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บทคัดย)อ  

 โครงการ “คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” โครงการบริการวิชาการเพ่ือรณรงค�ประชาสัมพันธ�สร6าง
จิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ�คลองแสนแสบ ดําเนินการภายใต6โครงการวิจัยหลักเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล6อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต�รักษ�คลองแสนแสบ ซ่ึงจัดโครงการบริการ
วิชาการดังกล าวอย างต อเนื่อง เปGนปHท่ี 3  
 กล าวคือ ในปHการศึกษา 2555  โครงการมีการพัฒนาโดยเน6นย้ําถึง “การไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ” 
โดยการจัดกิจกรรมรณรงค�ในรูปแบบต างๆ   ซ่ึงมีกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลายมากข้ึน ภายใต6 3 
Theme คือ (1) ในรูปแบบสาระบันเทิง (Edutainment) เน6นวิธีการง ายๆ  ไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ (2) 
ขยะสร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไม ท้ิงลงคลอง และ (3) สุขภาพสร6างได6: รักชีวิต รู6รักษ�คลองแสนแสบ  
มีกลุ)มเป.าหมายในการรณรงค&ในชุมชนเทพลีลา (กลุ)มเยาวชนและชาวบ�านในชุมชน)  เพ่ือสร6าง 
“Thepleela Model” นําไปใช6ในชุมชนอ่ืน ๆ 

กิจกรรมรณรงค&ในโรงเรียนวัดเทพลีลา จํานวน 5 กิจกรรม ท่ีได6รับความพึงพอใจมากท่ีสุด ได6แก   (1) 
“ละครเร ร วมใจคืนความสดใสให6คลองแสนแสบ” รองลงมาคือ (2) กิจกรรม “ เปYดตัวน6องคลองใส ผู6พิทักษ�
คลองแสนแสบ” (3) กิจกรรม “ 20 กันยา เริ่มรักษาคลองของเรา” (จัดงานเนื่องในวันอนุรักษ�และรักษาแม น้ํา
คูคลองแห งชาติ) (4) กิจกรรม “เด็กรักคลอง” และ (5) กิจกรรม “ คลองจะใส ถ6าเราร วมใจกันช วย ตามลําดับ 

กิจกรรมรณรงค&ในชุมชนเทพลีลา จํานวน 5 กิจกรรม ท่ีได6รับความพึงพอใจมากท่ีสุด ได6แก  (1) 
กิจกรรม “ ลอยกระทงร วมสมัย ใส ใจคลองแสนแสบ” รองลงมาคือ (2) กิจกรรม “แลกกันนะ ไม ท้ิงขยะลง
คลองแสนแสบ” (3) กิจกรรม “เดินรณรงค�เก็บขยะฟ]^นฟูคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” (4) กิจกรรม “ขยะ
สร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไม ท้ิงลงคลอง” และ (5) กิจกรรม “สุขภาพสร6างได6 : รักชีวิต รู6รักษ�คลอง
แสนแสบ” ตามลําดับ 

โครงการบริการทางวิชาการ  ดําเนินการภายใต6ยุทธศาสตร�การสร6างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ�
คลองแสนแสบ  มุ งส งเสริมให6ชุมชนรักและหวงแหนคลองแสนแสบ คลองประวัติศาสตร�สายนี้เสมือนเปGน
เจ6าของร วมกัน  อันจะส งผลต อการกระตุ6นให6เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให6ดีข้ึนได6  อีกท้ังยัง
เปGนโครงการเพ่ือมุ งต6องการพัฒนาและเสริมสร6างความเข6มแข็งสังคม  ชุมชน ประเทศชาติอย างยั่งยืนทางด6าน
การอนุรักษ�สิ่งแวดล6อมให6ยั่งยืนต อไป 
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1. บทนํา (หลักการและเหตุผล) 
คลองแสนแสบ เปGนคลองท่ีขุดข้ึนมาต้ังแต ปH พ.ศ.2380 (สมัยรัชกาลท่ี 3) โดยเชื่อมต อแม น้ําเจ6าพระยา

