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คําสําคัญ:  มลพิษทางน้ํา/ สื่อการตลาดแบบบูรณาการ/ ถังดักไขมัน, คลองแมํขํา 
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กุล และ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพํงเกษร. 99 หน๎า. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค๑เพื่อ ศึกษาการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา โดยใช๎หลักการ
สร๎างสรรค๑ตลาดแบบบูรณาการ(IMC) เพื่อสร๎างสรรค๑สื่อความรู๎และรณรงค๑ให๎เกิดการรํวมมือกันแก๎ไขปัญหา
มลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎จากการสุํมตัวอยํางเป็นประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมํ ที่อาศัยอยูํในบริเวณคลองแมํขํา จํานวน 400 คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1) สื่อบูรณาการเรื่องมลพิษทางน้ํา 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตํอสื่อบูรณาการเร่ืองมลพิษทางน้ํา 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) สื่อบูรณาการเรื่องมลพิษทางน้ํามีประสิทธิภาพสูง 2) การศึกษาหลักการ
ตลาดแบบบูรณาการเพื่อการเผยแพรํสื่อ ทําให๎การเผยแพรํสื่อมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น 3) ความพึงพอใจ
ของผู๎ที่ได๎รับชมสื่อการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ํา อยูํในระดับมาก 
 การวิเคราะห๑ถึงวิธีการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําในพื้นที่เริ่มจากการศึกษาภูมิศาสตร๑และผังเมือง 
รวมไปถึงบริบทในสังคมและพฤติกรรมการใช๎ชีวิตของประชาชนชาวเชียงใหมํ พบวําน้ําเสียที่ไหลลงสูํคลอง
แมํขําสํวนมากมาจากบ๎านเรือนและร๎านอาหาร ดังนั้นวิธีลดปัญหามลพิษทางน้ําในคลองแมํขําคือให๎ทุก
บ๎านเรือนและร๎านอาหารหันมาติดตั้งถังดักไขมัน เพราะเป็นวิธีที่งําย และแก๎ปัญหาที่ต๎นเหตุ 
 เนื่องจากพื้นที่ตัวอยํางอยูํในจังหวัดเชียงใหมํ สื่อที่ออกแบบจึงมีการนําอัตลักษณ๑ของจังหวัด
เชียงใหมํมาใช๎ในการออกแบบ โดยมีการทําธีมบอร๑ดเพื่อหาโทนสีและลวดลายที่นําไปใช๎ในการออกแบบ ซึ่ง
สื่อที่เผยแพรํมีหลายชิ้นและต๎องการให๎เกิดการจดจํา จึงเกิดเป็นโครงการ  “ชํวยขําด๎วย” รวมไปถึงการ
ออกแบบตัว “มาสคอต” สําหรับโครงการชํวยขําด๎วย เพื่อใช๎เป็นสัญลักษณ๑ให๎เกิดการจดจําได๎งํายและเข๎าถึง
ประชาชนได๎ทุกเพศทุกวัย 
 สื่อความรู๎ที่เผยแพรํไปแล๎วมีอินโฟกราฟิกและการ๑ตูนความรู๎ พบวําการรวบรวมข๎อมูลและคัด
กรองเนื้อหาให๎เหลือแคํใจความสําคัญ และภาพประกอบที่สวยงาม ทําให๎กลุํมเป้าหมายสามารถเข๎าใจเนื้อหา
ได๎งําย นอกจากนี้ยังมีสื่อประเภทอัตลักษณ๑ขององค๑กรที่ได๎ผลิตจริงเพื่อแสดงตัวตนของโครงการให๎เป็นที่รู๎จัก
และจดจําได๎ เชํน โปสเตอร๑ ไปรษณียบัตร เสื้อ หมวก แก๎วสแตนด๑เลส ถุงผ๎า และงานออกแบบอื่นๆที่จะ
ผลิตจริงในอนาคต 
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KEY WORD : WATER POLLUTION/ INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION/ GREASE TRAP 
 PHONGPHANU PORNKAJORNKITKUL: THE CREATIVITY ON OF INTEGRATED 
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 The purposes of this research were to study how to solve water pollution in 
Mae Kha canal by using integrated marketing communication media to create knowledge 
and campaign to cooperate to solve water pollution. The samples consisted of 400 Chiang 
Mai people by simple random sampling from the people in Mueang Chiang Mai district. 
 The research instruments consisted of 1) integrated media on water pollution 2) 
the people’s satisfication rating scale towards the integrated media on water pollution 
 The results of this study revealed as follows: 1) the efficiency of integrated 
media on water pollution were generally high, 2) study of integrated marketing 
communication theory make media distribution more effective, 3) the people’s 
satisfication rating scale towards the integrated media on water were generally high 
 Analysis of the solution began with the study of town geography the living 
habits of Chiang Mai people, it was found that the wastewater flowing into Mae Kha canal 
is mostly from household and restaurant. So how to reduce water pollution in Mae Kha 
canal is to install grease trap, because is an easy way and solve the problem that caused. 
 The sample area is in Chiang Mai. The design media has adopted the identity of 
Chiang Mai in design by making the themeboard to find the color scheme and patterns 
used in the design. Campaign “Help Kha Please” has started including the design "mascot", 
because the media has many pieces and needs to be memorable for people of all ages. 
 The already published media has infographics and cartoon knowledge. It found 
that compiling important content and beautiful illustrations make the media memorable 
and useful for target audience. There are also corporate identities that have been 
produced to show the identity of the project, such as posters, postcards, caps, glasses, 
travel mug, bags, and other designs that will actually be produced in the future. 
Program of Design Arts                       Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                         Academic Year 2016 
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วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี เพราะการให๎ความชํวยเหลือแนะนํา การสละเวลาจาก
อาจารย๑และบุคคลตํางๆ ผู๎วิจัยรู๎สึกซาบซึ้งเป็นอยํางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารย๑และผู๎เกี่ยวข๎อง
ตํอไปนี้ 

อาจารย๑ที่ปรึกษา ได๎แกํ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล  ที่ชํวยปรึกษาให๎
คําแนะนําตั้งแตํเริ่มวิจัยจนประสบความสําเร็จไปได๎ด๎วยดี 

อาจารย๑ประธานกรรมการและอาจารย๑ผู๎ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ๑ ได๎แกํ รอง
ศาสตราจารย๑ปรีชา  ปั้นกล่ํา และ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อภิสักก๑ สินธุภัค 

ขอขอบคุณ คุณภราดล พรอํานวย ที่พาลงพื้นที่เก็บข๎อมูลวิจัย ให๎คําแนะนําเก่ียวกับบริบททาง
สังคมในเมืองเชียงใหมํ และให๎คําปรึกษาจนเกิดเป็นโครงการที่มีสํวนให๎วิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ๑ 

ขอขอบคุณ คุณอานนท๑ ตันติวิวัฒน๑ ผู๎สื่อขําวประจําสํานักขําวประชาธรรม ที่สํงมอบวิจัยอัน
เป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการนําข๎อมูลมาสานตํอเพื่อทําวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ คุณอินทพันธุ๑ บัวเขียว ผู๎จัดการศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหมํ 
และคณะ ที่ให๎คําปรึกษาด๎านกลยุทธ๑การเผยแพรํสื่อออนไลน๑ให๎สอดคล๎องกับบริบทในจังหวัดเชียงใหมํ 
ตัวอยํางโครงการตํางๆในอดีต และแนวทางการออกแบบสื่อเผยแพรํบนสื่อสังคมออนไลน๑ 

ขอขอบคุณ คณะผู๎เชี่ยวชาญทุกทําน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และตรวจแก๎ไขเครื่องมือใน
การวิจัยให๎มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ ประชาชนชาวเชียงใหมํ ในอําเภอเมืองเชียงใหมํ บริเวณคลองแมํขําที่ให๎อํานวย
ความสะดวกในการเก็บข๎อมูลและให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยํางดี 

ขอขอบคุณ อาจารย๑ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิตที่ให๎คําปรึกษาในการทําวิเคราะห๑สื่อการตลาด
แบบบูรณาการและการออกแบบอัตลักษณ๑ของโครงการ ทําให๎งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น 

ขอบคุณ คุณกัณยาวีร๑ เพชรสุข ที่ให๎คําปรึกษา แนะนํา ชํวยเหลือ หํวงใย และสนับสนุนทั้ง
แรงกายแรงใจ รวมทั้งเป็นกําลังใจอยูํเคียงข๎างผู๎วิจัยเสมอมา 

ที่สําคัญงานวิจัยคร้ังนี้จะสําเร็จมิได๎หากขาด คุณพํอวรรณะ และ คุณแมํภารดี พรขจรกิจกุล ที่
ปรารถนาดี สละแรงกายแรงใจ สนับสนุน ให๎กําลังใจและความหํวงใยตลอดชํวงเวลาการศึกษาจนสําเร็จสม
ปรารถนา ขอให๎ประโยชน๑และคุณคําอันเกิดจากวิทยานิพนธ๑ชิ้นนี้มอบแดํพระคุณพํอและแมํ และคณาจารย๑
ทุกคนที่ได๎ประสิทธ๑ประสาทวิชาความรู๎ทั้งหลายแกํผู๎วิจัย 
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บทที่ 1 

บทน้า 

 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

ในอดีตสายน้ําถือวําเป็นสํวนหนึ่งที่อยูํคูํกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนตั้งแตํจุดเริ่มต๎นของ

วัฒนธรรม ที่ใดมีน้ํา ณ ที่แหํงนั้นมีชีวิตเกิดขึ้น ทุกบ๎านเรือนที่อยูํริมแมํน้ําลําคลองตํางหันหน๎าเข๎าหาคลอง 

เพราะใช๎ชีวิตอยูํรวมกันสายน้ําอยํางขาดไมํได๎ ตั้งแตํใช๎ในการดื่มกิน อาบน้ํา ไปจนถึงเป็นเส๎นทางหลักในการ

คมนาคมไปมาหาสูํกัน การประกอบอาชีพประมงและการทําเกษตรกรรมริมน้ํา สิ่งเหลํานี้เป็นตัวบํงชีความ

อุดมสมบูรณ๑ของแหลํงน้ําธรรมชาติในอดีต แหลํงน้ํามีความสะอาดเป็นที่อยูํอาศัยของสิ่งมีชีวิตตํางๆมากมาย 

เนื่องจากในสมัยกํอนยังไมํมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมาก มนุษย๑เรามีการพึ่งพาธรรมชาติ

มากกวําในปัจจุบัน เพราะความเป็นอยูํมีการกลมกลืนกับธรรมชาติ ทรัพยากรมีเหลือกินเหลือใช๎อยํางมาก 

มนุษย๑เราจึงดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน มนุษย๑มีจํานวนประชากรมากขึ้น การ

เติบโตของอุตสาหกรรมนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎อยํางสิ้นเปลืองโดยไมํได๎สร๎างสิ่งใหมํทดแทน จนเกิดเป็น

ผลเสียกระทบกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2540:20) กลําวไว๎ใน

แผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติฉบับที่ 8 วํา“จํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวเมือง การพัฒนา

อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยว ทําให๎ตลอดเวลาที่ผํานมาได๎ทีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา ป่าไม๎ 

อยํางสิ้นเปลือง โดยขาดความระมัดระวังและมิได๎สร๎างขึ้นใหมํเพื่อทดแทน ทําให๎ทรัพยากรขาดสมดุลทาง

ธรรมชาติ มีสภาพทรุดโทรม เกิดการขาดแคลน ราคาแพง สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมให๎เกิดวิกฤติ และ

มีแนวโน๎มการแยํงชิงทรัพยากรธรรมชาติระหวํางกลุํมชนตํางๆมากขึ้น ทําให๎เกิดความขัดแย๎งที่นําไปสูํความ

รุนแรงในสังคมอีกด๎วย” 

ซึ่งในปัจจุบัน โลกเข๎าสูํยุคอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบเพื่อสนองความเป็นอยูํที่ดีของมนุษย๑และ

ความต๎องการอยํางไมํสิ้นสุด ทําให๎อุตสาหกรรมการผลิตและการทํองเที่ยวมีอัตราการเติบโตอยํางรวดเร็ว สิ่ง

ที่ตามมาคือการปลํอยกากของเสียและสารพิษที่เกิดจากการโรงงานอุตสาหกรรมและการปลํอยของเสียที่เกิด

จากการบริโภคของมนุษย๑ลงสูํแหลํงน้ําธรรมชาติ โดยปราศจากการบําบัดของเสียกํอน ซึ่งปัญหานี้สํวนมาก

จะเกิดเฉพาะในประเทศที่ยังไมํพัฒนา หรือประเทศที่กําลังพัฒนา สํวนประเทศที่เจริญแล๎วมักจะมีมาตรการ

การดูแลที่ถูกต๎อง ทําให๎ไมํเกิดปัญหาน้ําเนําเสียตามมา เพราะประเทศเหลํานี้มองวําการดูแลไมํให๎เกิดปัญหา

มีต๎นทุนที่น๎อยกวําการ 
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แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนบานปลาย โดยในประเทศไทยแตํเดิมแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2504 - 2509) ถึง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) มีความมุํงเน๎นไปที่การพัฒนาประเทศให๎มีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งในชํวงเวลาดังกลําว เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางไมํคํานึงถึงผลที่ตามมา 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดความเสื่อมโทรมทางด๎านนิเวศวิทยา การสูญสิ้นสายพันธ๑สัตว๑และพืชชนิดตํางๆ การสะสม

ของขยะทําให๎เกิดความไมํสมดุลของธรรมชาติ ทําให๎สัตว๑บางชนิดมีมากเกินไป และสัตว๑บางชนิดหมดหายไป

จากแหลํงธรรมชาติ เกิดการแพรํหลายของสัตว๑ที่เป็นพาหะนําโรคจนเกิดปัญหาสุขภาพอนามั ยของมนุษย๑

และการทําปศุสัตว๑ รวมไปถึงกิจกรรมที่เกิดจากการดํารงชีวิตของมนุษย๑โดยไมํคํานึงถึงสิ่งแวดล๎อม 

ในปี พ.ศ. 2527 คุณหญิงชดช๎อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร๎างสรรค๑ไทย ได๎ริเริ่มโครงการ

รณรงค๑อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม “ตาวิเศษ” หรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ “Magic Eyes” ซึ่งมาจากการระดมสมอง 

หาแนวทางการรณรงค๑เรื่อง “ ทิ้งขยะให๎เป็นที่เป็นทาง ” โดยสังเกตจากเด็กชอบดูการ๑ตูน จึงเกิดความคิดจะ

ทําโฆษณาเป็นการ๑ตูน พร๎อมกับหาสัญลักษณ๑ ที่จะเป็นตัวนํา เพื่อวํา ในอนาคต 20 ปี 30 ข๎างหน๎า ไมํวําจะ

เปลี่ยนไปทํากิจกรรมอะไรก็ยังสามารถนําสัญลักษณ๑นี้ ไปใช๎ได๎ ซึ่งสัญลักษณ๑ที่เป็นดวงตาดุๆก็เพราะวําเป็น

ดวงตาที่คอยจ๎องมองไมํให๎เราทําผิด เพราะผู๎สร๎างสรรค๑เห็นวําสอดคล๎องกับสังคมไทยซึ่งมีคํานิยมและ

วัฒนธรรม “รักษาหน๎า” ในที่สาธารณะดวงตาคูํนี้จึงเป็นทั้งตัวแทนของกลุํมหรือเป็นสัญลักษณ๑ที่ให๎ทุกคนทํา

หน๎าที่เป็นดวงตาก็ได๎ ถือเป็นปรากฏการณ๑ที่ทําให๎ทุกคนและทุกภาคหนํวยมีความกระตือรือร๎นหันมาใสํใจ

การรักษาสิ่งแวดล๎อม หลังจากเปิดตัวโครงการนี้ขึ้นมา ก็ได๎เร่ิมมีการจัดทํา “ละครตาวิเศษ” ความสนุกแฝง

สาระ สํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑ จัดแสดงให๎เด็กๆ ได๎เข๎าชมปีละไมํต่ํากวํา 20,000 คน ใน

กวํา 100 โรงเรียน ละครถูกสร๎างสรรค๑ออกมาอยํางตํอเนื่อง ปีละ 1 เรื่อง ติดตํอกันเป็นเวลาถึง 16 ปี (พ.ศ. 

2531 - 2547) หลังจากการเกิดขึ้นของโครงการตาวิเศษทําให๎เกิดการตื่นตัวในการเปลี่ยนแผนพัฒนา

ประเทศ ให๎หันมาเน๎นการพัฒนาคนให๎มากขึ้น ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) และ

แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ทําให๎กระแสการอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมมีแนว

ดําเนินการที่ชัดเจน โดยมีความเห็นพ๎องกันวําการที่จะรํวมกันอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมนั้นต๎องมุํงเน๎นที่จะปลูก

จิตสํานึกให๎แกํเด็ก โดยเพิ่มเรื่องการอนุรักษ๑เข๎าไปในการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

เรียนรู๎ตามหลักสูตรที่เน๎นการลงมือปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง โดยมีความเห็นวําหากมีการปลูกฝังจิตสํานึกเรื่อง

การอนุรักษ๑และสิ่งแวดล๎อมลงในเด็กเร็วเทําใดก็จะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมได๎ยั่งยืน 

การเผยแพรํสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นตามเทคโนโลยีและชํองทางการบริโภค

ของกลุํมเป้าหมาย ทําให๎สื่อต๎องเกิดการพัฒนากลยุทธ๑ให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎มากขึ้น เพราะฉะนั้นการ

ออกแบบสื่อที่ดีจะไมํสามารถเข๎าถึงจิตใจคนได๎ถ๎าขาดกลยุทธ๑การเผยแพรํที่ดีพอ ซึ่งกลยุทธ๑การตลาดแบบ

บูรณาการที่ใช๎ได๎มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันคือ Integrated Marketing Communication หรือเรียก
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ยํอๆวํา IMC คือ กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต๎องใช๎การสื่อสารหลายรูปแบบกับ

กลุํมเป้าหมายอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นสร๎างพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ของ

ตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค๎าเพื่อให๎ผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมายได๎ รู๎จักสินค๎า ซึ่งจะนําไปสูํ

ความรู๎ ความคุ๎นเคยและมีความเชื่อมั่นในสินค๎าแบรนด๑เนมใดแบรนด๑หนึ่ง  หัวใจหลักคือการกระตุ๎น

พฤติกรรมผู๎บริโภค ไมํใชํสร๎างแคํการรับรู๎ การจดจําหรือการยอมรับเทํานั้น ดังนั้น IMC จึงเป็นกระบวนการ

สื่อสารเพื่อจูงใจในระยะยาวและตํอเนื่อง โดยใช๎เครื่องมือหลายรูปแบบ เชํน โฆษณา ประชาสัมพันธ๑ ตลาด

ตรง การสํงเสริมการขาย การจัดการความสัมพันธ๑กับลูกค๎า การตลาดเน๎นกิจกรรม Call Center และอีเมล๑ 

ฯลฯ เพื่อให๎เกิดพฤติกรรมที่นําไปสูํผลลัพธ๑ที่ต๎องการ 

น้ําหรือแหลํงน้ํามีความจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตไมํวําจะเป็นมนุษย๑ สัตว๑ หรือพืช ในการดํารงชีพ 

โดยเฉพาะมนุษย๑นั้น แหลํงน้ํามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอชีวิตประจําวัน ทั้งด๎านการอุปโภค บริโภค 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและคมนาคม ซึ่งในอดีตน้ําหรือแหลํงน้ําไมํวําจะเปน็น้าํผิวดิน ใต๎ดิน 

ชายฝั่ง และน้ําทะเล จะไมํเนําเสียหรือเกิดภาวะมลพิษ เพราะธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุลและ

ฟื้นฟูตัวเองได๎ระดับหนึ่ง ทําให๎เกิดการหมุนเวียนแม๎จะมีการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือมลสาร แตํก็มีปริมาณ

ไมํมากจึงสามารถนํากลับมาใช๎ใหมํได๎อยํางเหมาะสม แตํเมื่อมีความเจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชน 

มีการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ทําให๎ธรรมชาติไมํสามารถปรับเปลี่ยน

หมุนเวียนตัวเองได๎ทัน ปัญหาน้ําเสียจึงเกิดจนทําให๎เกิดผลกระทบตํอระบบนิเวศน๑และการใช๎ประโยชน๑จาก

แหลํงน้ํา (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 2535 : 5) 

สาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา ได๎แกํ น้ําเสียจากบ๎าน ร๎านค๎าและอาคารที่ทําการชุมชน

ที่มีบ๎านเรือนที่อยูํอาศัยหลาย ๆ หลังคาเรือน ยํานการค๎าหรืออาคารที่ทําการ ล๎วนจําเป็นต๎องใช๎น้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค และใช๎สอยในจุดประสงค๑อื่น ๆ น้ําที่ใช๎นี้จะมีปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นปริมาณสํวนใหญํกลายเป็น

น้ําทิ้งออกมา น้ําทิ้งนี้สํวนมากจะเป็นน้ําจากส๎วมและจากการชําระซักล๎าง ซึ่งประกอบไปด๎วยสารอินทรีย๑สบูํ 

ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอินทรีย๑ และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ เจือปนอยูํ สารเหลํานี้เมื่อไหลลงสูํแมํลําคลอง 

จะเกิดผลเสียสองประการใหญํ ๆ คือ ประการแรกชํวยเพิ่มอาหารเสริมแกํพืชน้ําและสัตว๑น้ํา ทําให๎มีพืชน้ํา

และสัตว๑น้ําเพิ่มข้ึน เม่ือพืชน้ําและสัตว๑น้ําตายไป จะทําให๎เกิดสารอินทรีย๑ในน้ําเพิ่มขึ้น สารอินทรีย๑ที่มาจาก

น้ําทิ้งและที่เกิดเพิ่มขึ้นนี้ ถ๎ามีจํานวนมากเมื่อถูกยํอยสลายโดยแอโรบิคบัคเตรีที่มีอยูํในน้ํา ก็จะนําเอา

ออกซิเจนละลายในน้ํามาใช๎ในอัตราที่สูงกวําอัตราที่ออกซิเจนในอากาศละลายลงในน้ํา ทําให๎เกิดสภาพขาด

ออกซิเจนขึ้น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมที่เหมาะกับแอนแอโรบิคบัคเตรีให๎ยํอยสลายสารอินทรีย๑ตํอไป ทําให๎น้ํา

กลายเป็นสีดํามีกลิ่นเหม็น สํวนสารอ่ืน ๆ ที่ปนมา เชํน สารอนินทรีย๑จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทําให๎คุณภาพน้ํา

ทิ้งไมํได๎มาตรฐานและเสียประโยชน๑ใช๎สอยไป นอกจากนี้ถ๎าน้ําทิ้งมีเชื้อโรคชนิดตําง ๆ ที่เป็นอันตราย เชํน 



4 
 

 

บัคเตรี และไวรัส ก็จะทําให๎เกิดโรคได๎ ในขณะที่น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ได๎แกํ น้ําทิ้งจากระบบการ

ผลิต ระบบการหลํอเย็น อาคารที่อยูํอาศัยและที่ทําการ ร๎านค๎าและโรงอาหารสารที่ปะปนมาอาจจะเป็น

