสน
แสบ
3.2 วิธีดําเนินโครงการ
การจัดกิจกรรมรณรงคและการใช6สื่อประชาสัมพันธ ให6แกกลุมเปiาหมาย จํานวน 10 กิจกรรม
ดังนี้
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โรงเรียนวัดเทพลีลา (นักเรียนชั้นประถมศึกษา ) จํานวน 5 กิจกรรม ได6แก
1. กิจกรรม “20 กันยา เริ่มรักษาคลองของเรา” (การสาธิตทําน้ําหมักชีวภาพ การประกวดวาด
ภาพคลองแสนแสบในฝbนของฉัน และการรวมกันเทน้ําหมักปรับสภาพน้ําเสียในวันอนุรักษคูคลองแหงชาติ)
2. กิจกรรม “เปYดตัวน6องคลองใส ผู6พิทักษคลองแสนแสบ” (การแสดงของน6องคลองใสและ
ถายภาพกับน6องคลองใส)
3. กิจกรรม “เด็กรักคลอง” (เลนเกมตอบปbญหาเกี่ยวกับคลองแสนแสบ เชน เก6าอี้ดนตรีตอบ
คําถามรักคลอง เหยียบลูกโปkง การประดิษฐกลองรักคลองแสนแสบ)
4. กิจกรรม “คลองจะใส ถ6าเรารวมใจกันชวย (การเลนเกมตอบปbญหาเกี่ยวกับคลองแสนแสบ
เชน เตะบอลแยกขยะ การเต6นประกอบเพลง “ไมทิ้งขยะ” การตอจิ๊กซอภาพ “ไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ”)
5. กิจกรรม “ละครเรรวมใจคืนความสดใสให6คลองแสนแสบ” (การแสดงละครไมให6ทิ้งขยะลง
คลองแสนแสบ)
ชุมชนเทพลีลา (ชาวบานในชุมชน) จํานวน 5 กิจกรรม ไดแก)
1. กิจกรรม “ขยะสร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไมทิ้งลงคลอง” (วิทยากรบรรยายเรื่อง
การคัดแยกขยะ และการสอนทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุ)
2. กิจกรรม “สุขภาพสร6างได6 : รักชีวิต รู6รักษคลองแสนแสบ” ( วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโรคภัย
ที่มาจากคลองเนาเสีย รักสุขภาพให6ชวยกันรักษาคลองแสนแสบ การตอบคําถามชิงรางวัลเกี่ยวกับสุขภาพและ
การดูแลรักษาคลองแสนแสบ การเลานิทานและประกวดระบายสี น6องคลองใส ผู6พิทักษคลองสวย)
3. กิจกรรม “ ลอยกระทงรวมสมัย ใสใจคลองแสนแสบ” (จัดงานในวันลอยกระทง การประดิษฐ
กระทงอนุรักษธรรมชาติรักษาคลองแสนแสบ กระทงยักษ ฉายสารคดีรักคลองแสนแสบ)
4. กิจกรรม “เดินรณรงคเก็บขยะฟ]^นฟูคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” (การเดินรณรงคให6รักษา
ความสะอาดคลองแสนแสบ ขุดลอกคลองและเก็บขยะในชุมชน)
5. กิจกรรม “แลกกันนะ ไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ” (คัดแยกขยะแลกไข ของใช6ในบ6าน รวมมือ
กันไมทิ้งลงคลองแสนแสบ นําเงินที่ได6จากการขายขยะไปซื้อตาขายดักขยะให6ชุมชน)
3.3 กลุมเปiาหมาย (ผู6รับบริการ)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา
2. ชาวบ6านในชุมชนเทพลีลา
3.4 พื้นที่บริการวิชาการ
โรงเรียนวัดเทพลีลา และชุมชนเทพลีลา
3.5 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
กันยายน 2555- กุมภาพันธ 2556
3.6 สถานที่จัดโครงการ
โรงเรียนวัดเทพลีลา และอาคารเอนกประสงคชุมชนเทพลีลา
3.7 การประเมินโครงการ
- วิธีการ
โดยการประเมินผลความพึงพอใจในกิจกรรมและประโยชนที่ได6รับจากกิจกรรม แตละกิจกรรม
หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแตละครั้ง
- เครื่องมือ
โดยการใช6แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด ประเมินผู6เข6ารวมกิจกรรมทุกคน
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3.8 การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- วิธีการ