และแม น้ําบางปะกง เพ่ือประโยชน�ในหลายด6านเปGนสําคัญ  
แต ในปbจจุบันน้ําในคลองแสนแสบมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย างมาก จากบริเวณกรุงเทพชั้น

กลางและชั้นใน น้ํามีสีดํา มีกลิ่นเหม็น ไม มีกุ6ง ปู ปลา เช นในอดีต ท้ังนี้เนื่องจากหลายสาเหตุ เช น การท้ิงน้ํา
จากสถานประกอบการ ครัวเรือน  การขาดระบบบําบัดน้ําเสีย การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม พาณิชย 
กรรม และการเกษตร หน วยงานจํานวนมากไม มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสมบูรณ�ทําให6น้ําเสียจากโรงงานน้ํามัน
เครื่องยนต� และอ่ืนๆ ไหลลงสู แหล งน้ํา  การเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ�ท่ีย อยสลายยาก และทําลายสิ่งแวดล6อม 
ผลิตภัณฑ�เคมี ปุcยเคมี ยาฆ าแมลง ผลิตภัณฑ�ซักล6างต างๆ สารเคมีเหล านี้ ได6ทําลายจุลินทรีย�ท่ีช วยฟ]^นฟูสภาพ
น้ํา และการท้ิงขยะลงคลอง เปGนต6น 

ด6วยเหตุผลต างๆ ข6างต6น ส งผลให6น้ําในคลองแสนแสบเน าเสีย มีเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ขาดออกซิเจน 
กระทบต อคุณภาพชีวิตของทุกคนท่ีเก่ียวข6อง การใช6ประโยชน�จากคลอง และวิถีชีวิตของชุมชนผูกพันกับคลอง
น6อยลง และสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ ผลกระทบด6านสุขภาพกายและจิตของคนท่ีมีวิถีชีวิตใกล6ชิดคลองแสนแสบ เช น
การเกิดโรคบิด  ไทฟอยด� ตับอักเสบและพยาธิ  

โครงการคืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา จึงเปGนโครงการบริการวิชาการด6านการรณรงค�ของคณะ
นิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เพ่ือสร6างจิตสํานึกในการอนุรักษ�คลองแสนแสบท่ีจัดข้ึนอย างต อเนื่อง  
ต้ังแต ปH 2553 เพ่ือกระตุ6นให6เยาวชน และชาวชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล6อมใน
คลองแสนแสบ  ซ่ึงล6วนส งผลกระทบทางตรงต อผู6อยู อาศัยริมคลอง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ 

ดังนั้นการวางแนวทางแก6ปbญหาสิ่งแวดล6อม ควรให6ความสําคัญต อการปลูกจิตสํานึกและพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะให6กับชุมชน โดยการสร6างให6เกิดความตระหนัก  ให6ความรู6 สร6างความเข6าใจท่ีถูกต6อง  สร6าง
แรงจูงใจต อการร วมกันอนุรักษ�สิ่งแวดล6อมพร6อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ 
เปGนสําคัญ 