สารอินทรีย๑ สารอนินทรีย๑ กรดดําง โลหะหนัก สารเคมีตําง ๆ สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ ดินทรายและสิ่ง

ปฏิกูลอื่นๆ ซึ่งเมื่อทิ้งลงในแมํน้ําลําคลอง จะทําให๎เพิ่มปริมาณสารเหลํานั้นหรือเกิดการเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิต

ในน้ํา เกิดการเนําเหม็น เกิดสี กลิ่นอันไมํพึงประสงค๑ 

คลองแมํขําหรือที่คนเชียงใหมํเรียกวํา “น้ําแมํขํา” เป็นหนึ่งในไชยมงคล เจ็ดประการของการ

เลือกพื้นที่ในการสร๎างเมืองเชียงใหมํโดยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1839 หรือ 716 ปีมาแล๎ว ในอดีตคลองแมํ

ขําเป็นแหลํงน้ําธรรมชาติที่มีความสําคัญอยํางยิ่งที่ได๎เอื้อประโยชน๑อยํางใหญํหลวงในด๎านตํางๆ ทั้งเพื่อการ

ระบายน้ําจากเขตเมืองสูํแมํน้ําปิง เป็นแหลํงน้ําใช๎เพื่อการเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค การสัญจร

ทางน้ํา และยังมีความสําคัญในทางยุทธศาสตร๑ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหมํทางด๎าน

ตะวันออกและด๎านใต๎ด๎วย อันเป็นการเพิ่มความมั่นคงคั่นกลางอยูํระหวํางคูน้ํารอบตัวเวียงกับแมํน้ําปิงและ

เอ้ือตํอวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหมํมาช๎านาน แตํในสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะ

ในชํวงระยะเวลา 20 - 30 ปี ที่ผํานมา การเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วของเมืองเชียงใหมํได๎ทําให๎มีการละเลย

ความสําคัญของคลองแมํขําในมิติตํางๆ ไป สํงผลให๎คลองแมํขําเกิดสภาวะเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพและ

กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร๎างความเสียหายและผลกระทบในแตํละครั้งเป็นมูลคําหลายพันล๎าน

บาทโดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยูํอาศัยสําคัญของเมือง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้าํ

ที่เนําเสียอยํางรุนแรงเป็นอันตรายตํอสุขภาพของประชาชนและเป็นแหลํงมลพิษทางน้ําและมลทัศน๑อยูํกลาง

เมืองเชียงใหมํโดยเฉพาะในชํวงฤดูแล๎งที่น้ํามีปริมาณน๎อย ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางด๎านกายภาพ 

สุนทรียภาพ และระบบนิเวศของแหลํงน้ําธรรมชาติรวมทั้งคุณคําทางด๎านประวัติศาสตร๑ที่เคยมีอยํางสูงใน

อดีตได๎สูญเสียไปอยํางไรก็ตาม ในขณะนี้ชาวเชียงใหมํได๎เกิดการเรียนรู๎จากความผิดพลาดในอดีตที่ผํ านมา

และได๎เกิดกระแสความตื่นตัว ความตระหนักและพลังความรํวมมือของคนเชียงใหมํทุกหมูํเหลํารวมทั้ง

สถาบันการศึกษา หนํวยงาน องค๑กรตํางๆ ทุกระดับทุกภาคสํวน ที่จะรํวมกันอนุรักษ๑ พัฒนาและฟื้นฟูคลอง

แมํขําให๎กลับมามีคุณคํา เป็นไชยมงคลและเป็นเอกลักษณ๑ของเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแก๎ไขและ

บรรเทาปัญหาตํางๆที่ได๎เกิดขึ้นดังกลําวข๎างต๎น ทั้งด๎านน้ําทํวมน้ําเนําเสีย ทัศนอุจาดและมลทัศน๑ของเมือง 

ทั้งนี้เพื่อให๎เมืองเชียงใหมํเป็นเมืองนําอยูํและมีความมั่นคงทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและ

วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอยํางแท๎จริง และในวาระโอกาสที่เมืองเชียงใหมํจะมีอายุครบ 720 ปี 

หรือ 60 รอบนักษัตร ในปี พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ จึงถือเป็นกาลเวลาอันเหมาะสมและเป็นมงคลที่คน

เชียงใหมํรํวมกับรัฐบาลจะมีการอนุรักษ๑ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชียงใหมํให๎เป็นเมืองแหํงไชยมงคลและ

ประชาชนทุกหมูํเหลํามีความสุขอยํางยั่งยืนสืบไป  
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ความสําคัญของขุนน้ําแมํขํา หรือคลองแมํขําไมํได๎เป็นเพียงไชยมงคล ของเชียงใหมํ แตํมี

ความสําคัญในทางยุทธศาสตร๑ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหมํทางด๎านใต๎และตะวันออกด๎วย

เป็นการเพิ่มความมั่นคงคั่นกลางอยูํระหวํางคูน้ํารอบตัวเวียงกับแมํน้ําปิงในสมัยปลายราชวงศ๑มังรายจึงมีการ

ขุดลอกครั้งใหญํ เชํน ในสมัยท๎ายแมํกุครองเมืองเชียงใหมํ (พ.ศ. 2194 - 2107) แม๎ชํวงสมัยเมืองเชียงใหมํ

ตกเป็นเมืองขึ้นของพมํา (พ.ศ. 2101 - 2317) พมํา ผู๎ครองเมืองเชียงใหมํ ก็ได๎ทําการขุดลอกและปรับปรุง

คลองแมํขําสํวนหนึ่งความยาวประมาณ 3 ก.ม.โดยเริ่มจากจุดเริ่มต๎นบริเวณวัดไชยศรีภูมิและลําคูไหว

ทางด๎านตัวของกําแพงเมืองเชียงใหมํไปบรรจบกันที่ประตูขัวก๎อมนอกจากน้ําที่ไหลมาจากห๎วยแมํหยวก ห๎วย

แมํขัวมุง ห๎วยชํางเคี่ยน และห๎วยแก๎วจากดอยสุเทพแล๎ว น้ําแมํขํายังมีต๎นน้ํามาจากทางทิศเหนือ ได๎แกํ น้ํา

แมํสาและน้ําแมํชะเยืองซึ่งมีแหลํงต๎นน้ํามาจากดอยสูงในเขตอําเภอแมํริมไหลผํานมายังตําบลแมํสา และ

ตําบลดอนแก๎ว เขตอําเภอแมํริมอีกสายหนึ่ง ซึ่งในอดีตปริมาณน้ํานั้นมีมาก แตํในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม วัฒนธรรมและความทันสมัยทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยํางมาก ทําให๎ทรัพยากรธรรมชาติและ

แหลํงน้ําถูกทําลายไมํได๎รับการดูแลรักษา ลําน้ําธรรมชาติขาดหายและไมํมีน้ําดังเชํนในอดีตโดยเฉพาะในเขต

เทศบาลนครเชียงใหมํซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนเข๎ามาอยูํอาศัยอยํางหนาแนํน กํอเกิดเป็นชุมชนแออัดหลาย

ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลจํานวนมากกวํา 40 ชุมชน ในจํานวนดังกลําวมีที่ตั้งเรียงรายริมฝั่งคลองแมํขํา

จํานวน 22 ชุมชน 

ผู๎ใช๎อินเตอร๑เน็ตทั่วโลกมีทั้งสิ้น 3.4 พันล๎านคนจากประชากรทั้งหมด 7.4 พันล๎านคน โดยมี

ผู๎ใช๎งานสื่อสังคม 2.3 พันล๎านคน โดยอัตราสํวนผู๎ใช๎สื่อสังคมในไทยอยูํที่ 38 ล๎านคน จากประชากรทั้งหมด 

68 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 56 อ๎างอิงจากการรวบรวมสถิติของบริษัทเอกชน We Are Social เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2559 ในขณะที่อัตราการบริโภคสื่อจากทางโทรทัศน๑และหนังสือพิมพ๑ลดลงอยํางตํอเนื่องจนเกิดการปิด

ตัวของรายการโทรทัศน๑และหนังสือไปหลายฉบับ รายได๎จากคําโฆษณาทางสื่อโทรทัศน๑ที่ลดลงและการเข๎า

มาของธุรกิจออนไลน๑ผํานสื่อสังคมที่กําลังเติบโตขึ้น เห็นได๎วําการเสพสื่อทางอินเตอร๑เน็ตกําลังได๎รับความ

นิยมขึ้นเรื่อยๆและเป็นชํองทางใหมํในการนําเสนอขําว การทําธุรกิจ การตั้งข๎อเรียกร๎องตํอสิ่งตํางๆเพื่อให๎

ข๎อความนั้นไปถึงผู๎รับผิดชอบโดยตรง เป็นการยํนระยะหํางระหวํางผู๎เรียกร๎องและผู๎รับผิดชอบ หรือ

แม๎กระทั่งเป็นชํองทางในการนําเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบตํางๆ 

ดังนั้นวิธีที่จะแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําให๎เกิดความยั่งยืน พื้นที่ตัวอยํางในวิจัยครั้งนี้คือคลองแมํ

ขํา คือให๎ความรู๎แกํผู๎ที่ได๎รับชมสื่อ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่และผู๎เกี่ยวข๎องให๎เข๎าใจถึงปัญหาที่แท๎จริง ให๎

เกิดการรํวมตัวกันแก๎ปัญหาที่มาจากทุกคนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับปัญหานี้ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐบาล และ

ภาคเอกชน รํวมถึงปลูกฝังเยาวชนให๎เห็นถึงคุณคําและความสําคัญของคลองแมํขํา โดยนําเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหมํมาประยุกต๑ใช๎ นั่นคือการใช๎การสื่อสารผํานทางสื่อการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
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จากสภาพปัญหาและความต๎องการดังกลําว การเผยแพรํสื่อแบบบูรณาการเพื่อแก๎ปัญหา

มลพิษทางน้ําเป็นนวัตกรรมทางการสื่อสารที่สามารถชํวยให๎เกิดการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําได๎อยํางยั่งยืน 

โดยองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการออกแบบในพื้นที่ตัวอยํางและกลยุทธ๑การเผยแพรํสื่อแบบบูรณาการให๎เกิด

ประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นประโยชน๑โดยตรงตํอผู๎เรียนแล๎วยังเป็นประโยชน๑ตํอบุคคลทั่วไปอีกด๎วย 

สามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎กับพื้นที่อื่นได๎ เพียงปรับเปลี่ยนบริบทและข๎อมูลให๎เหมาะสมแกํพื้นที่นั้นๆก็

จะสามารถผลิตสื่อที่สามารถชี้แจงให๎เห็นถึงปัญหาและหนทางการแก๎ไขปัญหาได๎ เพื่อยํนระยะเวลาการ

ทํางานและยังเป็นการแก๎ปัญหาระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนอีกด๎วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบสื่อบูรณาการเก่ียวกับปัญหามลพิษทางน้ํา 

2. เพื่อศึกษาการบูรณาการและกลยุทธ๑การเผยแพรํสื่อให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจของผู๎ที่ได๎รับชมสื่อการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ํา 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. สื่อบูรณาการที่ออกแบบตรงกับจุดประสงค๑เร่ืองปัญหามลพิษทางน้ํา มีประสิทธิภาพ 

2. การเผยแพรํสื่อบูรณาการที่มาจากการศึกษากลยุทธ๑ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางความพอใจของผู๎ที่ได๎รับชมสื่อบูรณาการ เร่ืองมลพิษทางน้ํา สูงกวํากํอนได๎

รับชมสื่อ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร กลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ประชาชนชาวเชียงใหมํที่อาศัยอยูํใน

บริเวณ คลองแมํขํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 

2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชาชนชาวเชียงใหมํที่อาศัยอยูํในบริเวณ คลองแมํ

ขํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 400 คน 

3. ตัวแปร 

3.1 ตัวแปรอิสระ สื่อบูรณาการที่เผยแพรํ เรื่องปัญหามลพิษทางน้ํา 

3.2 ตัวแปรตาม คือ 

3.2.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอสื่อ เรื่องมลพิษทางน้ํา 

3.2.2 การรับรู๎และปฏิบัติของประชาชนที่อาศัยอยูํในบริเวณคลองแมํขํา 
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4. สื่อที่เผยแพรํ 

4.1 สื่อบูรณาการ เร่ืองมลพิษทางน้ํา 

4.2 การสร๎างสรรค๑บนสื่อสังคมออนไลน๑ 

4.3 สื่ออินโฟกราฟิก 

4.4 แฮชแท็ก “ชํวยแมํขําด๎วย” เพื่อให๎ทุกคนสามารถมีสํวนรํวมในการเผยแพรํสื่อ 

5. ระยะเวลาที่ใช๎ในการวิจัย ดําเนินการในชํวงเดือน กุมภาพันธ๑ 2560 ถึงเดือน เมษายน 

2560 เป็นเวลา 3 เดือน 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. เนื้อหาของสื่อ ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเองโดยใช๎ข๎อมูลที่เก็บระหวํางเดือน มกราคม 2560 ถึง 

กุมภาพันธ๑ 2560 เอกสารและวิจัยที่เก่ียวข๎อง เกี่ยวกับคลองแมํขํา 

2. สื่ออินโฟกราฟิก เร่ืองปัญหามลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา 

3. แฮชแท็ก หมายถึง การใช๎เครื่องหมาย ให๎งํายตํอการค๎นหาและให๎คนทั่วไปได๎มีสํวนรํวมใน

การฟื้นฟูคลองแมํขํา โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดผํานสื่อวีดีทัศน๑และการประชาสัมพันธ๑ พร๎อมทั้งให๎

ประชาชนทั่วไปมีสํวนรํวมกับการเผยแพรํสื่อคร้ังนี้ 

4. การเผยแพรํผํานสื่อสังคมออนไลน๑ โดยสื่อสังคมออนไลน๑มีหลายชนิด ขึ้นอยูํกับลักษณะ

ของการนํามาใช๎ โดยในการทําวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นไปที่สื่อสังคมออนไลน๑ประเภทเครือขํายทางสังคมใน

อินเตอร๑เน็ต (Social Network) เพื่อรํวมกับแลกเปลี่ยนและแบํงปันข๎อมูลระหวํางกัน เชํน Facebook, 

Twitter, Youtube 

5. การวิเคราะห๑การตลาดแบบบูรณาการเพื่อการเผยแพรํสื่อ 

6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นในด๎านความพึงพอใจที่มีตํอสื่อออนไลน๑ที่ผู๎วิจัยได๎

ออกแบบและผลิตออกมา เรื่องมลพิษทางน้ํา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. สื่อสังคมออนไลน๑ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการ เพื่อใช๎สื่อสาร

ระหวํางกันในเครือขํายทางสังคม  ผํานทางเว็บไซต๑และโปรแกรมประยุกต๑บนสื่อที่มีการเชื่ อมตํอกับ

อินเทอร๑เน็ต โดยให๎ผู๎ใช๎ทั้งที่เป็นผู๎สํงสารและผู๎รับสารมีสํวนรํวม  อยํางสร๎างสรรค๑ ในการผลิตเนื้อหาขึ้น

เอง ในรูปของข๎อมูล ภาพ และเสียง 
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2. อินโฟกราฟิก หมายถึง Infographic ยํอมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือ

กราฟิกซึ่งบํงชี้ถึงข๎อมูล ไมํวําจะเป็นสถิติ ความรู๎ ตัวเลข ฯลฯ เรียกวําเป็นการยํนยํอข๎อมูลเพื่อให๎ประมวลผล

ได๎งํายเพียงแคํกวาดตามอง ซึ่งเหมาะสําหรับผู๎คนในยุคไอทีที่ต๎องการเข๎าถึงข๎อมูลซับซ๎อนมหาศาลในเวลาอัน

จํากัด ( เหตุผลเพราะมนุษย๑ชอบและจดจําภาพสวยๆ ได๎มากกวําการอําน )  และในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยม

ในโลกของ Social Network 

3. แฮชแท็ก หมายถึง เครื่องหมาย # เป็นเครื่องหมายที่ใช๎บนสื่อสังคมออนไลน๑ เพื่อเป็นการ

จัดหมวดหมูํเรื่องราว เพื่อให๎งํายตํอการค๎นหาในภายหลัง วิธีการใช๎งานคือพิมพ๑เครื่องหมายแฮชแท็ก และ

ตามด๎วยคําหรือประโยคที่เราต๎องการยกตัวอยํางเชํน #ชํวยแมํขําด๎วย โดยวิธีการพิมพ๑ ต๎องพิมพ๑เครื่องหมาย 

# และตามด๎วยประโยคที่ต๎องการทันที โดยที่หลังจากเว๎นวรรค จะถือวําจบคําหรือประโยค ในภายหลังหาก

ต๎องการค๎นหาก็ให๎เลือกที่แฮชแทก #ชํวยแมํขําด๎วย ก็จะค๎นพบข๎อมูลทั้งหมดที่เคยใสํแฮชแท็กนี้ไว๎ 

4. ปัญหามลพิษทางน้ํา หมายถึง สภาพน้ําที่เสื่อมคุณภาพ น้ําจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจาก

สภาพธรรมชาติ เนื่องจากมีสารมลพิษเข๎าไปปะปนอยูํมาก น้ําในสภาพเชํนนี้ไมํเหมาะตํอการดํารงชีวิตของ

สัตว๑น้ํา ไมํเหมาะตํอการบริโภคและอุปโภคของมนุษย๑ เชํน น้ําที่มีสีผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นน้ําที่มีสารเคมีที่เป็น

พิษหรือเชื้อโรคปะปนอยูํ รวมทั้งน้ําที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 

5. การรับรู๎และปฏิบัติ หมายถึง การรับรู๎ถึงข๎อมูลที่เผยแพรํที่มีการชี้นําให๎เกิดการปฏิบัติตาม 

โดยสํวนมากใช๎ในการชี้นําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยํางเพื่อให๎เกิดผลลัพธ๑ที่เป็นประโยชน๑ตํ อ

ตัวผู๎ปฏิบัติเอง ในวิจัยนี้หมายถึงการรับรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาน้ําเสียและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เพื่อชํวยกันฟื้นฟูให๎คลองดีขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/sabaideetv?source=feed_text&story_id=850962504967617
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าการวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์บนสื่อสังคม

ออนไลน์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหามลพิษทางน้้า ได้แบ่งหวัข้อดังต่อไปนี ้

1. มลพิษทางน้าํ 

2. ข๎อมูลคลองแมํขํา 

3. การแก๎ไขปัญหามลพิษทางน้ํา 

4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

5. สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Network) 

6. งานวิจยัที่เกี่ยวข๎อง   

 

1. มลพิษทางน้้า 
1.1 ความหมายของมลพิษทางน้้า 

น้ําเสีย ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 หมายถึง 
ของเสียที่อยูํในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยูํในของเหลวนั้น แหลํงกําเนิดมลพิษที่
สํงผลกระทบตํอคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ แหลํงที่มีจุดกําเนิดแนํนอน 
(Point Source) ได๎แกํ แหลํงชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น และแหลํง ที่มีจุดกําเนิดไมํแนํนอน (Non-
Point Source) ได๎แกํ การเกษตร เป็นต๎น 

น้ําเสียจากชุมชนได๎แกํ น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมตําง ๆ ของประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน น้ํา
เสียนี้ มีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย๑สูง 

น้ําเสียจากอุตสาหกรรมได๎แกํ น้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแตํขั้นตอนการ
ล๎างวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการทําความสะอาดโรงงาน รวมทั้งน้ําเสียที่ยังไมํได๎รับการบําบัดหรือน้ํา
เสียที่ผํานการบําบัดแลว๎ แตํยังไมํเป็นไปตามมาตรฐานน้าํทิง้อุตสาหกรรม องค๑ประกอบของน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับอัตราการไหลของน้ําทิ้งประเภทและขนาดของโรงงาน 

น้ําเสียจากเกษตรกรรมได๎แกํ น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว๑ น้ําเสีย
จากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษตําง ๆ ในปริมาณสูง สํวนน้ําเสียจาก
การเลี้ยงสัตว๑ จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย๑เป็นสํวนมาก 
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ผลกระทบของน้้าเสีย 
-  มีสีและกลิน่ที่นาํรังเกียจ ไมํสามารถใช๎อุปโภคและบริโภคได๎ 
-  เป็นอันตรายตํอสิ่งมชีีวิตทั้งในน้ําและในบริเวณใกล๎เคียงทําให๎เสียความสมดุลทางธรรมชาต ิ

เกิดผลกระทบตํอระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อม 
-  เป็นอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหลํงเพาะพันธุ๑ของเชื้อโรค และ

เป็นพาหนะนาํโรคตําง ๆ สูํมนุษย๑ สัตว๑ และพชื 
-  ทําลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหลํงน้ําที่ใช๎ในการคมนาคมและแหลํงทํองเที่ยว 
-  เป็นปัญหาตํอกระบวนการผลิตน้ําประปา ทาํให๎สิ้นเปลืองคาํใช๎จํายในการปรับปรุงคุณภาพ

น้ําเพิ่มมากขึ้น 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณน้าํเสียจากอาคารประเภทตาํงๆ 
ปริมาณน้าํเสียจากอาคารประเภทตํางๆ 
ประเภทอาคาร หนํวย ลิตร/วัน - หนํวย 
อาคารชุด/บ๎านพัก ยูนิต 500 
โรงแรม ห๎อง 1,000 
หอพัก ห๎อง 80 
สถานบริการ ห๎อง 400 
หมํูบ๎านจัดสรร คน 180 
โรงพยาบาล เตียง 800 
ภัตตาคาร ตารางเมตร 25 
ตลาด ตารางเมตร 70 
ห๎างสรรพสินคา๎ ตารางเมตร 5.0 
สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 
ที่มา : ข๎อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําทิ้งชุมชนในประเทศไทย , เอกสารประกอบการประชุม 
สวสท'36, สมาคมสิ่งแวดล๎อมแหํงประเทศไทย 2536 
 
1.2 ลักษณะของมลพิษทางน้้า 

1.2.1 สารอินทรีย๑ ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชํน เศษข๎าว ก๐วยเตี๋ยว น้ําแกง เศษ

ใบตอง พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต๎น ซึ่งสามารถถูกยํอยสลายได๎ โดยจุลินทรีย๑ที่ใช๎ออกซิเจน ทําให๎ระดับออกซิเจน

ละลายน้ํา (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิดสภาพเนําเหม็นได๎ ปริมาณของสารอินทรีย๑ในน้ํานิยมวัดด๎วยคําบี

โอดี (BOD) เมื่อคําบีโอดีในน้ําสูง แสดงวํามีสารอินทรีย๑ปะปนอยูํมาก และสภาพเนําเหม็นจะเกิดขึ้นได๎งําย 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม (2545:1) 
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1.2.2 สารอนินทรีย๑ ได๎แกํ แรํธาตุตําง ๆ ที่อาจไมํทําให๎เกิดน้ําเนําเหม็น แตํอาจเป็นอันตราย