โดยการประเมินผลโครงการและประโยชนที่ได6รับจากโครงการ ความเหมาะสมของกลยุทธการ
ประชาสัมพันธ สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธหลังเสร็จสิ้นโครงการ (โดยภาพรวม) จากผู6ที่เข6ารวมโครงการ
- เครื่องมือ
โดยการใช6 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เชิงปริมาณ ใช6แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมินผู6เข6ารวมโครงการ (ภาพรวมทั้งหมด)
2. เชิงคุณภาพ ใช6การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผู6ให6ข6อมูลหลัก (key performant)
ที่เปGนกลุมเปiาหมายเข6ารวมโครงการและผู6ที่เกี่ยวข6อง ได6แก
2.1 กลุมโรงเรียนวัดเทพลีลา ได6แก ผู6อํานวยการ ครู นักเรียนที่เข6ารวมโครงการ
2.2 กลุมชุมชนเทพลีลา ได6แก ผู6นําชุมชน ชาวบ6าน อาสาสมัครในชุมชนและเครือขาย
หนวยงานที่เข6ารวมโครงการ
3.9 การบูรณาการกับพันธกิจหลัก
โครงการบริการวิชาการ คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา สามารถบูรณาการกับพันธกิจหลัก 2
ด6านได6ดังนี้
1. ด6านการเรียนการสอน นําไปบูรณาการในรายวิชาของคณะนิเทศศาสตร ได6แก
1.1.1 CA.601 ระเบียบวิธีการวิจัยและการประเมินผลการบริหารการสื่อสาร
1.1.2 PR.421 Professional Practicum in PR (การฝzกงานประชาสัมพันธ)
1.1.3 AD.404 Professional Practicum in AD (การฝzกงานโฆษณา)
1.1.4 PN.433 Performing Arts Thesis (สื่อสารการแสดงนิพนธ)
1.1.5 JT.402 Seminar in Journalism and Information Technology (สัมมนา
เทคโนโลยีวารสารสนเทศ)
1.1.6 BC.305 Television Production 1 (การผลิตรายการโทรทัศน1)
2. ด6านการวิจัย นําไปบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล6อม
ของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ปHที่ 3 โครงการจิตตรักษคลองแสนแสบ หัวข6อ กลยุทธการประชาสัมพันธ
เพื่อสร6างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษคลองแสนแสบ โครงการต6นแบบ “คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของ
เรา” กรณีชุมชนเทพลีลา
4. ผลการดําเนินโครงการ
4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ : ประโยชนหรือผลกระทบของโครงการ)
- การนําไปใช6ประโยชนเชิงสาธารณะ (การทําให6เกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตาง ๆ ที่ทําให6
สุขภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล6อม/ชุมชนดีขึ้น เชน การสร6างความรู6 ความเข6าใจ การตระหนัก การสร6าง
จิตสํานึก การคัดแยกขยะ การไมทิ้งขยะ การสร6างความรวมมือในการอนุรักษคลองแสนแสบ)
- การใช6ประโยชนเชิงนโยบาย (เชน การนําผลจากกิจกรรมไปใช6ในการสร6างแนวทางปฏิบัติรวมกัน
ในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษคลองแสนแสบ นโยบายแยกขยะ การไมทิ้งขยะลงคลอง เปGนต6น)
- การใช6 ป ระโยชนเชิ งพาณิ ช ย (เช น การคั ด แยกขยะสร6 า งรายได6 การทํ า น้ํ า หมั กชี ว ภาพ การ
ประดิษฐเศษวัสดุเพื่อกอให6เกิดรายได6 เปGนต6น)
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- การใช6ประโยชนทางอ6อมของกิจกรรม (เชน การสร6างความสุข สนุกสนานจากการตอบคําถาม
การเลนเกม การได6จินตนาการสร6างสรรคชวยกันอนุรักษคลองแสนแสบ)
4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร6อยละและคาเฉลี่ยเต็ม 5)
- การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอโครงการโดยภาพรวม คาเฉลี่ยในระดับมาก 4.20
2.5 ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก
- ดานการเรียนการสอน (นักศึกษาได6นําความรู6เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธด6านการรณรงค
การผลิตสื่อ กิจกรรม ไปประยุกตใช6กับทฤษฎีในรายวิชาของคณะนิเทศศาสตร)
- ดานการวิจัย
นํ า ไปบู ร ณาการกั บ ความเหมาะสมของกลยุ ท ธการประชาสั ม พั น ธ พบว า การใช6 ก ลยุ ท ธ
สาระบันเทิง (Edutainment) Theme “วิธีการงาย ๆ ไมทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ” และกลยุทธการสื่อสาร
โน6มน6าวใจ (Persuasive Communication) Theme “ขยะสร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไมทิ้งลง
คลอง” และ Theme “สุขภาพสร6างได6 รักชีวิต รู6รักษคลองแสนแสบ”ในการใช6สื่อและกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธมีความเหมาะสมมากที่สุด
2.6 ความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ
การประยุกต&ใชกลยุทธ&การประชาสัมพันธ&ในการสรางจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ&คลองแสน
แสบ โครงการตนแบบ “คืนคลองสวยใส ใหชุมชนของเรา”
- การใช6กลยุทธการประชาสัมพันธแบบสาระบันเทิง (Edutainment) ได6รับความสนใจมากที่สุด
กับกลุมเด็กเยาวชน ซึ่งจะต6องสนุกสนาน เข6าใจงาย ใช6เวลาไมนาน ให6ความรู6และสร6างความ
ภูมิใจ สร6างการมีสวนรวมให6มากที่สุดในการอนุรักษคลองแสนแสบ
- การใช6กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อโน6มน6าวใจ (Persuasive Communication) ด6านขยะสร6าง
รายได6 และสุขภาพสร6างได6 ชวยกันอนุรักษคลองแสนแสบ ได6รับความสนใจมากที่สุด กับกลุม
ชาวบ6านในชุมชน แตรูปแบบกิจกรรมจะต6องสนุกสนาน สอดคล6องกับประเพณี และสร6างจุดจูงใจ
ในด6านความกลัวและรางวัล ให6มีสวนรวมในการอนุรักษคลองแสนแสบ
- ประสิทธิผลของโครงการบริการวิชาการ ในการกระตุ6นความรู6 จดจําจะมีมากที่สุด สวนการสร6าง
การตระหนั ก และจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั กษคลองแสนแสบพฤติ ก รรมการมี ส วนร วมจะลดลง
ตามลําดับ เพราะจะต6องใช6เวลาอยางตอเนื่อง
3 ปBญหาและอุปสรรคที่พบ
- กิจกรรมกับกลุมโรงเรียนวัดเทพลีลา มีปbญหาอุปสรรคเรื่องชวงเวลาในการจัดกิจกรรม และจํานวน
นักเรียนที่เข6ารวมโครงการ ซึ่งมีมากเกินไป ทําให6การเข6ารวมกิจกรรมไมทั่วถึง
- กิจกรรมกับกลุมชุมชนเทพลีลา มีปbญหาอุปสรรคเรื่องความแตกตางด6านศาสนา ประเพณี และความ
แตกตางด6านชวงวัยของผู6เข6ารวมโครงการ
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการนําผลหรือความรูที่ไดจากการบริการวิชาการไปใช
เปEนการนําแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ&การประชาสัมพันธ& (PR Strategy) และ แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม มาใชในการประชาสัมพันธ&โครงการบริการวิชาการ “คืนคลองสวยใส ใหชุมชนของเรา”

7

กลยุทธ&การประชาสัมพันธ&แบบสาระบันเทิง (Edutainment): โรงเรียนวัดเทพลีลา
1. การจัดกิจกรรมนอกห6องเรียนเปGนการเสริมสร6างการเรียนรู6จากประสบการณตรงของผู6เรียนได6เปGน
อยางดี มุงเน6นการมีสวนรวมกับกิจกรรม