โดย ในปH 2555  การรณรงค�จึงใช6โครงการต6นแบบ “คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” กรณีชุมชน
เทพลีลา  เปGนชุมชนต6นแบบ สร6าง “Thepleela Model” เพ่ือให6การรณรงค�เกิดประสิทธิผล  และใช6แนว
ทางการรณรงค�เปGนต6นแบบในการพัฒนาไปยังชุมชนอ่ืน ท้ังนี้เนื่องจากชุมชนเทพลีลาเปGนชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ี
กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก มีความหนาแน นในระดับปานกลาง  ยังมีปbญหาเก่ียวกับมลพิษของน้ําเสียจาก
คลองแสนแสบ แม6ชุมชนเทพลีลาจะเคยเปGนพ้ืนท่ีท่ีได6รับการเอาใจใส เรื่องการสร6างความตระหนักในการดูแล
รักษาแม น้ําลําคลองมาในช วงหนึ่งก็ตามเม่ือพิจารณาสภาพความเปGนอยู ภายในชุมชนเทพลีลา พบว าเปGนชุมชน
ท่ีประกอบไปด6วยสมาชิกชุมชนจํานวนมากและหลากหลายอยู ร วมกัน ซ่ึงในอดีตจะเปGนประชาชนท่ีอาศัยอยู เก า
ก อนมานานเปGนส วนใหญ  แต ปbจจุบันประชาชนท่ีอาศัยอยู ส วนใหญ จะเปGนผู6เช าซ่ึงย6ายถ่ินมาเช าอาศัยเพ่ือทํามา
หากิน ส งผลให6การมีส วนร วมในการพัฒนา ดูแลรักษาสภาพแวดล6อมชุมชนเปGนไปได6ยาก ทําให6บริเวณภายใน
ชุมชนส วนใหญ ใต6บ6านเรือนจะมีขยะจํานวนมาก มีน้ําเน าเสียเกิดข้ึนในบริเวณชุมชน  อีกท้ังลักษณะสภาพ
ชุมชนท่ีไม หยุดนิ่ง และขยายตัวอยู ตลอดเวลาย อมส งผลให6เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนท้ังด6าน
สภาพแวดล6อม ด6านพฤติกรรมชุมชน ด6านความสัมพันธ�ระหว างชุมชนท่ีอาศัยอยู เปGนประจํากับชุมชนท่ีสัญจร
ผ านไปมา ซ่ึงคงปฏิเสธไม ได6ว าปbจจัยดังกล าวมีส วนส งผลกระทบต อลําคลองแสนแสบท่ีอยู ติดกับชุมชนเปGน
อย างมาก 

ผลการสํารวจความต6องการของชุมชนเทพลีลาเพ่ือเปGนข6อมูลในการจัดโครงการ ฯ  ปรากฏผลดังนี้  
ผลการสํารวจ ความต�องการ  การรับรู� ความต�องการข)าวสาร การนําเสนอเนื้อหา และความต�องการมี
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ส)วนร)วมต)อการสร�างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ&คลองแสนแสบ (2555) พบว)า กลุ มตัวอย างส วนใหญ 
เคยได6รับข6อมูลข าวสารเก่ียวกับการรณรงค�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสนแสบ มีการรับรู6ข าวสาร
ประชาสัมพันธ�รณรงค�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสนแสบ อยู ในระดับค อนข6างมาก (2.57) แต ยังมีแนวโน6มท่ี
ตํ่า  โดยได6รับรู6ข6อมูลข าวสารเก่ียวกับการรณรงค�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสนแสบบริเวณชุมชนเทพลีลา มี
ค าเฉลี่ย (2.99) และ ส วนใหญ คิดว าได6รับรู6ข6อมูลข าวสารเก่ียวกับการรณรงค�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสน
แสบบริเวณชุมชนเทพลีลาในระดับเพียงพอ แต ยังไม มาก ยังพบว าชุมชนต6องการให6ใช6สื่อหรือกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ� หากจะต6องรณรงค�ประชาสัมพันธ�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสนแสบบริเวณชุมชนเทพลีลา 3 
อันดับแรกคือ สื่อบุคคลท่ีเปGน ผู6นําชุมชน ในส วนของเนื้อหาด6านการทําให6เห็นผลกระทบท่ีจะได6รับหากทุกคน
ขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล6อมชุมชนและลําคลอง มีค าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (3.13) อยู ในระดับ
ค อนข6างมาก และต6องการมีส วนร วมในการรณรงค�ประชาสัมพันธ�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสนแสบบริเวณ
ชุมชนเทพลีลา อยู ในระดับค อนข6างมาก (2.98)  โดยต6องการให6มีหน วยงานท่ีเก่ียวข6องมาสนับสนุนช วยเหลือ  
การรณรงค�สร6างจิตสํานึกอนุรักษ�คลองแสนแสบบริเวณชุมชนเทพลีลา มีค าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (3.10) ตลอดจนมีการ
บอกให6ชัดเจนว าไม ให6ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ 