ตํอสิ่งมีชีวิต ได๎แกํ คลอไรด๑, ซัลเฟอร๑ เป็นต๎น 

1.2.3 โลหะหนักและสารพิษ อาจอยูํในรูปของสารอินทรีย๑หรืออนินทรีย๑และสามารถสะสมอยูํ

ในวงจรอาหาร เกิดเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต เชํน ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยูํในน้ําเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช๎ในการกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับน้ําทิ้งจากการเกษตร สําหรับในเขตชุมชนอาจมี

สารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เชํน ร๎านชุบโลหะ อูํซํอมรถ และน้ําเสียจาก

โรงพยาบาล เป็นต๎น 

1.2.4 น้ํามันและสารลอยน้ําตําง ๆ เป็นอุปสรรคตํอการสังเคราะห๑แสง และกีดขวางการ

กระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสูํน้ํา นอกจากนั้นยังทําให๎เกิดสภาพไมํนําดู 

1.2.5 ของแข็ง เมื่อจมตัวสูํก๎นลําน้ํา ทําให๎เกิดสภาพไร๎ออกซิเจนที่ท๎องน้ํา ทําให๎แหลํงน้ําตื้น

เขิน มีความขุํนสูง มีผลกระทบตํอการดํารงชีพของสัตว๑น้ํา 

1.2.6 สารกํอให๎เกิดฟอง/สารซักฟอก ได๎แกํ ผงซักฟอก สบูํ ฟองจะกีดกันการกระจายของ

ออกซิเจนในอากาศสูํน้ํา และอาจเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

1.2.7 จุลินทรีย๑ น้ําเสียจากโรงฟอกหนัง โรงฆําสัตว๑ หรือโรงงานอาหารกระป๋อง จะมีจุลินทรีย๑

เป็นจํานวนมากจุลินทรีย๑เหลํานี้ใช๎ออกซิเจนในการดํารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ํา ทําให๎

เกิดสภาพเนําเหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย๑บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายตํอประชาชน เชํน จุลินทรีย๑

ในน้ําเสียจากโรงพยาบาล 

1.2.8 ธาตุอาหาร ได๎แกํ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให๎เกิดการ

เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอยํางรวดเร็วของสาหรําย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให๎ระดับ

ออกซิเจนในน้ําลดลงต่ํามากในชํวงกลางคืน อีกทั้งยังทําให๎เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแกํการสัญจรทางน้ํา 

1.2.9 กลิ่น เกิดจากก๏าซไฮโดรเจนซัลไฟด๑ ซึ่งเกิดจากการยํอยสลายของสารอินทรีย๑แบบไร๎

ออกซิเจน หรือกลิ่นอื่นๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ เชํน โรงงานทําปลาป่น โรงฆําสัตว๑ เป็นต๎น 

 

1.3 น้้าเสียจากแหล่งต่างๆ 

  1.3.1 น้ําเสียจากชุมชน 
 น้ําเสียที่ระบายลงสูํแหลํงน้ําธรรมชาตินั้น โดยทั่วไปน้ําเสียจากชุมชนมีปริมาณที่สุด  ซึ่ง

สํวนใหญํมาจากบ๎านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ร๎านอาหารและตลาดเป็นต๎น สํวนใหญํมัก
เป็นสารอินทรีย๑และสิ่งสกปรกตํางๆ เชํน น้ําจากส๎วม น้ําจากครัวและไขมันตํางๆ นอกจากนั้นน้ําเสียจาก
โรงพยาบาลที่ไมํมีการบําบัดกํอนปลํอยทั้งก็จะมีเชื้อโรคและพยาธิปะปนอยูํด๎วย เนื่องจากการขับถํายของ
ผู๎ป่วยหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับผู๎ป่วย (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 2559) 
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1.3.2 น้ําเสียจากอุตสาหกรรม 
 น้ําทิ้งจากการอุตสาหกรรมนั้นมาจากขบวนการตํางๆ ในโรงงาน เชํน ขบวนการผลิต

โดยตรง จากขบวนการล๎างตํางๆ หรือจาการหลํอเย็นซึ่งแตํละโรงงานจะมีชนิดและปริมาณแตกตํางกัน
ออกไปเชํน อุตสาหกรรมทางการเกษตร เชํน โรงงานแปรรูปผลผลิตารเกษตรน้ําทิ้งจะเป็นประเภทมี
สารอินทรีย๑มากความสกปรกสูงทําให๎ออกซิเจนในน้ําลดลง อุตสาหกรรมโลหะตํางๆ จะมีสารพิษจําพวก
โลหะหนักปะปนออกมา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ๑ เชํน การผลิตยา ปุ๋ย กระดาษ สีเป็นต๎น จะมีคําความเป็น
กรดเป็นดํางสูง อาจมีสารพิษปะปนมา บางชนิดทําให๎สี รส หรือกลิ่นของน้ําเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ สํวนใหญํเกิดจากการฟอกย๎อมสี ซึ่งมีการใช๎สารเคมีทําให๎น้ําเนําเปลี่ยนสีเป็นการ่ําลายสภาพแหลํงน้ํา
และอาจมีโลหะหนักปะปนมาก (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 2559) 

1.3.3 น้ําเสียจากเกษตรกรรม 
 1.3.3.1 น้ําเสียจากการเพาะปลูก จะประอบด๎วยปุ๋ยสํวนมาก เมื่อไหลลงสูํแแหลํงน้ําจะทํา

ให๎พืชที่ขึ้นในน้ํานั้น เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว เชํน สาหรํายตํางๆ และผักตบชวา นอกจากสารเคมีที่ใช๎กําจัด
ศัตรูพืชที่เข๎มข๎น อาจทําให๎สัตว๑น้ําตํางๆ ตายและสูญพันธ๑ได๎ 

 1.3.3.2 น้ําเสียจากกิจกรรมปศุสัตว๑โดยเฉพาะอยํางยิ่งฟาร๑มสุกร ซึ่งมีมูลสัตว๑ เศษอาหาร
และน้ําล๎างคอกจะมีคําความสกปรกสูงและมีปริมาณมาก 

 1.3.3.3 น้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา ซึ่งมักนิยมทําให๎ใกล๎ๆ แหลํงน้ําและระบาย
อินทรียวัตถุที่เกิดจากอาหารที่ใช๎เลี้ยง และของเสียที่สัตว๑ถํายออกมาก็จะทําให๎ คําออกซิ เจนในน้ําลดต่ําลง
เร่ือยๆ ถ๎าไมํเรํงให๎มีการผลิตมากๆ และลดการใช๎สารเคมีทั้งหลายจริง ก็จะเป็นการชํวยรักษา แหลํงน้ําให๎มี
คุณภาพดีตํอไปนานๆ (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 2559) 

1.3.4 การรักษาแหลํงน้ําโดยใช๎ถังดักไขมันประจําบ๎านและร๎านอาหาร 
 คราบไขมันจากการทําอาหารตํางๆ คือ ตัวการสําคัญที่ทําให๎ผิวน้ําถูกบดบังและทําให๎

อากาศ ไมํสามารถซึมผํานลงไปในน้ําได๎ เมื่อในน้ําขาดออกซิเจนแหลํงน้ํานั้นก็จะเนําเสีย บํอดักไขมันเป็น
เครื่องมือการบําบัดขั้นต๎น โดยนําน้ําที่ใช๎แล๎วจากครัวจะไหลผํานตะแกรงดักเศษอาหารตํางๆ ออกกํอนแล๎ว
ผํานเข๎าไปในบํอดักไขมัน ซึ่งเมื่อทิ้งไว๎ในระยะหนึ่ง ไขมันจะลอยตัวขึ้นมาสะสมกันบนผิวน้ําแล๎วจึงตักออกไป
กําจัดโดยทิ้งในรถเก็บขยะหรือนําไปฝังดินหรือไปทําปุ๋ยได๎ (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 2559) 
 
1.4 ผลกระทบของน้้าเสียชุมชนต่อสุขภาพอนามัย 

โดยทั่วไปเชื้อโรคที่พบในน้ําเสียที่กํอให๎เกิดโรคตํอมนุษย๑ได๎ มี 4 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส โปร
โตซัว และพยาธิ โดยมีสาเหตุมาจากอุจจาระของมนุษย๑ปนมากับน้ําเสีย โรคติดเชื้อจากสิ่งขับถํายสามารถ
ติดตํอสูํคน มี 2 วิธี คือ เกิดจากเชื้อโรคที่อยูํในสิ่งขับถํายของบุคคลหนึ่งแพรํกระจายออกสูํสิ่งแวดล๎อมแล๎ว
เข๎าสูํบุคคลอื่น และเกิดจากเชื้อโรคจากสิ่งขับถํายเข๎าทางปาก โดยที่สัตว๑พาหนะ เชํน หนูหรือแมลงตําง ๆ ที่
อาศัยสิ่งขับถํายในการขยายพันธุ๑ จะรับเชื้อโรคเข๎าสูํรํางกาย โดยเชื้ออาจอยูํในตัว ลําไส๎ หรือในเลือดของ
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สัตว๑พาหนะนั้น โดยที่คนจะได๎รับเชื้อผํานสัตว๑เหลํานั้นอีกทีหนึ่ง ซึ่งองค๑การอนามัยโลก (WHO) ได๎จําแนก
เชื้อโรคตามลักษณะการติดเชื้อออกเป็น 6 ประเภท 

ประเภทที่ 1การติดเชื้อไวรัสและโปรโตซัว สามารถทําให๎เกิดโรคได๎แม๎วําจะได๎รับเชื้อเพียง
เล็กน๎อย และสามารถติดตํอได๎งําย ซึ่งการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลเพียงอยํางเดียวยังไมํพอ จะต๎องให๎ความรู๎
เก่ียวกับสุขภาพควบคูํกันด๎วย 

ประเภทที่ 2 การติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะต๎องได๎รับเชื้อในปริมาณที่มากพอจึงจะทําให๎เกิดโรค
ได๎ แตํติดตํอจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได๎ยาก เชื้อนี้มีความทนทานตํอสภาพแวดล๎อมและสามารถ
แพรํพันธุ๑ได๎ดีในที่ที่เหมาะสม ซึ่งการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลเพียงอยํางเดียวไมํเพียงพอ จะต๎องให๎ความรู๎
เก่ียวกับสุขภาพควบคูํกันด๎วย 

ประเภทที่ 3 เชื้อชนิดนี้ทําให๎เกิดโรคได๎ทั้งในระยะแฝงและระยะฝังตัว ได๎แกํ ไขํพยาธิ ซึ่งไมํ
สามารถติดตํอจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได๎โดยตรง แตํต๎องการสถานที่และสภาวะที่เหมาะสมเพื่อ
เจริญเติบโตเป็นตัวพยาธิและเข๎าสูํรํางกายได๎ ดังนั้นการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี เชํน การกําจัดสิ่งขับถํายที่
ถูกต๎องจึงเป็นสิ่งสําคัญ จึงเป็นการป้องกันมิให๎มีสิ่งขับถํายปนเปื้อนสิ่งแวดล๎อม 

ประเภทที่ 4 พยาธิตัวตืดอาศัยอยูํในลําไส๎คน ไขํพยาธิจะปนออกมากับอุจจาระ ถ๎าการกําจัด
สิ่งขับถํายไมํเหมาะสม ก็จะทําให๎สัตว๑จําพวกโค กระบือ และสุกร ได๎รับไขํพยาธิจากการกินหญ๎าที่มีไขํพยาธิ
เข๎าไป ซึ่งไขํพยาธินี้เมื่อเข๎าไปในรํางกายสัตว๑แล๎วจะกลายเป็นซีสต๑ (Cyst) และฝังตัวอยูํตามกล๎ามเนื้อ คนจะ
ได๎รับพยาธิโดยการรับประทานเนื้อสัตว๑ดิบ ๆ ดังนั้นการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี เชํน การกําจัดสิ่งขับถํายที่
ถูกต๎องจึงเป็นสิ่งสําคัญ จึงเป็นการป้องกันมิให๎มีสิ่งขับถํายปนเปื้อนสิ่งแวดล๎อม 

ประเภทที่ 5 พยาธิที่มีบางระยะของวงชีวิตอยูํในน้ํา โดยพยาธิเหลํานี้จะมีระยะติดตํอตอนที่
อาศัยอยูํในน้ํา โดยจะเข๎าสูํรํางกายคนโดยการไชเข๎าทางผิวหนังหรือรับประทานสัตว๑น้ําที่ไมํได๎ทําให๎สุก 
ดังนั้นการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี จึงเป็นการป้องกันมิให๎พยาธิเหลํานี้ปนเปื้อนสิ่งแวดล๎อม 

ประเภทที่ 6 การติดเชื้อโดยมีแมลงเป็นพาหะ แมลงที่เป็นพาหะที่สําคัญ ได๎แกํ ยุง แมลงวัน 
โดยยุงพวก Culex pipines จะสามารถสืบพันธุ๑ได๎น้ําเสีย โดยเชื้อจะติดไปกับตัวแมลง เมื่อสัมผัสอาหารเชื้อ
ก็จะปนเปื้อนกับอาหาร ดังนั้นการจัดระบบสุขาภิบาลที่ดี จึงเป็นการป้องกันพาหนะเหลํานี้ 

ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการควบคุมการแพรํกระจายของเชื้อโรค คือ จะต๎องจัดระบบสุขาภิบาล
ตั้งแตํระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนให๎ถูกต๎องเหมาะและควรมีระบบการจัดการและบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชนที่สามารถกําจัดเชื้อโรคในน้ําทิ้งได๎กํอนที่จะระบายลงสูํแหลํงน้ําสาธารณะหรือออกสูํสิ่งแวดล๎อม 
 

สมมูลประชากร 
 คือ คําความสกปรกหรือมลสารในรูปสารอินทรีย๑ที่วัดได๎โดยหนํวยวัดบีโอดี อันเกิดจาก

การดําเนินชีวิตของคน ๆ หนึ่ง และสามารถหาได๎จากสูตร 
สมมูลประชากร (สป.) = บีโอดีในน้ําเสีย (กรัม/ลิตร) x ปริมาณน้ําเสียที่คน ๆ หนึ่งผลิตออกมาตํอวัน (ลิตร/
คน/วัน) = บีโอดี เป็น กรัม/คน-วัน 
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ตารางที่ 2 คําสมมูลประชากรแบํงตามภาคตํางๆ 
คําสมมูลประชากรแบํงตามภาคตําง 

ภาค 
คําสมมูลประชากร (กรัม บีโอด/ีคน - วัน) 
2540 2545 2550 2555 2560 

กลาง 30 34 36 38 40 
เหนือ 30 34 36 38 40 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 35 40 43 47 50 
ใต ๎ 35 38 42 46 50 
ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดลําดับความสําคัญการจัดการน้ํา เสียชุมชน, สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล๎อม 2538 
 
1.5 มลพิษทางน้้าชนิดต่างๆ 

1.5.1 พีเอช (pH) เป็นคําที่บอกถึงความเป็นกรดเป็นดํางของน้ําเสีย โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตในน้ํา
หรือจุลินทรีย๑ในถังบําบัดจะดํารงชีพได๎ดีในสภาะเป็นกลาง คือ pH ประมาณ 6-8 

1.5.2 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เป็นคําที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่
จุลินทรีย๑ใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย๑ ถ๎าคําบีโอดีสูงแสดงวําความต๎องการออกซิเจนสูง นั่นคือมีความ
สกปรกหรือสารอินทรีย๑ในน้ํามาก 

1.5.3 ปริมาณของแข็ง (Solids)< หมายถึงปริมาณสารตํางๆ ที่มีอยูํในน้ําเสีย ทั้งในลักษณะที่
ไมํละลายน้ําและที่ละลายน้ํา (Dissolved Solids) ของแข็งบางชนิดมีน้ําหนักเบาและแขวนลอยอยูํในน้ํา 
(Suspended Solids) บางชนิดหนักและจมตัวลงเบื้องลําง (Settleable Solids) ของแข็งที่ไมํละลายน้ํานี้
อาจสร๎างปัญหาในการอุดตันเครื่องเติมอากาศ และถ๎าปลํอยทิ้งในปริมาณมากจะทําให๎เกิดความสกปรกและ
ตื้นเขินในลําน้ําธรรมชาติ ตลอดจนบดบังแสงแดดที่สํองลงสูํท๎องน้ํา 

1.5.4 ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นธาตุจําเป็นในการสร๎างเซลล๑ ของสิ่งมีชีวิต ไนโตรเจนจะ
เปลี่ยนสภาพเป็นแอมโมเนีย ถ๎าหากในน้ํามีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกยํอยสลายไปเป็นไนไทรต๑และไนเตรท 
ดังนั้นการปลํอยน้ําเสียที่มีสารประกอบไนโตรเจนสูงจึงทําให๎ออกซิเจนที่มีอยูํในลําน้ําลดน๎อยลง 

1.5.5 ไขมันและน้ํามัน Fat, Oil, and Grease) สํวนใหญํ ได๎แกํ น้ํามันและไขมันจากพืชและ
สัตว๑ที่ใช๎ในการทําอาหาร สบูํจากการอาบน้ํา ฟองสารซักฟอกจากการชําระล๎าง สารเหลํานี้มีน้ําหนักเบาและ
ลอยน้ํา ทําให๎เกิดสภาพไมํนําดูและขวางกั้นการซึมของอกอซิเจนจากอากาศสูํแหลํงน้ํา นอกจากนี้ยังมีคําบีโอ
ดีสูงเพราะเป็นสารอินทรีย๑ 

1.5.6 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือคําปริมาณออกซิเจนที่ใช๎ในการยํอย
สารอินทรีย๑ด๎วยวิธีการทางเคมี มักใช๎เทียบหาคําบีโอดีโดยครําวๆ ปกติ COD:BOD ของน้ําเสียชุมชน
ประมาณ 2-4 เทํา 
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2. ข้อมูลคลองแม่ข่า 

2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่คลองแม่ข่าและพื้นที่ศึกษา 

สภาพทั่วไปของลําน้ําแมํขํา น้ําแมํขํา เป็น 1 ใน 7 ไชยมงคลของเมืองเชียงใหมํเป็น ทางน้ํา

ธรรมชาติมีสภาพคดเคี้ยวไปมาและลาดไหลลงจากทางทิศเหนือไปสูํทิศใต๎ อยูํระหวํางกลางของบริเวณที่ดิน

นอกก แพงเมืองเชียงใหมํด๎านตะวันออกกับแมํน้ําปิง ต๎นกําเนิดของน้ําแมํขําเร่ิมจากลําธาร และลําเหมือง ซึ่ง

รับน้ํามาจากห๎วยแมํหยวก ห๎วยแมํขัวมุง ห๎วยชํางเคี่ยน และห๎วยแก๎วจากดอยสุเทพ ไหลมาตามระดับลาดลง

สูํทิศตะวันออก จํานวน 3 แคว ดังนี้ 

แควที่ 1 ตัดกับถนนสายเชียงใหมํ-ฝาง ที่ตําบลแมํหยวก 

แควที่ 2 ที่สะพานหลิ่งกอก 

แควที่ 3 ที่สะพานรํองกระแจะ 

จากนั้นไหลมารวมเป็นทางน้ําใหญํที่ หนองน้ําใหญํ บริเวณทุํงป่าแพํง ในเขตเทศบาล นคร

เชียงใหมํด๎านเหนือฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปิงเรียกวํา “แมํขํา” ไหลผํานที่ราบลุํมไปทางใต๎ ไปบรรจบ กับ

แมํน้ําปิงที่บ๎านป่าแดดชํวงตั้งแตํนั้นเรียกชื่อใหมํเป็น “แมํโทร” หรือ “แมํโถ” 

ความสําคัญของขุนน้ําแมํขํา หรือคลองแมํขําไมํได๎เป็นเพียงไชยมงคลของเชียงใหมํ แตํ มี

ความสําคัญในทางยุทธศาสตร๑ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหมํทางด๎านใต๎และตะวันออก ด๎วย

เป็นการเพิ่มความมั่นคงคั่นกลางอยูํระหวํางคูน้ํารอบตัวเวียงกับน้ําแมํปิงในสมัยปลายราชวงศ๑ มังรายจึงมี

การขุดลอกครั้งใหญํ เชํน ในสมัยท๎ายแมํกุครองเมืองเชียงใหมํ (พ.ศ. 2194-2107) แม๎ชํวง สมัยเมือง

เชียงใหมํตกเป็นเมืองขึ้นของพมํา (พ.ศ. 2101-2317) พมํา ผู๎ครองเมืองเชียงใหมํ ก็ได๎ทําการ ขุดลอกและ

ปรับปรุงคลองแมํขําสํวนหนึ่งความยาวประมาณ 3 ก.ม.โดยเริ่มจากจุดเริ่มต๎นบริเวณวัด ไชยศรีภูมิและลําคู

ไหวทางด๎านตัวของก าแพงเมืองเชียงใหมํไปบรรจบกันที่ประตูขัวก๎อม 

นอกจากน้ําที่ไหลมาจากห๎วยแมํหยวก ห๎วยแมํขัวมุง ห๎วยชํางเคี่ยน และห๎วยแก๎วจาก ดอยสุ

เทพแล๎ว น้ําแมํขํายังมีต๎นน้ํามาจากทางทิศเหนือ ได๎แกํ น้ําแมํสาและน้ําแมํชะเยืองซึ่งมีแหลํง ต๎นน้ํามาจาก

ดอยสูงในเขตอําเภอแมํริมไหลผํานมายังตําบลแมํสา และตําบลดอนแก๎ว เขตอําเภอแมํริม อีกสายหนึ่ง ซึ่งใน

อดีตปริมาณน้ํานั้นมีมาก แตํในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและ ความทันสมัยทาง

เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยํางมาก ทําให๎ทรัพยากรธรรมชาติและแหลํงน้ําถูกทําลาย ไมํได๎รับการดูแลรักษา ลํา

น้ําธรรมชาติขาดหายและไมํมีน้ําดังเชํนในอดีตโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร เชียงใหมํซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชน

เข๎ามาอยูํอาศัยอยํางหนาแนํน กํอเกิดเป็นชุมชนแออัดหลายชุมชนในพื้นที่ เขตเทศบาลจํานวนมากกวํา 40 

ชุมชน ในจํานวนดังกลําวมีที่ตั้งเรียงรายริมฝั่งคลองแมํขําจํานวน 22 ชุมชน ได๎แกํ 

 



16 
 

 

1. ชุมชนบา๎นทํอ  2. ชุมชนแมํหยวก  3. ชุมชนเมืองลัง  

4. ชุมชนบา๎นเอ้ืออาทร  5. ชุมชนหมํูบา๎นเทียมพร 6. ชุมชนศรีลานนา 

7. ชุมชนหลิ่งกอก  8. ชุมชนศรีมงคล  9. ชุมชนพฒันาบา๎นกูํเต๎า 

10. ชุมชนหมูํบ๎านอุํนอาร ี 11. ชุมชนชมพชู๎างมํอย 12. ชุมชนชาํง 

13. ชุมชนระแกง  14. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 15. ชุมชนกําแพงงาม 

16. ชุมชนฟ้าใหมํประตูก๎อม 17. ชุมชนทิพย๑เนตร 18. ชุมชนปา่แพํง 

19. ชุมชนศาลาแดง  20. ชุมชน 5 ธันวา 21. ชุมชนศรีปิงเมือง 

22. ชุมชนอินทนิล 

 