2. การสร6างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมเพื่อให6เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ตางๆ ต6องตระหนักทั้งเรื่องระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ
3. ต6องคํานึงถึงจํานวนผู6เข6ารวมงาน ต6องได6ทํากิจกรรมอยางทั่วถึง ครบทุกคน
4. สื่อประชาสัมพันธ ควรสอดแทรกสาระแงคิด ประกอบไว6อยางนาสนใจ เปGนภาพวาด ภาพการตูน
ข6อความสั้นกระชับ เข6าใจงาย
กลยุทธ&การประชาสัมพันธ&แบบการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ (Persuasive Communication) : ชุมชนเทพลีลา
1. การรณรงคในชุมชนมีความหลากหลายของชวงวัยในการเข6ารวมกิจกรรม ดังนั้น จําเปGนต6องมีรูปแบบ
งานที่แยกกลุมทํากิจกรรมตางๆ แตกตางกันในแตละชวงวัย
2. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดงานต6องเหมาะสมและสะดวกเดินทางแกผู6เข6ารวม อาจกําหนดรูปแบบ
งาน ให6สอดคล6องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เข6ารวมกิจกรรมได6สะดวก
6.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต)อไป
กลุ)มเป.าหมายนักเรียน
1. ควรนําสื่อใหม โซเชียลมีเดีย ในรูปแบบ Face book ซึ่งกลุมเด็กนักเรียนนิยมติดตอสื่อสารมาเปGนสวน
หนึ่งของการรณรงค
2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ควรรวบรวมข6อมูลความคิดเห็นของเด็กนักเรียน และชี้แจงถึง
วัตถุประสงคของกิจกรรมและสาระที่ต6องการสอดแทรกให6กับเด็กนักเรียนได6รับ
3. ครอบครัวของเด็กนักเรียน พอแม ควรมีสวนรวมกับกิจกรรมการรณรงค
4. พั ฒ นาเครือขายความรวมมื อในการแก6 ไขปb ญ หาคลองแสนแสบทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน หรื อ
หน วยงานภาคสวนต างๆ ที่เ กี่ย วข6 อง ทั้ งในเรื่องการงบประมาณสนับ สนุ นกิ จกรรมโครงการรณรงคให6มีความ
ตอเนื่องยั่งยืน
กลุ)มเป.าหมายชุมชน
1. ข6อมูลเข6าใจต6องเข6าใจงาย สามารถนําไปปรับใช6ในชีวิตประจําวันได6
2. ประชาสัมพันธเชิงรุก กอนการจัดกิจกรรมควรแจ6งขาวโดยตรงไปยังแตละบ6านในชุมชน และการผาน
ผู6นําชุมชนและเครือขาย
3. สื่อประชาสัมพันธที่ใช6ในโครงการ มีความนาสนใจ มีภาพจริงประกอบ ทําให6เข6าใจงาย สั้น กระชับ ตรง
ประเด็น เชน โปสเตอร แผนพับ ปiายรณรงค
4. เครือขายความรวมมือในการแก6ไขปbญหา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข6อง
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเครื อขายที่เข6าร วมโครงการบริการวิชาการและการจั ดกิจกรรมโครงการต6นแบบ กลุ ม
โรงเรียนวัดเทพลีลา ผู6อํานวยการโรงเรียน ได6แก นางนิตยา ชูกําเนิด พร6อมด6วยคณาจารยและนักเรียนที่
สนับสนุนกิจกรรม ด6านสถานที่ ความรวมมือให6นักเรียนได6เข6ารวมโครงการ
ขอขอบคุณ กลุมชุมชนเทพลีลา นําโดยคณะกรรมการชุมชนฯ ที่มีความมุงมั่นในการแก6ไขปbญหาของ
ชุมชน ได6แก นายไพรัช ใยมงคล (ประธานชุมชนเทพลีลา) และคณะกรรมชุมชนทุกทานที่สนับสนุนด6าน
สถานที่ วัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมและประสานงานชุมชนในการเข6ารวมโครงการ
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ท6ายสุดนี้ ขอขอบคุณ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ให6ความรวมมือจัดกิจกรรม
ตาง ๆ และความชวยเหลือในทุกด6านเพื่อสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนในครั้งนี้ให6สัมฤทธิ์
ผล