ด�วยเหตุนี้ โครงการบริการวิชาการ คืนคลองสวยใส ให�ชุมชนของเรา  จึงมีการพัฒนากลยุทธ&การ
ประชาสัมพันธ& ส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธ&ท่ีหลากหลาย  จํานวน 10 กิจกรรม เพ่ือเข6าถึงกลุ มเปiาหมาย  
คือ  เยาวชนในโรงเรียนวัดเทพลีลา และชาวชุมชนเทพลีลา   ด6วยตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบ
กับวิถีชีวิตของชุมชนเทพลีลา โดยมุ งให6ความรู6  และความเข6าใจเก่ียวกับการอนุรักษ�และดูแลความสะอาดของ
คลองแสนแสบ  ด6วยวิธีการง าย ๆ  ไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ การสร6างรายได6จากขยะ  และการรักชีวิต รู6
รักษ�คลองแสนแสบ อันจะนําไปสู สุขลักษณะท่ีดีท้ังทางกาย และทางจิตใจ   ส งผลต อสุขภาวะของคนในชุมชน  
ปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนไม ให6ท้ิงขยะเพ่ือลดการเน าเสียของน้ํา เพ่ือให6คลองแสนแสบในละแวกท่ีอยู อาศัย
สะอาด ปราศจากมลพิษทางน้ํา และโรคต างๆท่ีอาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากขยะ และส งเสริมให6ชุมชนรักและ
หวงแหนลําคลองเสมือนเปGนเจ6าของร วมกัน  อันจะส งผลต อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให6ดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค&ของโครงการ 
2.1 เพ่ือให6กลุ มเปiาหมายตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบและประโยชน�ของคลองเพ่ือใช6ใน

ชีวิตประจําวัน 
2.2 เพ่ือสร6างทัศนคติท่ีดี ร วมมือ ร วมใจกัน รักษาคลองแสนแสบเพราะคลองแสนแสบมีความ

เก่ียวข6องกับวิถีชีวิตความเปGนอยู ของคนในชุมขน 
2.3 เพ่ือสร6างจิตสํานึกในการอนุรักษ�คลองแสนแสบ ดูแลสุขภาพชีวิตของตนเองและสังคม โดยการไม 

ท้ิงขยะลงคลอง และการใช6น้ําหมักชีวภาพ 
2.4 เพ่ือเปGนโครงการการบริการทางวิชาการแก สังคม ชุมชน 

3.  การดําเนินโครงการ 
 3.1  รูปแบบโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือรณรงค�ประชาสัมพันธ�สร6างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ�คลองแสน
แสบ 
 3.2 วิธีดําเนินโครงการ 
 การจัดกิจกรรมรณรงค�และการใช6สื่อประชาสัมพันธ� ให6แก กลุ มเปiาหมาย จํานวน 10 กิจกรรม 
ดังนี้ 
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 โรงเรียนวัดเทพลีลา  (นักเรียนช้ันประถมศึกษา )  จํานวน 5 กิจกรรม  ได6แก  
1. กิจกรรม “20 กันยา เริ่มรักษาคลองของเรา” (การสาธิตทําน้ําหมักชีวภาพ การประกวดวาด

ภาพคลองแสนแสบในฝbนของฉัน และการร วมกันเทน้ําหมักปรับสภาพน้ําเสียในวันอนุรักษ�คูคลองแห งชาติ) 
2. กิจกรรม “เปYดตัวน6องคลองใส ผู6พิทักษ�คลองแสนแสบ” (การแสดงของน6องคลองใสและ

ถ ายภาพกับน6องคลองใส)  
3. กิจกรรม “เด็กรักคลอง” (เล นเกมตอบปbญหาเก่ียวกับคลองแสนแสบ เช น เก6าอ้ีดนตรีตอบ