โดยสรุป น้ําแมํขําในชํวงต๎นจะมีลําน้ําสาขายํอยซึ่งเป็นแหลํงต๎นน้ําจํานวนหลายสาย ได๎แกํ น้ํา

แมํหยวก ห๎วยแมํขัวมุง ห๎วยชํางเคี่ยน น้ําแมํสา น้ําแมํชะเยือง และมีลําน้ําสาขายํอยที่ไหลมา บรรจบในชํวง

กลางน้ํา เชํน ลําเหมืองกาง รํองกระแจะ และลําคูไหว ซึ่งน้ําแมํขําสายหลักจะไหลผําน ตําบลดอนแก๎ว เขต

อําเภอแมํริม และไหลตํอไปยังเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ เทศบาลตําบลป่าแดด เทศบาลตําบลแมํเหียะ 

อําเภอเมือง จากนั้นไหลเรื่อยไปจนถึงเขตเทศบาลตําบล สันผักหวาน และไหล ลงสูํแมํน้ําปิงในเขตองค๑การ

บริหารสํวนตําบลสบแมํขํา อําเภอหางดง (ดังรูปที่ 1) 

โดยได๎ทําการแบํงพื้นที่ลําน้ําแมํขําออกเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้ 

1. น้ําแมํขําชํวงที่ 1 (ชํวงต๎นน้ํา) พื้นที่เขตตําบลดอนแก๎ว อําเภอแมํริม (รูปที่ 2) 

2. น้ําแมํขําชํวงที่ 2 (ชํวงกลางน้ํา) เขตเทศบาลนครเชียงใหมํทั้งหมดเริ่มตั้งแตํหมูํบ๎านสุขิโต 

ถนนสมโภชเชียงใหมํ 700 ปี จนสุดเขตเทศบาลนครเชียงใหมํถนนมหิดลกํอนถึงเขตเทศบาล ตําบลป่าแดด 

(รูปที่ 3) 

3. น้ําแมํขําชํวงที่ 3 (ชํวงท๎ายน้ํา) เริ่มตั้งแตํเขตเทศบาลตําบลป่าแดดไปจนถึงจุดที่น้ําแมํขํา 

ไหลลงสูํแมํน้ําปิงที่ตําบลสบแมํขํา อําเภอหางดง (รูปที่ 4) 
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ภาพที่ 1 แผนทีล่ําน้ําแมํขําตลอดทั้งสาย 
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ภาพที่ 2 แผนทีล่ําน้ําแมํขําชํวงที่ 1 (เขตตําบลดอนแก๎ว อําเภอแมํริม) 
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ภาพที่ 3 แผนทีล่ําน้ําแมํขําชํวงที่ 2 (เขตเทศบาลนครเชียงใหมํ) 
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ภาพที่ 4 แผนทีล่ําน้ําแมชํํวงที่ 3 ตั้งแตํเขตเทศบาลตําบลป่าแดดไปจนถึงองค๑การบริหารสํวนตาํบลแมํขํา 

 

2.2 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่คลองแม่ข่า 

การศึกษาในครั้งนี้ได๎ทําการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทําเปน็พืน้ที่นาํรํอง จํานวน 3 แหํง 

(อปท.) เพื่อเป็นตัวแทนของพืน้ที่ทั้ง 3 ชํวงลําน้ํา ดงันี ้

1. น้ําแมํขําชํวงที่ 1 (ชํวงต๎นน้ํา) ได๎แกํ องค๑การบริหารสํวนตาํบลดอนแก๎ว 

2. น้ําแมํขําชํวงที่ 2 (ชํวงกลางน้าํ) ได๎แกํ เขตเทศบาลนครเชียงใหมํ 

3. น้ําแมํขําชํวงที่ 3 (ชํวงท๎ายน้าํ) ได๎แกํ เทศบาลตาํบลปา่แดด 

โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี ้

2.2.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนแก้ว 

 สภาพทั่วไป 

 เป็นเขตการปกครองของอําเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ ได๎รบัการยกฐานะ วันที ่2 มีนาคม 

2538 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เป็นอบต. ชั้น 4 และ ปี พ.ศ. 2540 เลื่อนระดับชัน้เปน็ชั้น 3 หรือ

ชั้นกลาง ปัจจุบนัตั้งอยูํที่ เลขที่ 200 หมํูที่ 4 ต.ดอนแก๎ว อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ 
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 ลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้ง 

 ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอําเภอแมํริม พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 34.953 

ตาราง กิโลเมตร มีเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นเขตทหาร ศูนย๑ราชการ เขตอุทยาน 3 ใน 4 

ของ พื้นที่ทั้งหมด ประกอบไปด๎วย หมูํบ๎าน 10 หมํูบ๎าน คือ หมูํที่ 1 บ๎านบํอปุ๊ หมูํที่ 2 บ๎านดอนแก๎ว หมูํที่ 3 

บ๎านศาลา-ห๎วยตึงเฒํา หมูํที่ 4 บ๎านป่าแงะ หมูํที่ 5 บ๎านพระนอน หมูํที่ 6 บ๎านป่ารวก หมูํที่ 7 บ๎านสัน 

เหมือง หมํูที่ 8 บ๎านชะเยือง หมูํที่ 9 บ๎านสบสา-หนองฟาน และหมํูที่ 10 บ๎านพระเจ๎านั่งโก๐น 

 อาณาเขตติดต่อ 

 -  ทิศใต๎ ติดกับ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ ตําบลช๎างเผือก และตําบลป่าตัน 

 -  ทิศตะวันออก ติดกับแมํน้ําปิง ตําบลเหมืองแก๎ว อําเภอแมํริม และ ตําบลสันผีเสื้อ 

 -  ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแหํงชาติสุเทพ - ปุย ตําบลสุเทพ และตําบล แมํแรม 

 -  ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลแมํสา อําเภอแมํริม 

 สภาพทางสังคม 

 การตั้งบ๎านเรือนเป็นชุมชนใหญํ แบบถาวรไมํเคลื่อนย๎ายถิ่นฐาน ตั้งอยูํบริเวณสองฟาก

ถนน เชียงใหมํ-ฝาง โดยสํวนใหญํจะมีชุมชนหนาแนํนทางฝั่งด๎านทิศตะวันออกหรือฝั่งของถนน เชียงใหมํ – 

ฝาง หรือแถบลุํมแมํน้ําปิง สํวนด๎านทิศตะวันตกหือฝั่งซ๎ายของถนนเชียงใหมํ – ฝาง จะเป็นที่ตั้งของศูนย๑ 

ราชการและเขตอุทยานแหํงชาติ สุเทพ– ปุย รวมพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยูํ ประมาณ 8 ตาราง กิโลเมตร 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด (คํานิยม) ตําบลดอนแก๎วมี 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สําคัญเหมือนกับสังคมไทยพื้นเมืองโดยทั่วไป เชํน งานสงกรานต๑ ประเพณี สรง

น้ําพระนอนขอนมํวง ประเพณีแขํงจุดบ๎องไฟหมื่น ประเพณีแหํไม๎ค้ํา การบวชสามเณรภาคฤดูร๎อน และวัน

สําคัญทางศาสนาตําง ๆ เป็นต๎น 

 สถาบันการศึกษา 

 การศึกษาในตําบลดอนแก๎ว จัดการเรียนการสอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึง

อุดมศึกษา เป็นการดําเนินการจัดการศึกษาภาครัฐบาล โดยมีสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด ดังนี้ 

 1. โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา เดิมมี 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ๎านดอนแก๎ว 

โรงเรียนบ๎านศาลา และโรงเรียนบ๎านพระนอน ม.2, ม.3, ม.8 

 2. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เดิมมี 2 โรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เชียงใหมํ 

 3. กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษาศูนย๑การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 

 4. กรมการศึกษานอกโรงเรียน - ศบอ. 
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 5. โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเอกชน – โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย 

 6. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข – วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหมํ 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 98 นับถือศาสนาคริสต๑ ร๎อยละ 1.95 และนับถือศาสนาอื่น ๆ 

ร๎อยละ 0.05 มี วัด จํานวน 5 แหํง ได๎แกํ วัดดาราภิมุข หมูํที่ 1 วัดดอนแก๎ว หมูํที่ 2 วัดโสภณาราม หมูํที่ 1 

วัดปิยาราม หมูํ ที่ 4 และ วัดพระนอน หมูํที่ 5 และมี สํานักสงฆ๑ จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ สํานักสงฆ๑สันเหมือง 

หมํูที่ 7 และ มีโบสถ๑คริสต๑ จํานวน 1 แหํง ได๎แกํ โบสถ๑คริสต๑จักร หมูํที่ 4 

 องค์กรมวลชน 

 มีการรวมกลุํมของมวลชน เป็นสถาบันเกษตรกรเชํนเดียวกับตําบลอื่นๆที่สําคัญมีดังนี้ 

 1. กลุํมนิติบุคคล จํานวน 1 กลุํม คือ กลุํมเกษตรกรทํานาดอนแก๎ว สมาชิก 80 คน 

 2. กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร จํานวน 10 กลุํม สมาชิก 520 คน  

 3. กลุํมเยาวชน/ยุวเกษตรกร จํานวน 1 กลุํม สมาชิก 63 คน 

 4. กลุํมสหกรณ๑การเกษตร จํานวน 1 กลุํม สมาชิก 49 คน 

 5. กลุํม ธกส. จํานวน 10 กลุํม 

 6. กลุํมผู๎สูงอายุ จํานวน 5 กลุํม สมาชิก 150 คน 

 7. กองทุนหมํูบ๎าน จํานวน 10 กองทุน 

 8. กลุํมปศุสัตว๑ห๎วยตึงเฒํา จํานวน 1 กลุํม 

 9. กลุํมปลูกผักบ๎านศาลา จํานวน 1 กลุํม 

2.2.2 เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 สภาพทั่วไป 

 เทศบาลนครเชียงใหมํ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมํ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2458 ขึ้นตรงตํอ

มณฑล พายัพตํอมาเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปีพ.ศ. 2475 สภาผู๎แทนราษฎรจึงมีมติ 

สมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งสํวนใหญํเป็นสุขาภิบาลให๎มีฐานะเป็นเทศบาล 

 เทศบาลนครเชียงใหมํได๎รับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมํขึ้นเป็น “เทศบาลนคร

เชียงใหมํ” ในปี พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478 มี

พื้นที่ รับผิดชอบ 17.50 ตารางกิโลเมตร มีอํานาจหน๎าที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัด ระเบียบ 

เทศบาล พ.ศ.2476 ทุกประการนับเป็นเทศบาลนครแหํงแรกในประเทศไทย 

 สํานักงานเทศบาล นครเชียงใหมํ ตั้งอยูํที่ 1 ถนนวังสิงห๑คํา อ.เมือง จ. เชียงใหมํ บริเวณ

บนฝั่ง แมํน้ําปิงด๎านทิศตะวันตก ทําพิธีเปิดอาคารแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 กํอสร๎างในที่ดินของ 
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เทศบาล มีพื้นที่ 7 ไรํ 3 งาน 26 ตารางวาและอีกสํวนหนึ่งเป็น ที่ดิน ราชพัสดุซึ่งยกให๎อยูํในความ 

ควบคุมดูแลรับผิดชอบของเทศบาล พื้นที่ 2 ไรํ 17 ตารางวารวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 9 ไรํ 3 งาน 43 ตารางวา 

ณ ตําบลป่าตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็น นายกรัฐมนตรี มีพลเรือ

โทหลวง สุนาวิน วิวัฒเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยและมีนายวรการ บัญชา เป็นนายกเทศมนตรี

คนแรก และหลวงฉมาชํานิเขตเป็นปลัดเทศบาลคนแรก 

 ตํอมาเทศบาลนครเชียงใหมํมีความเจริญของตัวเมืองมากขึ้น มีชุมชนหนาแนํน และ 

ขยายตัว โดยรอบ ในปี พ.ศ. 2526 จึงได๎มีพระราช กฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ จังหวัด

เชียงใหมํ พ.ศ. 2526 มีพื้นที่รับผิดชอบ 40.216 ตารางกิโลเมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ

เลํมที่ 100 ตอนที่ 53 ลงวันที่ 5 เมษายน 2526 ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตําบล ได๎แกํ ตําบลหายยา ตําบลช๎าง

มํอย ตําบลศรีภูมิ ตําบลวัดเกต ตําบลช๎างคลาน ตําบลพระสิงห๑ ตําบลสุเทพบางสํวน ตําบลป่าแดดบางสํวน 

ตําบลฟ้าฮําม ตําบลหนองป่าครั่งบางสํวน ตําบลทําศาลาบางสํวน ตําบลป่าตัน ตําบลหนองหอย บางสํวน 

และตําบลช๎างเผือกบางสํวน และนอกจากที่กลําวมาข๎างต๎นนี้แล๎ว เทศบาลนครเชียงใหมํยังมีหน๎าที่และความ

รับผิดชอบครอบคลุม แขวงอีก 4 แขวง ได๎แกํ แขวงนครพิงค๑ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย 

โดยแบํงพื้นที่ตามแขวงได๎ดังนี้ แขวงนครพิงค๑ มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร แขวง กาวิละ มีพื้นที่ 11.4 

ตารางกิโลเมตร แขวงเม็งราย มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร และแขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ 9.2 ตาราง 

 อาณาเขต  

 เทศบาลนครเชียงใหมํมีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 

 -  ทิศเหนือ ติดตํอกับอําเภอเมือง ตําบลสันผีเสื้อ และอําเภอแมํริม 

 -  ทิศใต๎ ติดตํอกับตําบลหนองหอย และตําบลป่าแดด 

 -  ทิศตะวันออก ติดตํอกับตําบลหนองป่าคร่ัง และตําบลฟ้าฮํามบางสํวน 

 -  ทิศตะวันตก ติดตํอกับอุทยานแหํงชาติ ป่าดอยสุเทพ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ 

 ประชากร 

 เทศบาลนครเชียงใหมํมีประชากรประมาณ 141,361 คน ชาย 66,036 คน หญิง 75,325 

คน จํานวนบ๎านเรือน 75,878 หลังคาเรือน ในปัจจุบันนครเชียงใหมํกลาเป็นศูนย๑กลางความเจริญทุกๆด๎าน 

ของภูมิภาค ทําให๎มีประชากรแฝง อพยพมาอาศัยในนครเชียงใหมํ มากกวํา 2.5 ล๎านคน และมี ประชากร

ตํางอําเภอ ในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดใกล๎เคียงเข๎ามาใช๎บริการในเขตเมืองในเวลา กลางวัน และอพยพ

ออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 250,000 คน/วัน ทําให๎ในเขตเทศบาลนคร เชียงใหมํมีความหนาแนํน และ

มีสภาพการจราจรที่คับคั่ง ไมํตํางราวกับกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 3 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2544 – 2554 

พ.ศ. ชาย หญิง รวม + / - (%) จํานวนบา๎น + / - (%) 
2544 82,525 91,331 173,856 + 1.25 67,178 + 1.18 
2545 74,819 84,584 159,403 - 8.31 67,809 + 0.94 
2546 74,401 84,305 158,706 - 0.43 69,073 + 1.87 
2547 78,835 87,937 166,772 + 5.09 68,053 + 1.47 
2548 70,403 80,608 101,011 - 9.45 70,090 + 1.26 
2549 69,989 80,483 150,472 - 0.35 70,090 + 1.21 
2550 69,122 79,188 148,310 - 1.44 70,973 + 1.26 
2551 68,310 78,490 146,800 - 1.02 71,514 + 0.76 
2552 66,564 76,406 142,970 - 2.31 75,255 + 0.88 
2553 66,333 75,830 142,163 - 0.56 75,721 + 0.62 
2554 66,036 75,325 141,361 - 0.56 75,878 + 0.21 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล (ข๎อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2554) 

 จํานวนตัวเลขประชากรดังกลําวมานี้ เป็นจํานวนตัวเลขของประชากรที่มีหลักฐานทาง 

ทะเบียนราษฎรอยูํในเขตเทศบาลเทํานั้น ยังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งที่เดินทางเข๎ามาประกอบอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา แรงงานตํางด๎าว/ตํางถิ่น และนักทํองเที่ยว ที่เดินทางเข๎ามายังเทศบาลนครเชียงใหมํในแตํ

ละวัน กลุํมประชากรจํานวนนี้ไมํทราบจํานวนแนํชัด (ประชากรแฝง) ซึ่งเป็นประชากรที่เข๎ามาใช๎ บริการ

สาธารณะด๎านตํางๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ จึงนับเป็นกลุํมประชากรที่สําคัญที่มีผลกระทบตํอการ

เจริญเติบโตของเมือง ทั้งนี้ประชากรกลุํมนี้ยังไมํมีการสํารวจจํานวนที่แนํชัด เมื่อพิจารณาจากข๎อมูลย๎อนหลัง 

พบวําจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโน๎มหดตัวลง ในขณะที่จํานวนบ๎านมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 จังหวัดเชียงใหมํ เป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน ในอดีตได๎รับการ

ขนาน นามวํา “นพบุรีศรีนครพิงค๑” หรือ “เวียงพิงค๑” เชียงใหมํในวันนี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยแหลํง 

ทํองเที่ยวที่เป็น ธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุและขนบธรรมเนียมประเพณี ดั้งเดิมแบบล๎านนา ไทย 

ตลอดจนน้ําใจไมตรีของชาวเชียงใหมํซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวมา เยือนจังหวัดเชียงใหมํใน แตํละปี

เป็นจํานวนมาก ลักษณะเดํนของเชียงใหมํสรุปได๎ตามคําขวัญของจังหวัดเชียงใหมํที่วํา “ดอย สุเทพเป็นศรี 

ประเพณีเป็นสงํา บุปผาชาติล๎วนงามตา นามล้ําคํานครพิงค๑” 

 การเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ ของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 

ตํางประเทศมี 2 ลักษณะ คือ การเดินทางมาทํองเที่ยวด๎วยตนเองและการใช๎บริการจากบริษัท นําเที่ยว โดย
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ที่พักสําหรับนักทํองเที่ยว นักทัศนาจร และผู๎มาเยือน ประกอบด๎วย โรงแรม เกสท๑เฮาส๑ บังกะโล รีสอร๑ท 

บ๎านญาติ/เพื่อน ที่พักในอุทยานแหํงชาติตํางๆ บ๎านรับรองของทางราชการและเอกชนอื่นๆ เป็นต๎น ในปี 

2550 จังหวัดเชียงใหมํมีการขยายตัวของเศรษฐกิจด๎านการทํองเที่ยวในสัดสํวนที่ลดลง โดยอาจมีสาเหตุมา

จากการชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก และปัญหาหมอกควันในจังหวัด เชียงใหมํ ซึ่งแม๎วําจะมี

จํานวนโรงแรมที่พักเพิ่มขึ้น โดยมีจํานวนโรงแรมที่พัก รวมทั้งสิ้น 418 แหํง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 

22.58 แตํกลับมีจํานวนผู๎มาเยือน นักทํองเที่ยว และนักทัศนาจร ทั้งสิ้น 10,713,734 คน ลดลงจากปีที่ผําน

มาร๎อยละ 4.18 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปจํานวนโรงแรม และ นักทํองเที่ยวและนักทัศนาจรพ.ศ. 2549 – 2550 

รายการ 
พ.ศ. 
2552 2553 + / - (%) 

จํานวนโรงแรม 410 447 + 9.02 
จํานวนห๎องพัก 22,493 23,292 + 3.55 
คํานวณนักทํองเที่ยว 2,394,388 2,770,142 + 15.69 
1. ชาวไทย 1,373,923 1,659,438 + 20.78 
2. ชาวตํางประเทศ 1,020,465 1,110,704 + 8.84 
ที่มา : กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 

 สถานประกอบการและสถานบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 จากการสํารวจสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ สามารถแสดงจํานวน

สถาน ประกอบการโดยแยกตามแขวง 4 แขวงได๎ดังตารางตํอไปนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการด๎านการพาณิชย๑และสถานบริการในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหมํ  

รายการ 
แขวง 

ยอดรวม 
นครพิงค๑ กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย 

โรงพยาบาล 4 4 6 4 18 
สถานพยาบาล 73 36 90 134 333 
ธนาคาร 28 12 24 30 94 
อาคารชุด 6 17 7 17 47 
โรงแรม 41 25 72 54 192 
หอพัก 253 157 150 421 981 
ศูนย๑การค๎า 3 1 6 4 14 
ตลาด 11 4 2 6 23 
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รายการ 
แขวง 

ยอดรวม 
นครพิงค๑ กาวิละ เม็งราย ศรีวิชัย 

ร๎านอาหาร 64 56 110 91 321 
ปั้มน้ํามนั 8 10 7 7 32 
สุสาน / ปา่ชา๎ 4 4 3 2 13 
รวม 495 326 477 770 2,068 
ที่มา : สํวนพัฒนารายได๎ สํานักการคลัง สeนักงานเทศบาลนครเชียงใหมํ 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

 ในปี 2552 เทศบาลนครเชียงใหมํ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจํานวน 209 แหํง 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม แยกตามแขวง 

แขวง จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม (แหํง) 

นครพิงค๑ 68 

กาวิละ 84 

เม็งราย 49 

ศรีวิชัย 8 

รวม 209 

ที่มา : สํวนพัฒนารายได๎ สํานักการคลัง ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหมํ 

 สภาพทางสังคม 

 ชุมชนเมืองเชียงใหมํตั้งอยูํบริเวณที่ราบลุํมแมํน้ําปิงตอนกลางเชิงดอยสุ เทพ มีแมํน้ําปิง

ไหล ผํานใจกลางเมืองในแนวเหนือ - ใต๎ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเกําตั้งอยูํทางฝั่งตะวันตกของแมํน้ําปิง 

ตํอมาเมื่อชุมชนได๎พัฒนาให๎มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข๎ามแมํน้ําปิง มาทางฝั่งตะวันออก และ

ภายหลังจากที่ได๎มีการตัดถนนอ๎อมเมือง ชุมชนได๎พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส๎นทางคมนาคม และ

โครงขํายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได๎ขยายตัวเป็นอยํางมาก สภาพที่ แท๎จริงของ

ชุมชนเมืองเชียงใหมํ ในปัจจุบันไมํได๎คงอยูํแตํเฉพาะในเขตเทศบาลเทํานั้น แตํได๎ขยายออกไป ตามบริเวณ

ชานเมืองและชนบทโดยรอบ อยํางเชํน เขตอําเภอหางดง อําเภอสันทราย อําเภอแมํริม อําเภอสารภี อําเภอ

สันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันป่าตอง อําเภอจอมทอง อําเภอแมํแตง เป็นต๎น 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 ประชากรในนครเชียงใหมํ นับถือศาสนาพุทธ 91.80% ศาสนาคริสต๑ 5.60% ศาสนา

อิสลาม 1.17% ศาสนาพราหมณ๑-ฮินดู ซิกข๑ 0.02% และอื่นๆ 1.14% ประเพณีและวัฒนธรรม นคร
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เชียงใหมํมีประวัติศาสตร๑ที่ยาวนาน คนเชียงใหมํได๎สั่งสม วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยําง

ตํอเนื่อง โดยสํวนใหญํมีความผูกพันกับพุทธศาสนา และความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่สําคัญ ได๎แกํ 

 -  ปีใหมํเมือง (สงกรานต๑) จัดขึ้นระหวํางวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่ 

สําคัญและยิ่งใหญํของชาวเชียงใหมํ แบํงเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต๑ มีขบวนแหํ พระพุทธสิหิงค๑ และ

พิธีสรงน้ําพระ วันที่ 14 เข๎าวัดกํอเจดีย๑ทราย และวันที่ 15 ประเพณีรดน้ําดําหัวผู๎ใหญํ มีการเลํนสาดน้ํา

ตลอดชํวงเทศกาล 

 -  ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในชํวงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการ 

ตกแตํงบ๎านเรือนและสถานที่ด๎วยโคมชนิดตํางๆ  มีการปลํอยโคมลอย ลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ 

 -  ประเพณีเข๎าอินทขิล จัดขึ้นในชํวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย๑หลวง เป็น 

การบูชาเสาหลักเมืองโดยการน าดอกไม๎ธูปเทียนมาใสํขันดอก 

 -  เทศกาลรํมบํอสร๎าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปีที่ศูนย๑หัตถกรรมทํารํมบํอสร๎าง 

อําเภอสันกําแพง มีการแสดงและจําหนํายผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ๎าน 

 -  มหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย๑แรกของเดือนกุมภาพันธ๑ของทุกปี บริเวณ 

สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ 

 โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน 

 การคมนาคมจะนิยมใช๎การจราจรโดยรถสํวนบุคคลหรือรถจักรยานยนต๑ สําหรับระบบ

มวลชนจะมี รถแดง ตุ๏กตุ๏ก รถเมล๑ และประมาณ พ.ศ. 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร๑ในบริการใน จังหวัด

เชียงใหมํ โดยรถมีสีเหลือง - น้ําเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ๑สํวน สี แดง - เหลือง เป็นแท็กซี่สํวนบุคคล มีสถานี

ขนสํงภายในตัวจังหวัดเชื่อมตํออําเภอตํางๆ คือสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดเชียงใหมํ (สถานีขนสํงช๎างเผือก) 

และสถานีขนสํงระหวํางจังหวัด คือสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดเชียงใหมํแหํงที่ 2 (สถานีขนสํงอาเขต) 

 การคมนาคมทางรถไฟ 

 ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหมํ โดยผํานจังหวัดอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค๑ 

พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ๑ ลําปาง และลําพูน เปิดการเดินรถเร็ว รถดํวน รถดํวนพิเศษ และรถดีเซล รางปรับ

อากาศ กรุงเทพฯ-เชียงใหมํ รวมวันละ 14 ขบวน (ไป 7 กลับ 7) และนครสวรรค๑ - เชียงใหมํ วันละ 2 ขบวน 

(ไป-กลับ) มีสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหมํ คือสถานีรถไฟเชียงใหมํ 

 การคมนาคมทางอากาศ 

 นครเชียงใหมํมีทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ ที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับต๎น รองจาก 

สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต มีเส๎นทางบินไป - กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้ง

สายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหวํางประเทศ โดยสายการบินระหวํางประเทศ มีสาย การบิน
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จากเชียงใหมํไปยังประเทศตํางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจาก เชียงใหมํไป

ยังหลายประเทศ เชํน ประเทศจีน ลาว พมํา ไต๎หวัน สิงคโปร๑ ญี่ปุ่น เป็นต๎น 

 ถนนสายสําคัญที่เชื่อมตํอเมืองเชียงใหมํ ถนนเจริญเมือง ถนนเจริญประเทศ ถนนทํา แพ 

ถนนช๎างคลาน ถนนอินทวโรรส ถนนสนามบิน ถนนไปรษณีย๑ ถนนลอยเคราะห๑ ถนนศรีดอนไชย ถนนสุเทพ 

ถนนห๎วยแก๎ว ถนนวังสิงห๑คํา ถนนวัวลาย ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนทิพเนตร ถนนนิมมาน เหมินทร๑ ถนนเลียบ

คลองชลประทาน ถนนศิริมังคลาจารย๑ ถนนกําแพงดิน ถนนสมโภชเชียงใหมํ 700 ปี ถนนเชียงใหมํ-หางดง 

ถนนโชตนา ถนนอารักษ๑ ถนนทุํงโฮเต็ล ถนนรถไฟ ถนนประชาสัมพันธ๑ ถนน แก๎วนวรัตน๑ ถนนหม่ืนด๎ามพร๎า

คด ถนนเชียงใหมํ-ลําพูน ถนนเชียงใหมํ-สันกําแพง ถนนซุปเปอร๑ไฮเวย๑ (ถนนเชียงใหมํ -ลําปาง) ถนน

เชียงใหมํ - ฝาง ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 108 (ถนนเชียงใหมํ - ฮอด) ถนนเชียงใหมํ-พร๎าว ถนนช๎างเผือก 

ถนนเม็งรายรัศมี ถนนสันติธรรม ถนนพระปกเกล๎า ถนนราชวิถี ถนนราชดําเนิน ถนนราชมรรคา ถนนแมํ

มาลัย-ปาย ถนนวงแหวนรอบนอก ถนนบํารุงบุรี ถนนบํารุง ราษฎร๑ ถนนมณีนพรัตน๑ ถนนวิชยานนท๑ ถนนสุ

ริยวงศ๑ ถนนรัตนโกสินทร๑ ถนนสนามกีฬา ถนนศรีภูมิ ถนนเวียงแก๎ว ถนนชํางหลํอ ถนนท๎ายวัง ถนนราษฎร๑

อุทิศ ถนนเมืองสมุทร ถนนเมืองสาตร ถนนมูล เมือง ถนนราชภาคินัย ถนนนันทาราม ถนนเจริญราษฎร๑ 

ถนนมหิดล ถนนราชเชียงแสน 

2.2.3 เทศบาลต้าบลป่าแดด 

 สภาพทั่วไป 

 เทศบาลตําบลป่าแดด ได๎รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค๑การบริหารสํวนตําบลเมื่อ 

วันที่ 2 มีนาคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 112 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 หน๎า 

15 ประกาศให๎เป็นอบต.ชั้น4 และได๎รับการเลื่อนชั้นเป็น อบต.ระดับกลางในปี พ.ศ.2540 ตํอมา ได๎เลื่อนชั้น

เป็น อบต.ขนาดใหญํ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 กระทั่งได๎รับการประกาศจาก กระทรวงมหาดไทย ลง

วันที่ 2 สิงหาคม 2550 ให๎เป็นเทศบาลตําบลป่าแดด ตั้งแตํวันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต๎นมา 

 สภาพพื้นที่ของเทศบาลตําบลป่าแดด มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 

15,625 ไรํ ตําบลป่าแดดตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอําเภอเมืองเชียงใหมํ เป็นพื้นที่ราบลุํมตามฝั่งซ๎าย (ตะวันตก) 

ของแมํน้ําปิง และมีสํวนที่ติดลําน้ําแมํปิงเป็นแนวทางยาวตลอดประมาณ 6.5 กิโลเมตร มักเกิดน้ําทํวม

บริเวณฝั่งแมํน้ําในฤดูน้ําหลากพื้นที่สํวนใหญํเป็นที่อยูํอาศัย โดยเฉพาะหมํูบ๎านจัดสรร 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ตําบลป่าแดดมีพื้นที่ประมาณ 25 ตร.กม. (15,625 ไรํ) ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอําเภอเมือง 

เชียงใหมํ เป็นพื้นที่ราบลุํมฝั่งซ๎าย(ตะวันตก) ของแมํน้ําปิงโดยมีพื้นที่ติดแมํน้ําปิง เป็นแนวทางยาว ประมาณ 

6.5 กม. ทําให๎มักเกิดน้ําทํวมบริเวณพื้นที่ฝั่งแมํน้ําในฤดูน้ําหลาก 
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 อาณาเขตติดต่อ 

 ตําบลป่าแดดมีอาณาเขตติดตํอ 5 ตําบล ใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงใหมํ 

 - ทิศเหนือ ติดตํอเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ อําเภอเมืองเชียงใหมํ 

 - ทิศใต๎ ติดตํอตําบลสบแมํขํา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 

 - ทิศตะวันออก ติดตํอตําบลทําวังตาล ตําบลดอนแก๎ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ 

 - ทิศตะวันตก ติดตํอตําบลแมํเหียะ และตําบลสันผกัหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 

 ประชากร 

 มีประชากรทั้งสิ้น 15,359 คน แบํงเป็นชาย 7,114 คน และหญิง 8,245 คน 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง ค๎าขาย รับราชการ และเกษตรกรรม สํวนใหญํ 

มีฐานะความเป็นอยูํในระดับปานกลาง 

 โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน 

 การคมนาคม 

 เนื่องจากตําบลป่าแดด มีพื้นที่ติดตํอกับหลายอําเภอ และมีแมํน้ําปิงไหลผํานเป็นเขต แดน

พื้นที่จึงมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําแตํที่ราษฎรใช๎เป็นหลักในการสัญจรติดตํอ มีเส๎นทาง ดังนี้ 1. 

ถนนสายพนังกั้นน้ําปิง ติดตํอเขตอําเภอหางดง อําเภอสารภี และอําเภอเมืองเชียงใหมํ 2. ถนนสายเชียงใหมํ 

– ฮอด ติดตํอเขตอําเภอเมืองเชียงใหมํ และอําเภอหางดง 3. ถนนสายอ๎อมเมือง (ติดตํอเขตอําเภอเมือง

เชียงใหมํ  

 

2.3 สถานการณ์และสภาพปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่ศึกษา 

จากการสํารวจพื้นที่และการจัดประชุมผู๎มีสํวนได๎เสียในพื้นที่โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของ 

ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎เสียในพื้นที่ พบสถานการณ๑และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลําน้ําแมํขํา ดังนี้ 

2.3.1 น้ําแมํขําชํวงที่ 1 (ชํวงต๎นน้ํา) พื้นที่องค๑การบริหารสํวนตําบลดอนแก๎ว 

  ในภาพรวมของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลําน้ําแมํขําในชํวงต๎นน้ํา พบวํา มีการเข๎ามา

ซื้อ สิทธิ์ที่อยูํอาศัยและสร๎างอาคารบ๎านเรือนรุกล้ําพื้นที่ลําน้ําสาธารณะของบุคคลภายนอกที่เข๎ามาอาศัย ใน

พื้นที่ ประกอบกับมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลําน้ําแมํขําตลอดสายมีน้ําทิ้ งจากทํอระบายน้ําและ การ

ปลํอยน้ําเสียลงสูํน้ําแมํขําโดยไมํผํานการบําบัด ลําน้ําแมํขําบริเวณหมูํบ๎านสุขิโต มีสภาพเป็นน้ํานิ่ง มีสิ่งปลูก

สร๎างปิดกั้นทางเดินของน้ําทําให๎น้ําไมํมีการไหลเวียน ในชํวงฤดูฝนมักจะทําให๎เกิดน้ําทํวม บริเวณนี้ มีการ

สร๎างอาคารบ๎านเรือนทับลําน้ํา เกิดการปิดกั้นการไหลของน้ํา ในชํวงฤดูน้ําหลากทําให๎ น้ําล๎นตลิ่ง และเกิด
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ปัญหาน้ําทํวมตามมา ชุมชนยังขาดความเข๎มแข็ง ขาดอํานาจตํอรองกับภาครัฐใน การบริหารจัดการและ

แก๎ปัญหาในพื้นที่ ขาดความรํวมมือจากผู๎ประกอบการในพื้นที่ เชํน ร๎านอาหาร อูํซํอมรถ หอพัก ฯ มีการ

ปลํอยน้ําเสียจากร๎านอาหารในเขตหมูํ 10 มีการสร๎างห๎องน้ําติดกับลําคลอง และปลํอยของเสียและปฏิกูลลง

น้ําโดยไมํมีการบําบดั และเนื่องจากลําน้ําดังกลําวเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ของหมวดการทางและชลประทาน จึง

ทําให๎เกิดข๎อจํากัดในการบริหารจัดการของหนํวยงานท๎องถิ่น มีการกํอสร๎างอาคาร บ๎านเรือนที่สร๎างใหมํโดย

ไมํมีการวางทํอระบายน้ําที่ได๎มาตรฐาน จึงทําให๎เกิด ปัญหาน้ําทํวมในชํวงที่มีฝนตกหนัก ชุมชนเคยมีการ

เสนอโครงการเพื่อการแก๎ปัญหาและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง หลายโครงการแตํไมํได๎รับการสนับสนุนจาก

หนํวยงานที่เก่ียวข๎องแตํอยํางใด 

 
ภาพที่ 5 สภาพคลองแมํขําชํวงที่ 1 (ชํวงต๎นน้ํา) 

2.3.2 น้ําแมํขําชํวงที่ 2 (ชํวงกลางน้ํา) พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหมํ 

 ในภาพรวมของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลําน้ําแมํขําในชํวงกลางน้ํา พบวํา สภาพลํา

น้ํา แมํขํามีวัชพืชขึ้นตลอดสายและมีอยูํอยํางหนาแนํนในบางชํวง น้ําแมํขํามีสีดําและสํงกลิ่นเหม็น โดย 

สาเหตุสําคัญมาจากประชาชนในพื้นที่และสถานประกอบการซึ่งตั้งอยูํในพื้นที่ ปลํอยน้ําเสียซึ่งไมํผําน การ

บําบัดลงสูํลําน้ํา ลําน้ํามีสภาพตื้นเขินเป็นชํวงๆ เนื่องจากการสร๎างบ๎านเรือนและการกํอสร๎าง สิ่งปลูกสร๎าง

ตํางๆ เข๎าไปในพื้นที่ลําน้ํา สํงผลให๎สภาพลําน้ําเปลี่ยนแปลงเกิดการอุดตัน น้ําแมํขําถูก เปลี่ยนทิศทางน้ํา น้ํา

ไมํมีทางไหลเวียน ทําให๎มีสีดําและสํงกลิ่นเหม็น ปัญหาความหนาแนํนของชุมชน การสร๎างอาคารบ๎านเรือน

ทับลําน้ําและการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เชํน โรงแรม ร๎านค๎า ร๎านอาหารและสถานประกอบการ

จํานวนมาก การทําปศุสัตว๑ โรงฆําสัตว๑ ฯลฯ โดยมีการปลํอยของเสีย และสิ่งปฏิกูลลงสูํลําน้ําโดยไมํผํานการ

บําบัด สถานประกอบการบางแหํงมีการจัดทําบํอบําบัดน้ําไว๎แล๎ว แตํไมํได๎เปิดใช๎งานอยํางสม่ําเสมอ ปัญหา

ลําน้ําแมํขํามีสภาพเนําเสีย สกปรก มีสิ่งปฏิกูลและขยะ จํานวนมาก สร๎างปัญหาให๎กับชุมชนในพื้นที่เป็น

อยํางมาก รวมถึงปัญหาการซื้อสิทธิ์ในพื้นที่อยูํอาศัย ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะคนตํางจังหวัดและ

แรงงานตํางด๎าว ทําให๎เกิดเป็นชุมชนแออัด เป็น แหลํงมั่วสุมจํานวนมาก ทั้งนี้  พบวํา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
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ในลําน้ําแมํขําสํวนใหญํมาจากการขาด จิตสํานึกในการดูแลรักษาลําน้ําของประชาชนและผู๎ประกอบการ

ธุรกิจในพื้นที่ ขาดการดูแลรักษาลําน้ํา การเห็นแกํประโยชน๑สํวนตน ทําให๎สภาพลําน้ําธรรมชาติถูก

เปลี่ยนแปลงไปเกือบหมด เกิดปัญหาการ ตื้นเขิน น้ําขัง น้ําทํวม และปัญหาน้ําเสียตามมา 

 
ภาพที่ 6 สภาพคลองแมํขําชํวงที่ 2 (ชํวงกลางน้ํา) 

2.3.3 น้ําแมํขําชํวงที่ 3 (ชํวงท๎ายน้ํา) พื้นที่เทศบาลตําบลป่าแดด 

 ในภาพรวมของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลําน้ําแมํขําในชํวงปลายน้ํา พบวํา โดย

ธรรมชาติ ของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ต่ํารองรับน้ําจากลําน้ําหลายสาย ซึ่งสํวนใหญํก็จะเป็นน้ําเนําเสียที่ไหลมา

จาก ทางต๎นน้ํา จึงทําให๎น้ําในพื้นที่เนําเสีย ไมํสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ มีภูมิทัศน๑ที่ไมํสวยงาม มีสีดําและมี 

กลิ่นเหม็น รวมทั้งมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นระยะๆ น้ําที่ไหลมาในพื้นที่ตําบลป่าแดด เป็นน้ําเนําเสียที่ไหล มา

จากเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ หากต๎องการแก๎ปัญหาจริงๆ ควรหาน้ําสะอาดที่เป็นน้ําต๎นทุนใหมํเข๎า มาล๎าง

น้ําเสียที่มีอยูํเดิมให๎เบาบางลงไปเสียกํอนแล๎วจึงคํอยอนุรักษ๑ ฟื้นฟูกันตํอไป เทศบาลนคร เชียงใหมํควร

ปรับเปลี่ยนแนวทางการแก๎ปัญหาให๎ดีกวํานี้ ไมํควรปลํอยปละละเลยกับปัญหาและ ผู๎ประกอบการที่สร๎างให๎

เกิดผลกระทบ ควรมีความจริงจังในการแก๎ปัญหามากกวํานี้ โดยเฉพาะการ จัดการประตูน้ําและโรงบําบัดน้ํา

เสีย ผู๎สร๎างปัญหาที่จริงคือ ผู๎ประกอบการ ร๎านอาหาร และโรงแรม ตํางๆ ซึ่งปลํอยน้ําเสียลงน้ําโดยตรง ไมํมี

การบําบัด ซึ่งถ๎าหากมีการรณรงค๑แคํกับชาวบ๎านมันอาจไมํ เกิดผลมากเทําไรนัก ดังนั้นในการรณรงค๑ การ

ปลูกจิตสํานึกตํางๆ จะต๎องดึงเอาสถานประกอบการ ธุรกิจร๎านค๎า ร๎านอาหาร และโรงแรมเข๎ามารํวมมือด๎วย 

ซึ่งจะกํอให๎เกิดผลสําเร็จได๎มากขึ้นด๎วย องค๑ประกอบที่สําคัญอยํางยิ่งในการทํางาน คือ เงินทุน หรือ 

งบประมาณ ในการดําเนินงาน ซึ่งถ๎า หนํวยงานทุกภาคสํวน อาจเฉพาะแคํหนํวยงานของภาครัฐเอง ซึ่งถ๎า

หากรํวมมือกันชํวยกันระดม ความคิดกับนักวิชาการตํางๆ และรํวมมือกับชาวบ๎านในพื้นที่ด๎วย ก็จะทํา ให๎
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ประสบผลสําเร็จได๎ดียิ่งขึ้น สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในลําน้ําแมํขําสํวนใหญํเกิดจากความไมํมีจิตสํานึกของ

ชุมชนในพื้นที่ลําน้ํา และ ความไมํมีจิตสํานึกของเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานตํางๆที่เข๎ามาบริหารจัดการแทบ

ทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อการ แก๎ปัญหาได๎อยํางแท๎จริงการสร๎างจิตสํานึกให๎กับกลุํมคนดังกลําวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด  

 
ภาพที่ 7 สภาพคลองแมํขําชํวงที่ 3 (ชํวงท๎ายน้ํา) 

 
3. การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้้า 
3.1 น้้าเสียและของเสียอันตรายจากบ้านเรือน 

ของเสียที่เกิดจากบ๎านเรือนที่พักอาศัยและอาคารตํางๆ ภายในแหลํงชุมชน นอกจากจะเป็นน้ํา
เสียที่เกิดจากการซักล๎าง ทําครัว อาบน้ํา และส๎วม ที่ระบายลงสูํทํอระบายน้ําหรือแหลํงน้ําแล๎ว ยังมีของเสีย
ประเภทอื่นที่อาจถูกระบายทิ้งปนเปื้อนกับน้ําเสีย โดยที่หลายคนอาจไมํได๎คํานึงถึงหรือไมํทราบมากํอน ของ
เสียที่กลําวถึงก็คือ "ของเสียอันตรายจากบ๎านเรือน (Household Hazardous Waste)" ซึ่งสํวนใหญํจะเกิด
จากการใช๎อุปกรณ๑หรือเครื่องใช๎ตํางๆ ภายในบ๎านเรือนหรืออาคาร ซึ่งเมื่อปนเปื้อนมากับน้ําเสียและถูก
ระบายลงสูํแหลํงน้ําจะโดยทางตรงหรือทางอ๎อมก็ตาม จะยิ่งกํอให๎เกิดผลกระทบตํอแหลํงน้ํา ตลอดจนแหลํง
น้ําดิบเพื่อผลิตประปา คุณภาพชีวิตของมนุษย๑ และคุณภาพสิ่งแวดล๎อมมากยิ่งขึ้น 

ของเสียอันตรายบางชนิดจุดติดไฟได๎งําย บางชนิดมีฤทธิ์ในการกัดกรํอน บางชนิดสามารถทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืนได๎งํายและกํอให๎เกิดอันตราย บางชนิดสามารถระเบิดได๎งํายในสภาวะปกติ และบางชนิด
มีความเป็นพิษในตัวเอง ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องได๎รับการกําจัดด๎วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต๎อง เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่จะมีตํอสุขภาพอนามัยและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

3.1.1 ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน 
 ในชีวิตประจําวันรอบตัวเรานี้มีการใช๎วัสดุอุปกรณ๑เพื่ออํานวยความสะดวกและใช๎

ประโยชน๑ในด๎านตํางๆ มากมายภายในบ๎านเรือน ได๎แกํ กระป๋องทินเนอร๑ แบตเตอรี่รถยนต๑ หลอดไฟฟ้า
ฟลูออเรสเซนต๑ น้ํายาทําความสะอาดตํางๆ ผลิตภัณฑ๑น้ํายาขัดโลหะและสารทําละลาย ยาฆําเชื้อโรค น้ํามัน
ตํางๆ น้ํายาล๎างสี สี กาว ยากําจัดวัชพืช ยาฆําแมลง สารทําละลายตํางๆ ที่ใช๎ในการทําความสะอาด และอื่น 
ๆ ซึ่งวัสดุอุปกรณ๑เครื่องใช๎เหลํานี้จะมีสํวนประกอบของของเสียอันตรายอยูํด๎วย และหากมีการจัดการที่ไมํ
ถูกต๎องหรือไมํเหมาะสมแล๎ว ของเสียเหลํานี้อาจปนเปื้อนสูํสิ่งแวดล๎อมได๎โดยการทิ้งลงทํอระบายน้ําใน
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บ๎านเรือนหรืออาคารที่พักอาศัย ทิ้งหรือฝังกลบในพื้นที่ข๎างเคียง ทิ้งรวมกับขยะชุมชนทั่วๆไปโดยไมํมีการคัด
แยก ซึ่งของเสียอันตรายเหลํานี้สํงผลทําให๎เกิดอันตรายตํอสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชน ซึ่ง
ต๎องมีการสัมผัสกับของเสียอันตรายดังกลําว และเป็นสาเหตุของโรคตํางๆ เชํน มะเร็ง ความผิดปกติในทารก
แรกเกิด เป็นต๎น 