คําถามรักคลอง เหยียบลูกโปkง การประดิษฐ�กล องรักคลองแสนแสบ)  
4. กิจกรรม “คลองจะใส ถ6าเราร วมใจกันช วย (การเล นเกมตอบปbญหาเก่ียวกับคลองแสนแสบ 

เช น เตะบอลแยกขยะ  การเต6นประกอบเพลง “ไม ท้ิงขยะ” การต อจิ๊กซอภาพ “ไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ”)  
5. กิจกรรม “ละครเร ร วมใจคืนความสดใสให6คลองแสนแสบ” (การแสดงละครไม ให6ท้ิงขยะลง

คลองแสนแสบ) 
 ชุมชนเทพลีลา (ชาวบ�านในชุมชน)  จํานวน 5 กิจกรรม  ได�แก) 

1. กิจกรรม “ขยะสร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไม ท้ิงลงคลอง” (วิทยากรบรรยายเรื่อง
การคัดแยกขยะ และการสอนทํางานประดิษฐ�จากเศษวัสดุ)     

2.  กิจกรรม “สุขภาพสร6างได6 : รักชีวิต รู6รักษ�คลองแสนแสบ” ( วิทยากรบรรยายเก่ียวกับโรคภัย
ท่ีมาจากคลองเน าเสีย รักสุขภาพให6ช วยกันรักษาคลองแสนแสบ  การตอบคําถามชิงรางวัลเก่ียวกับสุขภาพและ
การดูแลรักษาคลองแสนแสบ  การเล านิทานและประกวดระบายสี น6องคลองใส ผู6พิทักษ�คลองสวย)  

3. กิจกรรม “ ลอยกระทงร วมสมัย ใส ใจคลองแสนแสบ” (จัดงานในวันลอยกระทง การประดิษฐ�
กระทงอนุรักษ�ธรรมชาติรักษาคลองแสนแสบ กระทงยักษ� ฉายสารคดีรักคลองแสนแสบ) 

4. กิจกรรม “เดินรณรงค�เก็บขยะฟ]^นฟูคลองสวยใส ให6ชุมชนของเรา” (การเดินรณรงค�ให6รักษา
ความสะอาดคลองแสนแสบ ขุดลอกคลองและเก็บขยะในชุมชน)  

5. กิจกรรม “แลกกันนะ ไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ” (คัดแยกขยะแลกไข  ของใช6ในบ6าน ร วมมือ
กันไม ท้ิงลงคลองแสนแสบ นําเงินท่ีได6จากการขายขยะไปซ้ือตาข ายดักขยะให6ชุมชน)        

3.3  กลุ มเปiาหมาย (ผู6รับบริการ) 
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา 
2.  ชาวบ6านในชุมชนเทพลีลา 

3.4  พ้ืนท่ีบริการวิชาการ 
โรงเรียนวัดเทพลีลา และชุมชนเทพลีลา 

3.5  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
กันยายน 2555- กุมภาพันธ� 2556 

3.6  สถานท่ีจัดโครงการ 
โรงเรียนวัดเทพลีลา และอาคารเอนกประสงค�ชุมชนเทพลีลา 

3.7 การประเมินโครงการ 
- วิธีการ   

โดยการประเมินผลความพึงพอใจในกิจกรรมและประโยชน�ท่ีได6รับจากกิจกรรม แต ละกิจกรรม 
หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแต ละครั้ง 

-  เครื่องมือ   
 โดยการใช6แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด ประเมินผู6เข6าร วมกิจกรรมทุกคน 
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3.8 การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
-  วิธีการ  
 โดยการประเมินผลโครงการและประโยชน�ท่ีได6รับจากโครงการ ความเหมาะสมของกลยุทธ�การ

ประชาสัมพันธ�  สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ�หลังเสร็จสิ้นโครงการ (โดยภาพรวม) จากผู6ท่ีเข6าร วมโครงการ 
-  เครื่องมือ  
 โดยการใช6 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. เชิงปริมาณ  ใช6แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเมินผู6เข6าร วมโครงการ (ภาพรวมท้ังหมด) 
2. เชิงคุณภาพ ใช6การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ผู6ให6ข6อมูลหลัก (key performant) 