 การกําจัดของเสียอันตรายจากบ๎านเรือนด๎วยวิธีที่ไมํถูกต๎องเหมาะสมจะกํอให๎เกิดปัญหา
ตํอชุมชน ในที่สุด เนื่องจากของเสียอันตรายบางประเภทอาจเกิดระเบิดหรือติดไฟได๎ตลอดเวลา แม๎แตํการ
ระเบิดภายในทํอระบายน้ําเสีย หรือรถเก็บขนขยะเกิดไฟลุกไหม๎ จากสาเหตุเพียงเพราะขาดความระมัดระวัง
ในการทิ้งของเสียที่ติดไฟงําย หรือของเสียที่เกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืนได๎งํายเทํานั้น 

 ของเสียอันตรายบางชนิด เชํน น้ํากรดจากแบตเตอรี่รถยนต๑ ยังสามารถกัดกรํอนทําความ
เสียหายให๎แกํวัสดุอุปกรณ๑และสิ่งตํางๆ ได๎ ของเสียอันตรายบางชนิดเป็นพิษตํอทั้งคน สัตว๑ และพืช บางชนิด
เป็นสาร กํอมะเร็ง เป็นอันตรายตํอการขยายพันธุ๑นก และปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการ
รักษาพยาบาล 

 สิ่งที่ควรคํานึงถึงและระมัดระวัง คือ ไมํควรทิ้งของเสียอันตรายเหลํานี้ลงทํอระบายน้ําเสีย 
อีกทั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนไมํได๎ออกแบบให๎สามารถรองรับหรือบําบัดของเสียอันตรายเหลํานี้ได๎ 
ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการใช๎จุลินทรีย๑ในการลดสารอินทรีย๑ในน้ําเสีย 
จนอาจทําให๎การทํางานของระบบล๎มเหลวได๎ หรือแม๎แตํการนําของเสียอันตรายไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอย
ชุมชนด๎วยวิธี ฝังกลบที่ไมํถูกต๎องและเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหามลพิษตํอแหลํงน้ําผิวดิน แหลํงน้ําใต๎ดิน และ
คุณภาพอากาศได๎ 

 ดังนั้นหากแหลํงชุมชนตํางๆ ตลอดจนประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของของเสีย
อันตรายและรํวมมือกัน ก็จะสามารถชํวยแก๎ปัญหาเหลํานี้ได๎ โดยการเรียนรู๎วิธีการจัดการของเสียอันตราย
เบื้องต๎น และให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต๎อง 

3.1.2 การจัดการของเสียอันตรายเบื้องต้นและขั้นตอนปฏิบัติ 
 ขั้นต๎น : ลดปริมาณการผลิตของเสียอันตรายจากบ๎านเรือนโดย 
 -  กํอนซื้อผลิตภัณฑ๑ควรอํานฉลากเพื่อให๎แนํใจวําสิ่งที่ซื้อสามารถกําจัดได๎อยํางเหมาะสม 
 -  ไมํเก็บสะสมอุปกรณ๑เครื่องใช๎ที่มีสํวนประกอบของเสียอันตรายไว๎ในปริมาณที่มากเกิน 
 -  อํานคําแนะนําในการใช๎และการทิ้งบรรจุภัณฑ๑อยํางละเอียดและปฏิบัติตาม 
 -  หากเป็นไปได๎ควรเลือกใช๎วัสดุทดแทนที่ปลอดภัยกวําที่สามารถหาได๎ภายในท๎องถิ่น 
 ขั้นที่สอง : การจัดการของเสียอันตรายจากบ๎านเรือน 
 เมื่อทํานได๎ทําการลดปริมาณของเสียอันตรายดังคําแนะนาํข๎างต๎นแล๎ว และยังคงมีของเสีย

อันตรายเกิดขึ้นอีกบางสํวนที่ควรได๎รับการกําจัดที่เหมาะสม เชํน การนํากลับมาใช๎ใหมํ การฝังกลบ และการ
เผา เป็นต๎น อยํางไรก็ตามหากทําการเผาโดยใช๎เตาตามบ๎านเรือนจะไมํสามารถทําลายของเสียอันตรายได๎
อยํางสมบูรณ๑ เนื่องจากเตาที่ใช๎ตามบ๎านเรือนให๎ความร๎อนไมํ เพียงพอ และยังเป็นการเพิ่มมลพิษทางอากาศ
อีกด๎วย 
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 ที่สําคัญก็คือ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องให๎ความสําคัญกับการกําจัดของเสียอันตราย
จากบ๎านเรือน โดยจะต๎องมีมาตรการในการบริหารจัดการและดําเนินการอยํางจริงจัง โดยอาจวําจ๎างผู๎รับจ๎าง
ที่มี ใบอนุญาตภายในท๎องถิ่นเพื่อทําการเก็บรวบรวมของเสียและนําไปกําจัดด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสม 
นอกจากนี้ประชาชนอาจขอคําแนะนําจากหนํวยงานสาธารณสุข เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทิ้งของเสีย
อันตรายนี้ได๎ รวมทั้งขอคําแนะนําจากผู๎มีความรู๎ในการดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียเกี่ยวกับการทิ้ง
ของเหลวที่เกิดจากของเสียอันตรายนั้นๆ ที่อาจสํงผลกระทบตํอประสิทธิภาพการดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

3.1.3 บทบาทหน้าที่ของท่านในการมีส่วนร่วม 
 การจัดการควรมีการรํวมมือกันภายในชุมชนในการวางแผนและสร๎างระบบที่มี

ประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตรายจากแหลํงกําเนิดคือ บ๎านเรือน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
รวบรวมและการแยกของเสียอันตราย จะเป็นการชํวยเจ๎าหน๎าที่ภายในท๎องถิ่นในการป้องกันการปนเปื้อน
ของของเสียอันตรายไปสูํสิ่งแวดล๎อม หรือไปสูํระบบบําบัดน้ําเสีย และน้ําใต๎ดิน ดังนั้นประชาชนจึงควรมีสํวน
รํวมและสนับสนุนการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากบ๎านเรือนของตนเองให๎เหมาะสม อาทิเชํน 

-  เรียนรู๎เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียที่ทํานใช๎อยูํให๎มากที่สุดเทําที่เป็นไปได๎  
-  เรียนรู๎เกี่ยวกับระบบฝังกลบของชุมชนและโปรแกรมพิเศษสําหรับจัดการของเสียอันตราย 
 

ตารางที่ 7 ข๎อแนะนําวิธีการจัดการของเสียจากบ๎านเรือน 
ข๎อแนะนําในเร่ืองของวิธีการจัดการของเสียจากบ๎านเรือน รวบรวมจาก Water Environment 
Federation (WEF) สําหรับใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติให๎เกิดความถกูต๎องเหมาะสม ปลอดภัยในการทิ้ง 

แหลํงที่มา ชนิดของเสีย 
วิธีการจัดการ 

1 2 3 4 
ทิ้งลงทํอ รอกําจัด นํากลบัไปใช๎ใหมํ 

1. ครัว กระป๋องใสํน้ํายาสาํหรับฉีดที่หมดแล๎ว(แบบ
สูบ) 

 √  √ 

น้ํายาทําความสะอาดอลูมิเนียม √    
น้ํายาแอมโมเนีย √    
กระป๋องยาฆําแมลง   √  
น้ํายาล๎างทํอระบายน้าํ √    
ผลิตภัณฑ๑รักษาพื้น   √  
ผลิตภัณฑ๑น้ํายาขัดเงาเฟอร๑นิเจอร๑   √  
ผลิตภัณฑ๑น้ํายาขัดโลหะพร๎อมสารทําละลาย   √  
น้ํายาเช็ดกระจก √    
กระป๋องใสํน้ํายาทาํความสะอาดเตา  √   
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แหลํงที่มา ชนิดของเสีย 
วิธีการจัดการ 

1 2 3 4 
ทิ้งลงทํอ รอจํากัด นํากลบัไปใช๎ใหมํ 

2. ห๎องน้ํา โลหะที่มีสํวนผสมแอลกอฮอล๑ (เชํนน้าํหอม) √    
น้ํายาทําความสะอาดห๎องน้ํา √    
น้ํายากําจัดขน √    
น้ํายาฆําเชื้อโรค √    
โลชัน่ √    
น้ํายาใสํผม √    
ผลิตภัณฑ๑น้ํายาแตํงเลบ็  √   
น้ํายาทําความสะอาดอํางน้ํา √    
น้ํายาทําความสะอาดกระเบื้อง √    

3. โรงจอดรถ ผลิตภัณฑ๑น้ํายาป้องกันการแข็งตัวของน้ํา   √ √ 
น้ํามันเกียร๑อัตโนมัติ   √ √ 
ผลิตภัณฑ๑ซํอมแซมตัวถัง  √   
แบตเตอรี่   √ √ 
น้ํามันเบรก   √  
น้ํายาขัดเงารถพร๎อมสารทําละลาย   √  
น้ํามันดีเซล   √ √ 
น้ํามันเครื่อง   √ √ 
น้ํามันเบนซนิ   √ √ 
น้ํามันก๏าด   √ √ 
ผลิตภัณฑ๑น้ํายาขัดโลหะพร๎อมสารละลาย   √  
น้ํามันมอเตอร๑   √ √ 
น้ํามันอืน่ๆ   √  
น้ํายาทําความสะอาดกระจก  √   

4. ห๎องเก็บ
เครื่องมือชําง 

น้ํายาล๎างสีพร๎อมสารทาํละลาย   √ √ 
น้ํายาล๎างสีพร๎อม TSP √    
กระป๋องใสํน้ํายาสาํหรับฉีดที่หมดแล๎ว  √  √ 
น้ํามันลอกส ี   √  
กาว (ใช๎ตัวทาํละลายอื่น)   √  
กาว (ใช๎น้าํเป็นตัวทําละลาย) √    
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แหลํงที่มา ชนิดของเสีย 
วิธีการจัดการ 

1 2 3 4 
ทิ้งลงทํอ รอกําจัด นํากลบัไปใช๎ใหมํ 

4. ห๎องเก็บ
เครื่องมือชําง 

สี ลาเท็กซ๑  √  √ 
สีน้ํามนั   √  
สีออโต๎   √  
สีโมเดล   √  
สีทินเนอร๑   √ √ 
สีทริปเปอร๑   √  
สีทริปเปอร๑ (ดําง) √    
สีที่ใช๎ลงพื้นขั้นแรก   √  
ผลิตภัณฑ๑กําจัดสนิม (ผสมฟอสฟอริค) √    
น้ํามันสน   √ √ 
น้ํามันขัดเงา   √  
น้ํายาถนอมเนื้อไม ๎   √  

5. สวน ปุ๋ย  √   
ยากําจัดรา   √  
ยากําจัดหญ๎า   √  
ยากําจัดแมลง   √  
ยากําจัดวชัพืช   √  

อื่นๆ กระสุนปนื   √  
น้ํามันสําหรับละลาย   √  
สารทําละลายที่ใช๎ในการทาํความสะอาด   √ √ 
เส๎นใยแก๎วอีพ็อคซี่   √  
สารละลายที่ใช๎ทาํความสะอาดปืน   √ √ 
น้ํายาที่ใช๎จุดไฟ   √  
ตะกั่วจากแบตเตอรี่   √ √ 
ลูกเหม็น   √  
สารเคมีที่ใช๎เก่ียวกับการถํายภาพ   √  
น้ํายาขัดรองเท๎า  √   
สารเคมีใช๎ภายในสระวํายน้ํา   √  
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หมายเหตุ : 

วิธีการจัดการที่ 1 : ของเสียที่สามารถเททิ้งลงทํอระบายน้ําที่มีปริมาณน้ําในการเจือจางสูงได๎

โดยตรง แตํทั้งนี้ ต๎องศึกษาฉลากข๎างผลิตภัณฑ๑ด๎วยวํามีผลตํอบํอเกรอะบํอซึมหรือไมํ 

วิธีการจัดการที่ 2 : ของเสียที่เป็นวัสดุที่ไมํสามารถทิ้งลงทํอระบายน้ําได๎ แตํจะต๎องทําการ

กําจัดโดยนําไปทิ้งยังสถานที่ ฝังกลบที่ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล 

วิธีการจัดการที่ 3 : ของเสียอันตรายที่จะต๎องถูกกําจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม โดยการวําจ๎าง

ผู๎รับจ๎างให๎บริการกําจัด ของเสียอันตรายที่มีใบอนุญาต เพื่อนําไปกําจัดอีกทอดหนึ่ง 

วิธีการจัดการที่ 4 : ของเสียอันตรายที่นํากลับมาใช๎ได๎อีกหรือนํามาแปรสภาพใช๎งานได๎ 

3.2 การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน 

ณ ความสูงสองหมื่นฟุตเหนือพื้นโลก โมเลกุลของน้ําได๎เปลี่ยนจากไอน้ํากลายเป็นหยดน้ําและ

เป็นฝนตกลงสูํพื้นโลก น้ําฝนเหลํานี้จะไหลผํานพื้นที่รับน้ําและลําน้ําบนภูเขากํอนไหลลงสูํแมํน้ําและแหลํง

เก็บกักน้ํา ซึ่งเราอาศัยใช๎ประโยชน๑เป็นน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาสําหรับใช๎ในกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน 

หลังจากนั้นน้ําที่ผํานการใช๎แลว๎จะเปน็น้าํเสียไหลลงสูทํํอรวบรวมน้ําเสีย และแหลํงน้ําธรรมชาติโดยตรง หรือ

สํงไปบําบัดยังโรงบําบัดน้ําเสียตํอไป 

3.2.1 ความสําคัญของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 โรงบําบัดน้ํ าเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้ําเสียจากบ๎านเรือน แหลํงพาณิชยกร รม 

อุตสาหกรรม และสถาบัน เข๎าสูํกระบวนการบําบัดแบบตําง ๆ เพื่อกําจัดมลสารที่อยูํในน้ําเสีย ให๎มีคุณภาพดี

ขึ้นและไมํกํอให๎เกิดผลเสียหายตํอแมํน้ํา ลําคลอง แหลํงน้ําธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อมโดยรอบ โดยน้ําเสียที่

ผํานการบําบัดแล๎วจะถูกระบายลงสูํแหลํงน้ําสาธารณะ หรือบางสํวนยังสามารถนํากลับมาใช๎ประโยชน๑ใน

ด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ 

 แม๎วําน้ําจะเป็นแหลํงทรัพยากรที่มีการใช๎ซ้ําหลายครั้งวนเวียนเป็นวัฏจักร และมี

กระบวนการทําให๎สะอาดโดยตัวมันเอง (Self Purification) แตํกระบวนการนี้ก็มีขีดความสามารถจํากัดใน

แตํละแหลํงน้ํา ดังนั้น การบําบัดน้ําเสียจึงเป็นกลไกสําคัญอันหนึ่งที่จะชํวยลดภาระของแหลํงน้ําในการทํา

ความสะอาดตัวเองตาม ธรรมชาติและชํวยป้องกันมิให๎สารมลพิษปนเปื้อนลงสูํแหลํงน้ําดิบในการผลิต

น้ําประปา 

3.2.2 การรวบรวมน้ําเสีย 

 ระบบทํอระบายน้ําเป็นระบบทํอที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือขํายที่ซับซ๎อนทําหน๎าที่รวบรวม
น้ําเสียจากที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และสถาบัน ให๎ไหลไปตามทํอระบายน้ําซึ่งวางอยูํใต๎
ดินไปสูํระบบบัดน้ําเสียกํอนที่จะปลํอยออกสูํสิ่งแวดล๎อม โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะใกล๎เคียงกับอัตรา
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การใช๎น้ําในชุมชนนั้นๆ และการไหลของน้ําเสียเข๎าระบบบําบัดน้ําเสียจะแปรผันตามชํวงการใช๎น้ําในแตํละ
วัน และแปรผันตามฤดูกาลในแตํละปี ทั้งนี้ระบบทํอระบายน้ําจะต๎องมีความสามารถในการรองรับน้ําที่ไหล
เข๎าทํอระบายน้ําได๎ทั้งหมดโดยไมํกํอให๎เกิดการร่ัวซึมหรือทําให๎เกิดน้ําทํวมขึ้นภายในชุมชน 

3.2.3 การบําบัดน้ําเสีย 
 การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นกับปัจจัยตํางๆ ได๎แกํ ลักษณะของน้ําเสีย ระดับการบําบัด

น้ําเสียที่ต๎องการ สภาพทั่วไปของท๎องถ่ิน คําลงทุนกํอสร๎างและคําดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา และขนาด
ของที่ดินที่ใช๎ในการกํอสร๎าง เป็นต๎น ทั้งนี้เพื่อให๎ระบบบําบัดน้ําเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแตํละท๎องถิ่น 
ซึ่งมีสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน โดยการบําบัดน้ําเสียสามารถแบํงได๎ตามกลไกที่ใช๎ในการกําจัดสิ่งเจือปนใน
น้ําเสีย ได๎ดังนี้ 

 3.2.3.1 การบําบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) : เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปน
ออกจากน้ําเสีย เชํน ของแข็งขนาดใหญํ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและน้ํามัน โดยใช๎
อุปกรณ๑ในการบําบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ํามัน และถัง
ตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ําเสียเป็นหลัก 

 3.2.3.2 การบําบัดทางเคมี (Chemical Treatment) : เป็นวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยใช๎
กระบวนการทางเคมี เพื่อทําปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ําเสีย วิธีการนี้จะใช๎สําหรับน้ําเสียที่มีสํวนประกอบ
อยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ คือ คําพีเอชสูงหรือต่ําเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่
ตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ํามันที่ละลายน้ํา มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อโรค ทั้งนี้
อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการบําบัดน้ําเสียด๎วยวิธีทางเคมี ได๎แกํ ถังกวนเร็ว ถังกวนช๎า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถัง
ฆําเชื้อโรค 

 3.2.3.3 การบําบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) : เป็นวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยใช๎
กระบวนการทาง ชีวภาพหรือใช๎จุลินทรีย๑ ในการกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเสียโดยเฉพาะสารคาร๑บอนอินทรีย๑ 
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหลํานี้จะถูกใช๎เป็นอาหารและเป็นแหลํงพลังงานของจุลินทรีย๑
ในถังเลี้ยงเชื้อเพื่อการเจริญเติบโต ทําให๎น้ําเสียมีคําความสกปรกลดลง โดยจุลินทรีย๑เหลํานี้อาจเป็นแบบใช๎
ออกซิเจน (Aerobic Organisms) หรือไมํใช๎ออกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได๎ ระบบบําบัดน้ําเสียที่
อาศัยหลักการทางชีวภาพ ได๎แกํ ระบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ๑ (Activate Sludge, AS) ระบบแผํนจานหมุน
ชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) ระบบคลอง วนเวียน (Oxidation Ditch, OD) ระบบบํอ
เติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) ระบบโปรยกรอง(Trickling Filter) ระบบบํอบําบัดน้ําเสีย 
(Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) และ ระบบกรองไร๎
อากาศ (Anaerobic Filter, AF) เป็นต๎น 

3.2.4 ขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย 
 3.2.4.1 การบําบัดขั้นต๎น (Preliminary Treatment) และการบําบัดเบื้องต๎น (Primary 

Treatment) : เป็นการบําบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญํ ออกจากของเหลวหรือน้ําเสีย 
โดยเครื่องจักรอุปกรณ๑ที่ใช๎ประกอบด๎วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) 



39 
 

 

ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องต๎น (Primary Sedimentation Tank) และเครื่อง
กําจัดไขฝ้า (Skimming Devices) การบําบัด น้ําเสียขั้นนี้สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยได๎ร๎อยละ 50 - 
70 และกําจัดสารอินทรีย๑ในรูปของบีโอดีได๎ ร๎อยละ 25 - 40 

 3.2.4.2 การบําบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment) : เป็นการบําบัดน้ําเสียที่ผําน
กระบวนการบําบัดขั้นต๎นและการบําบัดเบื้องต๎นมาแล๎ว แตํยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและ
สารอินทรีย๑ทั้งที่ละลายและไมํละลายใน น้ําเสียเหลือค๎างอยูํ โดยทั่วไปการบําบัดขั้นที่สองหรือเรียกอีกอยําง
วําการบําบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเลี้ยงจุลินทรีย๑ในระบบภายใต๎สภาวะที่
สามารถควบคุมได๎ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรีย๑ได๎รวดเร็วกวําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ
แยกตะกอนจุลินทรีย๑ออกจากน้ําทิ้งโดยใช๎ถังตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ทําให๎น้ําทิ้งมี
คุณภาพดีขึ้น จากนั้นจึงผํานเข๎าระบบฆําเชื้อโรค (Disinfection) เพื่อให๎แนํใจวําไมํมีจุลินทรีย๑ที่กํอให๎เกิดโรค
ปนเปื้อน กํอนจะระบายน้ําทิ้งลงสูํแหลํงน้ําธรรมชาติ หรือนํากลับไป ใช๎ประโยชน๑ (Reuse) การบําบัดน้ําเสีย
ในขั้นนี้สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยและสารอินทรีย๑ซึ่งวัดในรูปของ บีโอดีได๎มากกวําร๎อยละ 80 

 3.2.4.3 การบําบัดขั้นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment) : เป็น
กระบวนการกําจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่นๆ ซึ่งยัง
ไมํได๎ถูกกําจัดโดยกระบวนการบําบัดขั้นที่สอง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําให๎ดียิ่งขึ้นเพียงพอที่จะนํากลับมา
ใช๎ใหมํ (Recycle) ได๎ นอกจากนี้ยังชํวยป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหรํายที่เป็นสาเหตุทําให๎เกิดน้ําเนํา 
และแก๎ไขปัญหาอื่นๆ ที่ระบบบําบัดขั้นที่สองมิสามารถกําจัดได๎ 

 3.2.4.4 การรดีน้ํา (Dewatering) เพื่อลดปริมาณสลัดจ๑ที่จะนําไปทิ้งโดยการฝังกลบ การ
เผา หรือนําไปใช๎ประโยชน๑อื่น ซึ่งทําให๎เกิดความสะดวกในการขนสํง โดยอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการรีดน้ํา ได๎แกํ 
เครื่องกรองสูญญากาศ (Vacuum filter) เครื่องอัดกรอง (Filter press) หรือเครื่องกรองหมุนเหวี่ยง 
(Centrifuge) รวมถึงการลานตากสลัดจ๑ (Sludge drying bed) หลังจากสลัดจ๑ที่เกิดขึ้นจากการบําบัดน้ําเสีย
ได๎รับการบําบัดให๎มีความคงตัว ไมํมีกลิ่นเหม็น และ มีปริมาตรลดลง เพื่อความสะดวกในการขนสํงแล๎ว ใน
ขั้นตํอมาก็คือ การนําสลัดจ๑เหลํานั้นไปกําจัดทิ้งโดยวิธีการที่เหมาะสม 

 
4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
4.1 ความหมายของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

โบวี่และคณะ (ศิริวรรณ ,2541 อ๎างอิงจาก โบวี่และคณะ ,1995 ,p.5) ได๎กลําววําการ
ติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การ
ที่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อสํงขําวสารเกี่ยวกับองค๑กรและ
ผลิตภัณฑ๑ได๎อยํางชัดเจนโดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกค๎า 

เสรี วงษ๑มณฑา (2540, หน๎า28-29) ให๎ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต๎องใช๎
การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุํมเป้าหมายอยํางตํอเนื่อง IMC เป้าหมายคือการที่มุํงสร๎างพฤติกรรมของ
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กลุํมเป้าหมายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด  โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค๎า เพื่อให๎
ผู๎บริโภคเป้าหมายได๎รู๎จักสินค๎าที่จะนําไปสูํความรู๎ความคุ๎นเคยและความเชื่อมั่นในสินค๎ายี่ห๎อใดยี่ห๎อหนึ่งซึ่ง
IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการสํารวจทฤษฎีแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

แนวความคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communication, IMC) 

การสื่อสารด๎วยวิธี“การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ”เป็นกลยุทธ๑วิธีการสื่อสารแนวใหมํที่หลายภาคธุรกิจ

นิยมนํามาใช๎กันอยํางกว๎างขวางเพื่อให๎เข๎าถึงผู๎บริโภคเป้าหมายให๎ได๎มากที่สุด โดยจุดมุํงหมายสูงสุด คือ เพื่อ

สร๎างภาพพจน๑โดยรวมของสินค๎า บริการ และองค๑กร ซึ่งสามารถสร๎าง ภาพพจน๑เชิงบวกให๎เกิดขึ้นในใจของ

ผู๎บริโภคได๎ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ชํวยสนับสนุนงานด๎าน การตลาดการขายและเป็นที่มาของยอดขายซึ่ง

สํงผลถึงการเติบโตของธุรกิจ ตํอเนื่องไปถึง ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด๎วย (เสรี 

วงษ๑มณฑา,2547) 

 4.1.1 การโฆษณา (Advertising) 

 หมายถึง การใช๎สื่อประเภทตํางๆ ที่สามารถสํงนําขําวสารไปสูํผู๎รับสารได๎อยําง ทั่วถึง

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผํานสื่อมวลชน อันได๎แกํ โทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑นิตยสาร วิทยุ และสื่อเฉพาะกิจ 

ได๎แก ํป้ายโฆษณากลางแจ๎ง โบรชัวร๑ แผํนพับ โปสเตอร๑ 

 4.1.2 การประชาสัมพันธ๑ (Public Relation) 

 การติดตํอสื่อสารขององค๑การกับกลุํมตํางๆที่มีผลกระทบตํอความสําเร็จขององค๑การ ไมํ

วําจะเป็นผู๎ขายปัจจัยการผลิต  ผู๎ถือหุ๎นหรือลูกค๎า  โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างทัศนความเชื่ อ และ

ภาพลักษณ๑ที่ดีตํอองค๑การหรือผลิตภัณฑ๑  ตลอดจนเป็นการให๎ความรู๎ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก๎ไข

ข๎อผิดพลาดในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

 4.1.3 การสํงเสริมการขาย (Sale Promotion) 

 เป็นเครื่องมือระยะสั้นเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ๑สิ่งที่จูงหรือเป็นใจที่มี

คุณคําพิเศษที่กระตุ๎นหนํวยงานขาย, ผู๎จัดจําหนําย หรือผู๎บริโภคคนสุดท๎าย โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎เกิดการ

ขายในทันทีทันใด (Belch & Belch, 2001, p.11) หรือเป็นเครื่องมือกระตุ๎นความต๎องการซึ่งที่ใช๎สนับสนุน

การโฆษณาและการขายโดยใช๎พนักงานขาย (Etzel,walker & Stanton, 2001, p.11) ซึ่งสามารถกระตุ๎น

ความสนใจทําให๎เกิดการทดลองใช๎หรือการซื้อโดยลูกค๎าคนสุดท๎ายหรือบุคคลอื่นๆในชํองทางการจัดจําหนําย 

 4.1.4 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 

 หมายถึง รูปแบบการติดตํอสื่อสารจากผู๎สํงสารไปยังผู๎รับขําวสารโดยตรง อาจเรียกวําเป็น

การติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคล ผู๎สํงขําวสารจะสามารถรับรู๎และประเมินผลจากผู๎รับขําวสารได๎ทันที การ

ขายโดยพนักงานขายถือเป็นสื่อที่สําคัญมาก (เสรี วงษ๑มณฑา,2547) 
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 4.1.5 การใช๎เครือขํายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส๑ (Internet) 

 เป็นระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑เครือขํายหนึ่ง ซึ่งติดตํอเชื่องโยงกันเป็นเครือขําย ใหญํ 

และสามารถสํงข๎อมูลขําวสารถึงกันได๎อยํางกว๎างขวาง 

 4.1.6 การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) หรือปากตํอปาก 

 การตลาดแบบไวรัล คือเทคนิคทางการตลาดอยํางหนึ่ง Social ที่ใช๎ Network ที่มีอยูํกํอน

แล๎ว มาเสริมสร๎าง ให๎เกิดการพบเห็นตราสินค๎า (Brand Awareness) หรือทําเพื่อ วัตถุประสงค๑อื่นๆ ทาง

การตลาดโดยลักษณะการกระจายขําวสาร ในแบบ Viral Marketing จะเป็นลักษณะเหมือนการบอกแบบ

ปากตํอปาก เพียงแตํวําในยุคนี้สื่ออินเทอร๑เน็ตเอ้ือให๎การตลาดแบบ ไวรัล กระจายตัวได๎เร็วกวําแตํกํอนมาก 

 Viral Marketing นั้นมีพลัง มีน้ําหนักในการสร๎างความเชื่อถือมากกวําโฆษณาแบบ อื่น ๆ 

เพราะวํามีการยืนยันโดยเพื่อนๆ ของผู๎รับเอง เพราะมักจะเป็นการสํงตํอหรือบอกตํอ โดยใช๎ อีเมล๑ การไป

Post ไว๎ในBlog หรือSocial Network ของตนเอง พอเพื่อนมาเห็น ก็คํอนข๎างจะ ยินยอมที่จะดูอําน หรือฟัง 

ข๎อความหรือขําวสารนั้นนั่นเอง 

 Viral Marketing ไมํจําเป็นที่จะต๎องใช๎ชํองทางทางอินเทอร๑เน็ตเทํานั้นยังสามารถเผยแพรํ

กระจายไปตามสื่อTraditional Media เชํนทีวี หนังสือพิมพ๑ ได๎เชํนกัน (www.keng.com, 2553) 

 4.1.7 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 หมายถึง การติดตํอสื่อสารของบริษัทไปยังลูกค๎ากลุํมเป้าหมายโดยตรงเพื่อให๎ได๎รับการ

ตอบสนอง การตลาดทางตรงไมํได๎มีเพียงแตํการสํงจดหมายทางตรง หรือสํง แคตตาล็อกสั่งสินค๎าทาง

ไปรษณีย๑ แตํเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดการฐานข๎อมูลการขายตรง การตลาดทาง

โทรศัพท๑ การโฆษณาที่ตอบสนองโดยตรงผํานจดหมายทางตรง อินเตอร๑เนต และสื่อสิ่งพิมพ๑ หรือสื่อ

โทรทัศน๑อื่นๆ บางบริษัทไมํได๎ใช๎ชํองทางการตลาดอื่นๆ นอกจากใช๎ชํองทางการขายอิสระในการขายสินค๎า

โดยตรงไปยังลูกค๎า (Kotler, 2003, P. 631) 

 4.1.8 การตลาดโดยการจัดการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event marketing) 

 เชํน การประกวด, การแขํงขัน, การฉลอง, การเปิดตัวสินค๎าใหมํ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยม มากใน

ปัจจุบันเพราะเป็นการสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจให๎ผู๎บริโภคเข๎ามามีสํวนรํวมได๎ และสามารถวัดผลได๎

ด๎วยจํานวนของผู๎ที่เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรม (เสรี วงษ๑มณฑา,2547)  

 4.1.9 การใช๎ผลิตภัณฑ๑เป็นสื่อ (Merchandising) 

 เป็นการจัดทําวัสดุสิ่งของขึ้นมา ซึ่งวัสดุสิ่งของเหลํานั้นมีขําวสารเกี่ยวกับสินค๎าอยูํ ด๎วย

อาจจะเป็นโลโก๎ ตราสินค๎า คําขวัญ ผลิตภัณฑ๑ เหลํานี้จะเป็นเสมือนสื่อเคลื่อนที่ (Moving- Media) ซึ่ง
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กํอให๎เกิดการสื่อสารตราสินค๎า (Brand Contact) ได๎เป็นอยํางดี(เสรี วงษ๑มณฑา,2547) เหตุผลที่ทําให๎

นักการตลาดให๎ความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพิ่มข้ึน 

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถูกนําไปใช๎ในการกําหนดกลยุทธ๑และแผนการสื่อสาร 

ทางการตลาดของบริษัทตํางๆ ทั้งขนาดใหญํและขนาดเล็กทั้งที่มีลูกค๎าเป้าหมายเป็นลูกค๎าทั่วไป หรือ

หนํวยงาน องค๑การตํางๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต๎นมาตั้งแตํทศวรรษที่ 90  โดยมีเหตุผลที่สําคัญหลาย

ประการที่ทําให๎บริษัทตํางๆ ประยุกต๑ใช๎การ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดังนี้ 

 บริษัทเหลํานี้เข๎าใจและตระหนักถึงประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการประสมประสานกล ยุทธ๑

การติดตํอสื่อสารหลายวิธีเข๎าด๎วยกันมากกวําที่จะใชเ๎พียงกลยุทธ๑ใดกลยทุธ๑หนึ่งด๎วยการ ประสานกลยุทธ๑การ

สื่อสารการตลาดเข๎าด๎วยกัน บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงความซ้ําซ๎อนและสามารถ ใช๎ประโยชน๑จากการประสม

ประสานกันของเคร่ืองมือการสํงเสริมการตลาดสูงที่สุด 

 มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมในการดําเนินธุรกิจทําให๎นักการตลาดต๎อง ปรับตัว

ให๎เข๎ากับสถานการณ๑ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงทําให๎มีการประยุกต๑ใช๎ การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ

มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลํานี้ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านประชากรรูปแบบการดํารงชีวิต การใช๎สื่อ 

และรูปแบบการซื้อหรือเลือกซื้อสินค๎าของลูกค๎า 

 

4.2 ทัศนะการวางแผน 

การติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการถือเกณฑ๑แนวความคิด 5 ประการ คือ (เสรี วงษ๑

มณฑา,2540, หน๎า28-29.) 

4.2.1 การติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะใช๎การติดตํอสื่อสารหลายรูปแบบ กับ

ลูกค๎าซึ่งอยูํภายใต๎แผนเดียวกันและจุดมุํงหมายเดียวกันการติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ตระหนักวําบุคคลสะสมข๎อมูลตลอดเวลาและข๎อมูลที่สะสมจะมีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้นจึงควรมีการ

ป้อนข๎อมูลให๎กับลูกค๎าด๎วยวิธีการตํางๆดังนี้ 

 4.2.1.1 การโฆษณา 

 4.2.1.2 การขายโดยใช๎พนักงานขาย 

 4.2.1.3 การสํงเสริมการขาย 

 4.2.1.4 การประชาสัมพันธ๑ 

 4.2.1.5 การตลาดทางตรง 

 4.2.1.6 การตลาดแบบปากตํอปาก 

 4.2.1.7 เครื่องมือการติดตํอสื่อสารอ่ืนๆ 
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4.2.2 การติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเริ่มต๎นที่ลูกค๎าไมํใชํผลิตภัณฑ๑ 

จุดเริ่มต๎นในการติดตํอสื่อสารของผลิตภัณฑ๑คือการค๎นหาวิธีการที่จะติดตํอสื่อสารถึงประโยชน๑ เกี่ยวกับ

ลูกค๎ากลุํมเป้าหมายโดยเร่ิมต๎นที่ความรู๎สึกนึกคิดของลูกค๎า ค๎นหาสิ่งที่มีคุณคําในสายตา ลูกค๎าแล๎วย๎อนกลับ

ไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ จากนั้นจึงระบุโครงสร๎างของขําวสารซึ่งผู๎ ติดตํอกับผู๎รับขําวสารที่เป็น

เป้าหมาย 

4.2.3 การติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พยายามค๎นหาการติดตํอสื่อสารทั้งที่ใช๎ 

คนและที่ใช๎สื่อ จากจุดเริ่มต๎นที่วําลูกค๎าทุกคนที่ความเป็นเอกลักษณ๑ ดังนั้นจึงต๎องตอบสนอง การ 

 4.2.3.1  ผู๎ใช๎ที่ภักดีตํอตราสินค๎า (Loyal and User) 

 4.2.3.2  ผู๎ใช๎สินค๎าของคูํแขํงขัน (Competitive User) 

 4.2.3.3  ผู๎ใช๎ที่เปลี่ยนตราสินค๎า (Swing User) 

สํวนสําคัญของการติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอีกประการหนึ่ง คือ การ

พิจารณาวําลูกค๎ามีความคิดเก่ียวกับตราสินค๎าในผลิตภัณฑ๑ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเครือขํายตราสินค๎า (Brand 

Network) และค๎นหาวิธีการที่จะติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับตราเหลํานี้ซึ่งเป็นการติดตํอสื่อสารกับตราสินค๎า 

(Brand Contacts) ด๎วยข๎อมูลนี้จะเริ่มต๎นโดยการกําหนดวัตถุประสงค๑สําหรับแตํละชนิดของผู๎ใช๎แล๎วจึงใช๎

เครื่องมือการติดตํอสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด 

4.2.4 การติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะสร๎างการติดตํอสื่อสารแบบสองทาง 

กับลูกค๎าการติดตํอสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะมุํงสร๎างให๎เกิดการตอบสนองด๎าน พฤติกรรมลูกค๎า 

รับฟังความคิดเห็นและความต๎องการลูกค๎า 

4.2.5 การสื่อสารการตลาด และเครื่องมือการตลาด (4P’s) ให๎สอดคล๎องกันภายใต๎แผน 

เดียวกัน และบรรลุจุดมุํงหมายเดียวกันโดยใช๎เครื่องมือรํวมกัน ดังนี้ 

 4.2.5.1  ผลิตภัณฑ๑ (Product) 

 4.2.5.2  ราคา (Price) 

 4.2.5.3  การจัดจําหนําย (Distribution) 

 4.2.5.4  Marketing communication 

 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ,2546) 

การวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค(Analyzing Consumer Behavior) การวิเคราะห๑ พฤติกรรม
ผู๎บริโภคเป็นการค๎นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภคทั้งที่เป็นบุคคลกลุํมหรือ
องค๑การเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะความต๎องการและพฤติกรรมการซื้อการใช๎การเลือกบริการแนวคิดหรือ
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ประสบการณ๑ที่จะทําให๎ผู๎บริโภคพึงพอใจคําตอบที่ได๎จะชํวยให๎ นักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ๑
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม คําถามที่ใช๎เพื่อค๎นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู๎บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด๎วย Who? What? Why? Who? When? Where? และ 
How? เพื่อค๎นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง ประกอบด๎วย Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Buying Decision Process) (ยุทธนาธรรมเจริญ, 2546, หน๎า
271) นักการตลาดจําเป็นต๎องศึกษาปัจจัยตํางๆที่มีอิทธิพลตํอผู๎ซื้อและทําความเข๎าใจวํา ผู๎บริโภคทําการ
ตัดสินใจซื้อจริงๆอยํางไร โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎องแยกแยะให๎ได๎วําใครเป็นผู๎ทําการ ตัดสินใจซื้อ รูปแบบและ
ขั้นตอนในกระบวนการซื้อเป็นอยํางไร 

ขั้นตอนของกระบวนการซื้อ  แตํละขั้นตอนมีดังนี้ 

 
ภาพที่ 8  กระบวนการตัดสนิใจซื้อ (Kotler,1997 p.46) 
 

4.3.1 การรับรู๎ถึงความต๎องการ หรือ การตระหนักถึงปัญหา (Need Recognition or 
Problem Recognition) การรับรู๎ถึงความแตกตํางระหวํางสภาพที่ต๎องการและสภาพปัจจุบัน ซึ่งมาก
พอที่จะกระตุ๎นให๎เกิดกระบวนการตัดสินใจ (Blackwell & Miniard, 2001, p.72) หรืออาจหมายถึงความ
จริง ที่ผู๎บริโภคทราบความแตกตํางระหวํางสิ่งที่มีอยูํและสิ่งที่ควรจะเป็น (Schiffman & Kanuk, 2000, 
p.663 อ๎างอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน๑, 2546) ซึ่งถือวําเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ มีสิ่งที่ต๎อง
พิจารณา 3 ประการในการรับรู๎ถึงความต๎องการ คือ 

 4.3.1.1  ข๎อมูลได๎เก็บไว๎ในความทรงจํา 
 4.3.1.2 มีความแตกตํางภายในบุคคลหรือขอบเขตปัจจัยด๎านจิตวิทยา 
 4.3.1.3 มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล๎อมหรือปัจจัยสิ่งแวดล๎อมด๎านสังคมวัฒนธรรม 
การทํางานเหลํานี้ทนภายในจิตใจของแตํละบุคคลและรํวมกันในการกําหนดความต๎องการ 
4.3.2 การค๎นหาข๎อมูลขําวสาร (Search for Information) หรือการค๎นหาข๎อมูลกํอนการซื้อ 

(Pre-Purchase Search) เป็นขั้นที่ผู๎บริโภคได๎เริ่มมีการค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ที่
สามารถแก๎ปัญหา  หรือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎แหลํงข๎อมูลที่สําคัญมี 2 แหลํง คือ 

 4.3.2.1 แหลํงข๎อมูลภายใน หรือแหลํงข๎อมูลที่อาศัยขอบเขตด๎าน จิตวิทยา  
 4.3.2.2 แหลํงข๎อมูลภายนอก เป็นข๎อมูลจากสื่อมวลชน พนักงานขาย การโฆษณา  
4.3.3 การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of Alternative) เมื่อผู๎บริโภคได๎ข๎อมูลแล๎ว

ผู๎บริโภคจะเกิดความเข๎าใจและประเมินผลทางเลือกตํางๆนักการตลาดจําเป็นต๎องรู๎ถึงวิธีการตํางๆที่ผู๎บริโภค



45 
 

 

ใช๎ในการประเมินผลทางเลือกกระบวนการประเมินผลไมํใชํสิ่งที่งํายและไมํใชํกระบวนการเดียวที่ใช๎กับ
ผู๎บริโภคทุกคน และไมํใชํเป็นผู๎ซื้อคนในคนหนึ่งในทุกสถานการณ๑ในการซื้อ 

4.3.4 การตัดสินใจซื้อ(Purchase Decision) การที่ผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค๎านั้น เขาต๎อง
เผชิญกับความเสี่ยงวํา สินค๎าที่ซื้อไปนั้นจะดีเหมือนกับที่โฆษณาหรือไมํ จะมีคุณภาพคุ๎ม ราคาหรือไมํ ทําให๎
ผู๎บริโภคสํวนใหญํติดอยูํกับสินค๎าที่ตนเองมีความเคยชิน ดังนั้นสินค๎าใหมํๆที่จะนําเสนอตํอผู๎บริโภคจะต๎องหา
วิธีจูงใจให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยนใจและตัดสินใจซื้อสินค๎าของตน 

4.3.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) เกินขึ้นหลังจากซื้อหรือใช๎
ผลิตภัณฑ๑ไปแล๎ว ถ๎าเป็นไปตามที่คาดหวังไว๎ผลลัพธ๑ก็คือความพอใจ (Satisfaction) แตํถ๎าผลลัพธ๑ต่ํากวําที่
คาดหวังไว๎ผลก็คือความพอใจ (Un-Satisfaction) 
 
4.4 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

4.4.1 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู๎ของผู๎บริโภค (Perception) 
การรับรู๎ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมายของมนุษย๑ที่ ได๎จาก 

ความรู๎สึกสัมผัส เมื่อสิ่งเร๎ามากระทบประสาทสมัผัสทัง้5อันประกอบด๎วย ตา หู จมูก ลิ้น และกาย สัมผัสโดย
การจําแนก คัดเลือก วิเคราะห๑ ด๎วยระบบการทํางานของตนเองเทียบเคียงกับ ประสบการณ๑เดิมในความทรง
จําให๎กลายเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย สํงผลตํอการแสดง พฤติกรรม และนําไปใช๎ในการเรียนรู๎ตํอไป 

การรับ (Perception) เป็นประสบการณ๑การรับรู๎ที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่จินตนาการนั้นถูกสร๎าง
ขึ้นโดยอยูํในความควบคุมของจิตใจ เป็นจินตภาพ ที่ไมํได๎มีการรับรู๎เกิดขึ้นจริง โดยปกติแล๎วในคนทั่วๆ ไปจะ
ไมํมีความยากลําบากในการแยกสองสิ่งออกจากกัน เชํนในขณะที่เราจินตนาการถึงอาหาร จนถึงแม๎วําอาจ
กระตุ๎นให๎เราหิวได๎เชํนเดียวกับการได๎เห็นอาหารจริง แตํเราก็ยํอมร๎ูดีวําไมํมีอาหารจริงอยูํตํอหน๎าเรา 

4.4.2 ระดับการรับรู๎ (Stage of Perception) 
(Kraupl Taylor, 1996 อ๎างอิงใน อรวรรณ เจริญจิตรกรรม,2549) ได๎กําหนดระดับขั้น ตํางๆ 

ที่ซับซ๎อนขึ้นตามลําดับของการรับรู๎ไว๎ดังนี้ 
 4.4.2.1  Field of Sensations คือ ในการเกิดการรับรู๎ขึ้นแตํละครั้ง จะมีการรับรู๎ข๎อมูล

เข๎ามา มากกวํา 1 อยําง เชํน ในขณะฟังการบรรยาย เราจะเห็นทั้งผู๎บรรยาย ได๎ยินเสียงของผู๎บรรยาย และ 
เห็นโสตทัศนูปกรณ๑ไปพร๎อมๆกันในเวลาเดียวกัน 

 4.4.2.2 Sensory Percept คือ ขั้นตอนที่มีการรับรู๎ข๎อมูลเพียงรูปรํางลักษณะเทํานั้น โดย
ยังไม มีการเทียบเคียงกับสิ่งที่จดจําได๎ เป็นขั้นตอนที่ยังไมํทราบความหมายวัตถุสิ่งหนึ่งเชํนเห็นแล๎ว ทราบแตํ
เพียงวําเป็นผ๎าที่มีรูปรํางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎า โดยที่ยังไมํรู๎วําที่แท๎จริงแล๎วสิ่งนั้นคือธงชาติ 

 4.4.2.3 Meaningful Percept คือ ขั้นตอนที่มีการรับรู๎ความหมายของสิ่งเร๎า ซึ่งขั้น
ตอนนี้ต๎อง อาศัยการเทียบเคียงกับสิ่งที่จดจําได๎ ที่อยูํในความทรงจํา เชํน เมื่อผ๎าที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ๎าที่เป็น
แถบห๎าสี โดยมีสีน้ําเงินอยูํตรงกลางแถบใหญํ ประกอบด๎วยแถบสีขาวและแดงตามลําดับ ในลักษณะเป็นริ้ว
แนวนอน ก็สามารถรับรู๎ได๎วํานี่คือธงชาติไทย 
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4.4.3 ความสําคัญของการรับรู๎ 
 ความสําคัญของการรับรู๎มีดังนี้ การรับรู๎เป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู๎ การรับรู๎ทําให๎