ท่ีเปGนกลุ มเปiาหมายเข6าร วมโครงการและผู6ท่ีเก่ียวข6อง ได6แก  
     2.1 กลุ มโรงเรียนวัดเทพลีลา  ได6แก   ผู6อํานวยการ  ครู   นักเรียนท่ีเข6าร วมโครงการ 
    2.2 กลุ มชุมชนเทพลีลา  ได6แก   ผู6นําชุมชน ชาวบ6าน อาสาสมัครในชุมชนและเครือข าย

หน วยงานท่ีเข6าร วมโครงการ 
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 (การผลิตรายการโทรทัศน�1)  

2. ด6านการวิจัย นําไปบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล6อม
ของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ปHท่ี 3 โครงการจิตต�รักษ�คลองแสนแสบ หัวข6อ กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�
เพ่ือสร6างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ�คลองแสนแสบ โครงการต6นแบบ “คืนคลองสวยใส ให6ชุมชนของ
เรา” กรณีชุมชนเทพลีลา 

 
4.  ผลการดําเนินโครงการ 
 4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ : ประโยชน�หรือผลกระทบของโครงการ) 
 - การนําไปใช6ประโยชน�เชิงสาธารณะ (การทําให6เกิดประโยชน�แก สาธารณชนในเรื่องต าง ๆ ท่ีทําให6
สุขภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล6อม/ชุมชนดีข้ึน เช น การสร6างความรู6 ความเข6าใจ การตระหนัก การสร6าง
จิตสํานึก การคัดแยกขยะ การไม ท้ิงขยะ การสร6างความร วมมือในการอนุรักษ�คลองแสนแสบ) 
 - การใช6ประโยชน�เชิงนโยบาย (เช น การนําผลจากกิจกรรมไปใช6ในการสร6างแนวทางปฏิบัติร วมกัน
ในชุมชนเก่ียวกับการอนุรักษ�คลองแสนแสบ นโยบายแยกขยะ การไม ท้ิงขยะลงคลอง เปGนต6น) 
 - การใช6ประโยชน�เชิงพาณิชย� (เช น การคัดแยกขยะสร6างรายได6 การทําน้ําหมักชีวภาพ การ
ประดิษฐ�เศษวัสดุเพ่ือก อให6เกิดรายได6  เปGนต6น) 
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 - การใช6ประโยชน�ทางอ6อมของกิจกรรม (เช น การสร6างความสุข สนุกสนานจากการตอบคําถาม 
การเล นเกม การได6จินตนาการสร6างสรรค�ช วยกันอนุรักษ�คลองแสนแสบ) 
 4.2  ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร6อยละและค าเฉลี่ยเต็ม 5) 
 -    การประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต อโครงการโดยภาพรวม ค าเฉลี่ยในระดับมาก 4.20  
2.5 ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

- ด�านการเรียนการสอน (นักศึกษาได6นําความรู6เก่ียวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ�ด6านการรณรงค� 
การผลิตสื่อ กิจกรรม ไปประยุกต�ใช6กับทฤษฎีในรายวิชาของคณะนิเทศศาสตร�) 

- ด�านการวิจัย  
นําไปบูรณาการกับความเหมาะสมของกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� พบว า การใช6กลยุทธ�

สาระบันเทิง (Edutainment) Theme “วิธีการง าย ๆ ไม ท้ิงขยะลงคลองแสนแสบ” และกลยุทธ�การสื่อสาร
โน6มน6าวใจ (Persuasive Communication) Theme “ขยะสร6างรายได6 : แยกให6เปGน ขายได6เงิน ไม ท้ิงลง
คลอง”  และ Theme “สุขภาพสร6างได6  รักชีวิต รู6รักษ�คลองแสนแสบ”ในการใช6สื่อและกิจกรรมรณรงค�
ประชาสัมพันธ�มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2.6 ความรู�ท่ีได�จากการบริการวิชาการ 

การประยุกต&ใช�กลยุทธ&การประชาสัมพันธ&ในการสร�างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ&คลองแสน
แสบ โครงการต�นแบบ “คืนคลองสวยใส ให�ชุมชนของเรา”  

- การใช6กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�แบบสาระบันเทิง (Edutainment)  ได6รับความสนใจมากท่ีสุด
กับกลุ มเด็กเยาวชน ซ่ึงจะต6องสนุกสนาน เข6าใจง าย ใช6เวลาไม นาน  ให6ความรู6และสร6างความ
ภูมิใจ สร6างการมีส วนร วมให6มากท่ีสุดในการอนุรักษ�คลองแสนแสบ 

- การใช6กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�เพ่ือโน6มน6าวใจ (Persuasive Communication) ด6านขยะสร6าง
รายได6 และสุขภาพสร6างได6 ช วยกันอนุรักษ�คลองแสนแสบ ได6รับความสนใจมากท่ีสุด กับกลุ ม
ชาวบ6านในชุมชน  แต รูปแบบกิจกรรมจะต6องสนุกสนาน สอดคล6องกับประเพณี และสร6างจุดจูงใจ
ในด6านความกลัวและรางวัล ให6มีส วนร วมในการอนุรักษ�คลองแสนแสบ 

- ประสิทธิผลของโครงการบริการวิชาการ  ในการกระตุ6นความรู6 จดจําจะมีมากท่ีสุด  ส วนการสร6าง
การตระหนัก และจิตสํานึกในการอนุรักษ�คลองแสนแสบพฤติกรรมการมีส วนร วมจะลดลง
ตามลําดับ เพราะจะต6องใช6เวลาอย างต อเนื่อง 

  
3 ปBญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

-  กิจกรรมกับกลุ มโรงเรียนวัดเทพลีลา  มีปbญหาอุปสรรคเรื่องช วงเวลาในการจัดกิจกรรม และจํานวน
นักเรียนท่ีเข6าร วมโครงการ ซ่ึงมีมากเกินไป ทําให6การเข6าร วมกิจกรรมไม ท่ัวถึง 
- กิจกรรมกับกลุ มชุมชนเทพลีลา มีปbญหาอุปสรรคเรื่องความแตกต างด6านศาสนา ประเพณี และความ
แตกต างด6านช วงวัยของผู6เข6าร วมโครงการ 

6. ข�อเสนอแนะ 
 6.1  ข�อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู�ท่ีได�จากการบริการวิชาการไปใช� 

เปEนการนําแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ&การประชาสัมพันธ& (PR Strategy)  และ แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึก
ด�านส่ิงแวดล�อม มาใช�ในการประชาสัมพันธ&โครงการบริการวิชาการ “คืนคลองสวยใส ให�ชุมชนของเรา” 
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กลยุทธ&การประชาสัมพันธ&แบบสาระบันเทิง (Edutainment): โรงเรียนวัดเทพลีลา 
 1.  การจัดกิจกรรมนอกห6องเรียนเปGนการเสริมสร6างการเรียนรู6จากประสบการณ�ตรงของผู6เรียนได6เปGน

อย างดี มุ งเน6นการมีส วนร วมกับกิจกรรม  
2. การสร6างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมเพ่ือให6เด็กนักเรียนเกิดความสนใจและมีส วนร วมในการทํากิจกรรม

ต างๆ ต6องตระหนักท้ังเรื่องระยะเวลา รูปแบบกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ�   
3.  ต6องคํานึงถึงจํานวนผู6เข6าร วมงาน ต6องได6ทํากิจกรรมอย างท่ัวถึง ครบทุกคน  

 4. สื่อประชาสัมพันธ� ควรสอดแทรกสาระแง คิด ประกอบไว6อย างน าสนใจ เปGนภาพวาด ภาพการ�ตูน 
ข6อความสั้นกระชับ เข6าใจง าย   
กลยุทธ&การประชาสัมพันธ&แบบการส่ือสารเพ่ือโน�มน�าวใจ (Persuasive Communication) : ชุมชนเทพลีลา 
 1. การรณรงค�ในชุมชนมีความหลากหลายของช วงวัยในการเข6าร วมกิจกรรม ดังนั้น จําเปGนต6องมีรูปแบบ
งานท่ีแยกกลุ มทํากิจกรรมต างๆ แตกต างกันในแต ละช วงวัย  
 2. ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดงานต6องเหมาะสมและสะดวกเดินทางแก ผู6เข6าร วม อาจกําหนดรูปแบบ
งาน ให6สอดคล6องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เข6าร วมกิจกรรมได6สะดวก 
 6.2  ข�อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต)อไป 
กลุ)มเป.าหมายนักเรียน 

1. ควรนําสื่อใหม  โซเชียลมีเดีย ในรูปแบบ Face book  ซ่ึงกลุ มเด็กนักเรียนนิยมติดต อสื่อสารมาเปGนส วน
หนึ่งของการรณรงค�    

2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ควรรวบรวมข6อมูลความคิดเห็นของเด็กนักเรียน และชี้แจงถึง
วัตถุประสงค�ของกิจกรรมและสาระท่ีต6องการสอดแทรกให6กับเด็กนักเรียนได6รับ 
3. ครอบครัวของเด็กนักเรียน พ อแม  ควรมีส วนร วมกับกิจกรรมการรณรงค� 
4. พัฒนาเครือข ายความร วมมือในการแก6ไขปbญหาคลองแสนแสบท้ังภาครัฐและภาคเอกชน หรือ

หน วยงานภาคส วนต างๆ ท่ีเก่ียวข6อง ท้ังในเรื่องการงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค�ให6มีความ
ต อเนื่องยั่งยืน 
กลุ)มเป.าหมายชุมชน 
 1. ข6อมูลเข6าใจต6องเข6าใจง าย สามารถนําไปปรับใช6ในชีวิตประจําวันได6  
 2. ประชาสัมพันธ�เชิงรุก ก อนการจัดกิจกรรมควรแจ6งข าวโดยตรงไปยังแต ละบ6านในชุมชน และการผ าน
ผู6นําชุมชนและเครือข าย 
 3. สื่อประชาสัมพันธ�ท่ีใช6ในโครงการ มีความน าสนใจ มีภาพจริงประกอบ ทําให6เข6าใจง าย สั้น กระชับ ตรง
ประเด็น เช น โปสเตอร� แผ นพับ ปiายรณรงค�  
  4. เครือข ายความร วมมือในการแก6ไขปbญหา ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข6อง  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณเครือข ายท่ีเข6าร วมโครงการบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมโครงการต6นแบบ กลุ ม
โรงเรียนวัดเทพลีลา ผู6อํานวยการโรงเรียน ได6แก  นางนิตยา ชูกําเนิด  พร6อมด6วยคณาจารย�และนักเรียนท่ี
สนับสนุนกิจกรรม ด6านสถานท่ี ความร วมมือให6นักเรียนได6เข6าร วมโครงการ  
 ขอขอบคุณ กลุ มชุมชนเทพลีลา นําโดยคณะกรรมการชุมชนฯ ท่ีมีความมุ งม่ันในการแก6ไขปbญหาของ
ชุมชน ได6แก  นายไพรัช ใยมงคล (ประธานชุมชนเทพลีลา)   และคณะกรรมชุมชนทุกท านท่ีสนับสนุนด6าน
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ� การจัดกิจกรรมและประสานงานชุมชนในการเข6าร วมโครงการ 
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  ท6ายสุดนี้ ขอขอบคุณ  คณะนิเทศศาสตร�  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ท่ีให6ความร วมมือจัดกิจกรรม
ต าง ๆ  และความช วยเหลือในทุกด6านเพ่ือสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมชุมชนในครั้งนี้ให6สัมฤทธิ์
ผล  