เกิดอารมณ๑และความรู๎สึกอันมีผลตํอจิตใจที่ชั่วคราวและถาวรการรับรู๎ทําให๎บุคคลมองเห็นคุณคําของ
สิ่งแวดล๎อม กํอให๎เกิดแนวทางพัฒนา ปรับเปลี่ยน เลือกสรร และแยกแยะสิ่งเร๎ารอบๆตัว 

 ลักษณะสําคัญของการรับรู๎มี 6 ประการ คือ 
 4.4.3.1 ต๎องมีพื้นฐานข๎อมูลหรือความรู๎ในเรื่องนั้นมากํอน  หรือถ๎าไมํมีความรู๎อยํางน๎อย

ต๎องมีประสบการณ๑เดิมในเร่ืองนั้นอยูํบ๎าง 
 4.4.3.2 จะต๎องประกอบด๎วยข๎อวินิจฉัยในขั้นตอนของกระบวนการรับรู๎ ทั้งนี้เพราะในการ

ทั้งรับรู๎ต๎องอาศัยวิธีการ 
 4.4.3.3 วนิจิฉัยโดยการตัง้สมมติฐานหรือประติดประ ตอํเร่ืองๆเข๎าตํางด๎วยกัน เพื่อให๎การ

รับรู๎ในสิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ๑มากที่สุด 
 4.4.3.4 จะต๎องมคีวามสามารถในการแยะแยะ  ลักษณะหรือคุณสมบัติที่สําคัญของข๎อมูล

นั้นได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งจะต๎องอาศัยความจําจากประสบการณ๑เดิมมาใช๎ 
 4.4.3.5 ลกัษณะของการรับร๎ูจะต๎องมคีวามสมัพันธ๑เชื่อมโยงข๎อมูลตํางๆหลายประเภท 
 4.4.3.6 กระบวนการของการรับร๎ูจะ ต๎องอาศัยการดัดแปลงข๎อมูลจากประสบการณ๑เดิม

มาใช๎ให๎เหมาะสม กับแตํละเรื่องที่กําลังรับรู๎อยูํในขณะนั้น กระบวนการของการรับรู๎จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เป็นการทํางานของสมองในการรับรู๎ข๎อมูลตํางๆ 
 
5. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 
5.1 ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ 

คือสังคมที่ผู๎คนสามารถทําความรู๎จักรํวมแบํงปันสิ่ งที่สนใจและสามารถเชื่อมโยงกันได๎ ใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในโลกอินเทอร๑เน็ตโดยอาศัยรูปแบบการบริการ เรียกวํา “บริการ เครือขํายสังคม 
หรือ Social Networking Service (SNS)” โดยเป็นรูปแบบของเว็บไซต๑ในการสร๎าง เครือขํายสังคม สําหรับ
ผู๎ใช๎งานในอินเทอร๑เน็ตที่ใช๎เขียนและอธิบายความสนใจและกิจกรรมที่ได๎ทําและเชื่อมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผู๎อื่น รวมทั้งข๎อมูลสํวนตัวบทความรูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑หรือความสนใจรํวมกันและกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงเป็นแหลํงข๎อมูลจํานวนมหาศาลที่ผู๎ใช๎
สามารถชํวยกันสร๎างเนื้อหาขึ้นได๎ตามความ สนใจของแตํละบุคคลหรือกลุํมบุคคล 

ปัจจุบันมีเว็บไซต๑ที่ให๎บริการสังคมออนไลน๑ มีตราการเจริญเติบโตสูงสุดใน อินเทอร๑เน็ตและมี
อัตราการเข๎าใช๎งานและสมัครสมาชิกสูงสุด โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เว็บไซต๑ MySpace และ Facebook 
นอกจากนี้เว็บไซต๑ที่ให๎บริการสังคมออนไลน๑มีหลากหลายเว็บไซต๑เชํน digg, Youtube, Multiply, linkedin 
และเป็นที่นิยมกันมากที่สุดในสังคมวัยรุํนไทย คือHi5 คนสํวน ใหญํมีWeb Social Network เป็นของตัวเอง 
บางคนมากกวํา 1 เว็บไซต๑ขึ้นไปอยํางไรก็ตามเราสามารถประยุกต๑ใช๎สังคมออนไลน๑ กับงานด๎านตํางไมํวําจะ
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เป็นด๎านธุรกิจๆ หรือการเรียนการสอนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู๎(Knowledge Sharing) รํวมกัน 
การนําเสนอผลงาน การติวหนังสือด๎วยกันหรือแม๎แตํกระทั่งการทํางานกลุํมรํวมกัน 

 
5.2 กลุ่มเว็บไซต์ต่างๆ 

เว็บไซต๑ที่ให๎บริการ Social Network Service (SNS) แตํละเวบ็ไซต๑ก็ตํางคิดค๎นพัฒนาเพื่อเอา
ใจผู๎ใช๎กันอยํางตํอเนื่องอยํางไมํหยุดยั้งและยังมีฟังก๑ชั่นมากมาย แตํอาจมีจุดเดํนที่แตกตํางกันไปเพื่อเป็นจุด
ขายให๎กับเว็บไซต๑นั้นๆ ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎เว็บSNS เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู๎
และทํางานรํวมกันได๎ โดยกลุํม หลักๆ ของ SNS เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎แบํงออกได๎ดังนี้ 

5.2.1 กลุํมเว็บไซต๑เผยแพรํ “ตัวตน” เว็บไซต๑เหลํานี้ใช๎สําหรับนําเสนอตัวและเผยแพรํเรื่องราว
ของตนเองทางอินเทอร๑เน็ตหรือผู๎ใช๎สามารถเขียนBlog สร๎างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร๎างกลุํมเพื่อนในห๎องเรียน
และสร๎างเครือขํายเพื่อการเรียนรู๎ข้ึนมาได๎  ตัวอยํางเว็บไซต๑ประเภทนี้คือ myspace, facebook, twitter 

5.2.2 กลุํมเว็บไซต๑เผยแพรํ “ผลงาน” เราสามารถใช๎เว็บไซต๑เหลํานี้ในการนเสนอผลงานของ
ตัวเอง ผลงานของกลุํม ได๎ใน รูปแบบตําง ๆ ไมํวําจะเป็นวีดีโอรูปภาพ หรือเสียงอาจารย๑สอนที่ได๎จากการบัน 
ทึกในชั้นเรียนเป็น ต๎นตัวอยํางเว็บไซต๑ประเภทนี้ เชํน Youtube, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr, 
Multiply  

5.2.3 กลุํมเว็บไซต๑ที่มีความสนใจตรงกัน มีลักษณะเป็นOnline Bookmarking หรือSocial 
Bookmarking โดยมีแนวคิดที่วํา แทนที่ เราจะทําBookmark เว็บที่ชอบ หรือบทความรายงานที่เกี่ยวข๎อง
กับการเรียน เก็บไว๎ในเครื่องของเราคนเดียวสู๎เรา Bookmark เก็บไว๎บนเว็บจะดีกวํา เพื่อจะได๎แบํงให๎เพื่อน
คนอื่นดูได๎ด๎วยๆ และเราก็จะได๎รู๎ด๎วยวําเว็บไซต๑ใดที่ได๎รับความนิยมมากเป็นที่นําสนใจ โดยดูได๎จากจํานวน
ตัวเลขที่เว็บไซต๑ นั้นถูกBookmark เอาไว๎จากสมาชิกคนอื่นๆ ตัวอยํางเว็บไซต๑นี้ได๎แกํ del.icio.us, Digg, 
Zickr เป็นต๎น 

5.2.4 กลุํมเว็บไซต๑ที่ใช๎ทํางานรํวมกัน เป็นกลุํมSNS ที่เปิดให๎สมาชิกทุกคนในกลุํมเข๎ามา
นําเสนอข๎อมูล ความคิดหรือตํอยอด เรื่องราวตํางๆได๎ ตัวอยํางเว็บไซต๑นี้ได๎แกํ Wikipedia เป็นสารานุกรม
ตํอยอด ที่อนุญาตให๎ใครก็ได๎ เข๎ามาชํวยกันเขียนและแก๎ไขบทความตํางๆ ได๎ตลอดเวลา ทําให๎เกิดเป็น
สารานุกรมออนไลน๑ ขนาดใหญํที่รวบรวมความรู๎ ขําวสารและเหตุการณ๑ตํางๆ ไว๎มากมาย 

ปัจจุบันเราสามารถใช๎Google Maps สร๎างแผนที่ของตัวเอง หรือแชร๑แผนที่ให๎คนอื่นได๎ ด๎วย

จึงทําให๎มีสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ตํางๆถูกปักหมุดเอาไว๎พร๎อมกับข๎อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว๎แสดงผลจาก

การค๎นหาได๎อีกด๎วยและสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งสําหรับSocial Network นั้นก็ คือ เราสามารถพูดคุยนําเสนอ 

บอกเลําเรื่องสํวนตัว และเรื่องราวการเรียน เรื่องราวที่เราสนใจหรือแม๎แตํการทํารายงานของเราและของ

กลุํมเราได๎ดังนั้นเราจึงควรใช๎ประโยชน๑จากอินเทอร๑เน็ตและ เว็บสังคมออนไลน๑ให๎เกิดประโยชน๑แทนที่จะ

นําเสนอรูปภาพสํวนตัวหรือเรื่องราวที่ไมํกํอให๎เกิด การเรียนรู๎หันมารวมกลุํมกันสร๎างสังคมแหํงการเ รียนรู๎

รํวมกันโดยผํานเว็บไซต๑สังคมออนไลน๑ที่มี ให๎บริการฟรีอยูํมากมายหลากหลายในอินเทอร๑เน็ต 
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5.3 ชนิดของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ 

Social Network คือการติดตํอสื่อสารผํานระบบอินเทอร๑เน็ตจนเกิดการเชื่อมโยงผู๎คนเข๎า 
ด๎วยกันเป็นเครือขํายบนโลกออนไลน๑ โดยเว็บไซต๑ที่ ให๎บริการสังคมออนไลน๑จะ มีพื้นที่ให๎ผู๎คนเข๎า มาท า
ความรู๎จักและสร๎างความสัมพันธ๑กันผํานบริการเครื่องมือตํางๆไมํวําจะเป็นรูปแบบการแสดง ข๎อความ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ จนพัฒนาApplication ไปสูํการเลํนเกมส๑ผํานระบบ ออนไลน๑ระหวํางคน
ในสังคม ทั้งนี้ปัจจุบันมีเว็บไซต๑สังคมออนไลน๑อยูํหลายประเภทแตกตํางกัน ตามวัตถุประสงค๑การใช๎งานซึ่ง
แบํงได๎ ดังนี้  

5.3.1 เครือขํายข๎อมูล แหลํงความรู๎เปรียบเสมือนไดอารี่ออนไลน๑ ซึ่งผู๎ใช๎จะเขียนบทความ และ
ข๎อมูลขําวสารตํางๆเผยแพรํผํานทางผู๎ให๎บริการเว็บบล็อกซึ่งแตํละบล็อกจะมีการจัดระเบียบ ของข๎อมูลแยก
เป็นหมวดหมูํตามความสนใจของผู๎ใช๎Bloggerอาทิ.com Bloggang.com 

5.3.2 เครือขํายแพรํภาพและวีดีโอซึ่งผู๎ใช๎สามารถเผยแพรํรูปภาพ เสียงหรือคลิปวีดีโอ เพื่อให๎
ผู๎สนใจเข๎ามาชมหรือดาวน๑โหลดได๎ เชํนเดียวกับการใช๎สื่อวิทยุหรือโทรทัศน๑แตํมีจุดเดํน ตรงที่ผู๎ชมสามารถ
เข๎าชมได๎ตลอดเวลา อีกทั้งยังเรียกเข๎าชมซ้ําได๎อีกด๎วย เชํน Youtube.com, Imeem.com, Multiply. 

5.3.3 เครือขํายแลกเปลี่ยนรูปภาพเป็นเว็บไซต๑ให๎บริการรับฝากรูปออนไลน๑เพื่อชํวยให๎ ผู๎ใช๎ไมํ
สิ้นเปลืองพื้นที่หนํวยความจําในอีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนรูปภาพคอมพิวเตอร๑ และเปิด ขายรูปภาพ
ออนไลน๑ได๎สะดวก อาทิFlickr.com Photobucket.com 

5.3.4 เครือขํายซื้อขายสินค๎าหรือประมูลออนไลน๑เว็บไซต๑ที่เปิดให๎บริการสํวนใหญํ  จะมี 
ลักษณะเป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส๑ที่รวบรวมร๎านค๎าออนไลน๑ไว๎มากมายโดยจะมีพื้นที่สําหรับ พูดคุ ยซึ่ง
มักจะแบํงเป็นหมวดหมูํตามประเภทสินค๎า ทั้งนี้ผู๎ขายสามารถใช๎พื้นที่นี้ประกาศขายหรือ โฆษณาสินค๎าใน
ขณะที่ผู๎ซื้อก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยได๎เชํนกัน 

5.3.5 เครือขํายเพื่อนโดยสมาชิกจะมีวัตถุประสงค๑ในการติดตํอ เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑กับ 
เพื่อนเกําและหาเพื่อนใหมํ ซึ่งสํวนใหญํจะเน๎นพูดคุยกันทั่วไประหวํางเพื่อนโดยจะมีทั้งรูปแบบ การสํง
ข๎อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปเสียง คลิปวีดีโอซ่ึงบางเว็บไซต๑ได๎พัฒนาเครื่องมือ ตํางๆเพื่อเพิ่มลูกเลํน
ให๎การสื่อสารมีสีสันมากขึ้นเชํนการสํงสินค๎าที่มีอยูํเฉพาะบนโลกดิจิทัลให๎ สมาชิกในเครือขํายการเลํนเกมส๑
ระหวํางสมาชิก โดยเว็บไซต๑ที่ได๎รับความนิยมในประเทศไทย อาทิ Facebook, Twitter, Hi5 เป็นต๎น 

5.3.6 เครือขํายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นเว็บไซต๑ที่ให๎ผู๎ที่มีความสนใจรํวมกันมาแสดง 
ความคิดเห็น ผํานกระดานสนทนา(Web board) ซึ่งผู๎ใช๎สามารถตั้งกระทู๎เพื่อเปิดประเด็นในการ สนทนา ซึ่ง
สํวนใหญํจะเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับขําวคราวความเคลื่อนไหวที่เป็นที่สนใจ เชํน  Pantip.com, 
Mthai.com, Kapook.com 
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5.4 พฤติกรรมและลักษณะการใช้งานของผู้บริโภคสังคมเครือข่ายออนไลน์ 
     (Positioning Magazine,ก.ย.2552) 

 5.4.1 Facebook กลุํมเป้าหมายและการใช๎งานเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย คนทํางานที่มี
ความรู๎ภาษาอังกฤษดีเพราะสํวนใหญํใช๎ติดตํอกับเพื่อนฝูงตํางประเทศ แม๎ขณะนี้จะสามารถใช๎งานภาษาไทย
ได๎แล๎วก็ ตาม ลักษณะของเครือขํายสํวนใหญํจะเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนรํวมงาน โดยจะเป็นการขอ Add และ
รับ Add เฉพาะคนที่รู๎จักเป็นหลัก จํานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก 132 ล๎านคน  

 5.4.2 MySpace กลุํมเป้าหมายและการใช๎งานเป็นผู๎ใช๎งานทั่วไปที่ไมํต๎องการฟังก๑ชันการ
ใช๎งานหวือหวา สํวนใหญํได๎รับความนิยมในสหรัฐฯจานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก 117 ล๎านคน 

 5.4.3 Friendster เป็นสังคมเครือขํายที่ใหญํที่สุดในเอเชียมีคลับตํางๆ แยก Category 
อยํางชัดเจนเป็น เครือขํายของแฟนคลับที่แยกความสนใจเฉพาะด๎านได๎ จํานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก 90  ล๎านคน 
ผู๎ใช๎งานสํวนใหญํเป็นวัย18-24 ปี (ร๎อยละ 58) 

 5.4.4 Hi5 เป็นสังคมเครือขํายที่คนไทยนิยมใช๎มากที่สุดโดยเฉพาะกลุํมวัยรุํน นิยมโพ
สต๑รูปสไตล๑ Self-Portrait นอกเหนือจากไว๎รักษาสัมพันธ๑กับเพื่อนฝูงแล๎ว ยังพบการใช๎งานที่ขอ Add คน
แปลกหน๎าที่ตนเองสนใจในหน๎าตามากกวําโปรไฟล๑จํานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก 56 ล๎านคน 

 5.4.5 Mulitply เดํนในเร่ืองFile Sharing เป็นเครือขํายโปรดของชํางถํายภาพในการโชว๑
และพรีเซนต๑ Portfolio จํานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก 11 ล๎านคน 

 5.4.6 LikedIn กลุํมเป้าหมายและการใช๎งานเป็นนักธุรกิจนิยมใช๎ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ขําวสารไอเดีย และโอกาสทางทุกธุรกิจกวํา150 อุตสาหกรรมทั่วโลกเป็นเครือขํายสําหรับนักแสวงหาโอกาส
และ คอนเนคชั่น โดยแตํละคนจะใสํผลงานความสําเร็จตํางๆไว๎อยํางเต็มที่จานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก 30 ล๎านคน  

 5.4.7 A Small World เป็นสังคมเครือขํายของคนรวย ที่พูดคุยกันถึงไลฟ์สไตล๑อันโก๎หรู
และธุรกิจสํวนตัวของ พวกเขา จะเป็นสมาชิกได๎จะต๎องได๎รับคําแนะนําจากสมาชิกที่เชื่อถือได๎เพื่อคงความ
เป็นทํานั้น Exclusive ไว๎จํานวนผู๎ใช๎งานทั่วโลก320,000 คน มีรายได๎ขั้นต่ําตํอปี150,000 

 
5.5 การตลาดยุคใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์ 

สําหรับธุรกิจเอสเอ็มอีที่เริ่มต๎นดําเนินธุรกิจ สิ่งที่มีความสําคัญอยํางมาก คือการแนะ ให๎
กลุํมเป้าหมายรู๎จักบริษัทและตัวสินค๎า เพื่อให๎เกิดการจดจํา บอกตํอ จนทําให๎เกิดกระบวนการซื้อในที่สุด 
โดยเครือขํายสังคมออนไลน๑ได๎ทําหน๎าที่เป็นสื่อทางการตลาดSocial( Media) ได๎อยํางมี ประสิทธิภาพด๎วย
เหตุผลหลายประการ ดังนี้ 

เป็นสื่อที่สอดคล๎องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริโภคในปัจจุบันแม๎วําการ โฆษณาสินค๎า 
โดยตรง อาจกระตุ๎นความสนใจของผู๎บริโภคที่มีตํอตัวสินค๎ามากขึ้นแตํอาจไมํ สํงผลถึงในระดับที่กํอให๎เกิด
การตัดสินเนื่องจากผู๎บริโภคมองวําการโฆษณาอาจแสดงให๎เห็นใจซื้อ แตํแงํดีที่เป็นประโยชน๑ตํอสินค๎าและ
ภาพลักษณ๑ขอดังนั้นเมื่อผู๎บริโภคสนใจสินค๎าประเภทบริษัทใดแล๎วมักจะหาข๎อมูลเพิ่มเติมผํานเว็บไซต๑ที่มีการ
แสดงความคิดเห็นหลังจากใช๎ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ของผู๎บริโภคด๎วยกันเองซึ่งผู๎บริโภคจะให๎ความเชื่อถือมาก
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นอกจากนี้แล๎วสังคมออนไลน๑ยังมีวํา อิทธิพลให๎เกิดความคล๎อยตามสนใจในตัวสินค๎าที่ผู๎ บริโภคอาจไมํ
ต๎องการซื้อแตํเดิม จนกํอให๎เกิดการทดลองซื้อและบอกตํอ 

สื่อสารได๎เป็นวงกว๎างและยังสามารถเจาะกลุํมเป้าหมายได๎ ด๎วยต๎นทุนต่ําสําหรับ ธุรกิจเอสเอ็ม
อีที่เริ่มต๎นทําธุรกิจและยังไมํเป็นที่รู๎จักการที่จะสร๎างการรับรู๎และจดจําสินค๎าแกํ ผู๎บริโภคได๎อาจต๎องใช๎
ระยะเวลาและทุนมหาศาลไมํวําจะเป็นการโฆษณาผํานโทรทัศน๑ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ๑ซึ่งล๎วนเพิ่มต๎นทุนใน
การดําเนินงานและอาจสํงผลตํอเนื่องถึงศักยภาพในการใช๎กล ยุทธ๑ทางการตลาดอื่นๆด๎วยดังนั้นการใช๎การ
บอกตํอWord( of Mouth) ผํานเครือขํายสังคม ออนไลน๑นําจะเป็นชํองทางการตลาดที่นําสนใจโดยอาศัย
การตลาดที่แพรํกระจายแบบไวรัล (Viral Marketing) ด๎วยการบอกตํอจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆใน
เครือขํายซึ่งจะเชื่อมโยงอยําง รวดเร็วแบบทวีคูณ นอกจากนี้แล๎ว สังคมออนไลน๑ยังเชื่อมบุคคลที่มีความ
สนใจรํวมกันมีรูปแบบ การดําเนินชีวิตที่คล๎ายคลึงกันเข๎าด๎วยกันซึ่งเป็นประโยชน๑อยํางมากสําหรับธุรกิจที่จะ
และค๎นหา เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎อยํางงํายและรวดเร็วเพื่อชํวงชิงความได๎เปรียบกํอนคูํแขํง 

เป็นการสื่อสารสองทาง(Two Way Communication) นอกจากธุรกิจจะสามารถ แนะนํา
สินค๎าใหมํหรือนําเสนอโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจผู๎บริโภคผํานสังคมออนไลน๑ได๎แล๎วธุรกิจยัง ได๎ทราบถึงความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ลักษณะสินค๎าที่เป็นที่นิยมความคิดเห็นตํอสินค๎าและบริการ ซึ่งมีประโยชน๑อยํางมากที่
จะนําข๎อมูลดังกลําวมาพัฒนาปรับปรุงสินค๎ารวมถึงการตอบข๎อซักถาม และชํวยแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎นให๎แกํ
ลูกค๎าซึ่งเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางธุรกิจกับลูกค๎า (Customer Relationship Management: 
CRM) ที่เป็นแนวทางการตลาดที่มีความสําคัญอยํางมากใน ปัจจุบันอันจะกํอให๎เกิดภาพลักษณ๑ที่ดี เกิดความ
ภักดีในตัวสินค๎าและเกิดการบอกตํอไปยังกลุํม ผู๎บริโภคอ่ืนที่ลูกค๎ามีปฏิสัมพันธ๑ด๎วย 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จรีพรรณ ปิยพสุนทรา (2545) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา เรื่อง 
“มลพิษทางน้ํา” สําหรับนักเรียนชํวงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6” ผลการวิจัยพบวํา (1) ขอบขํายของเนื้อหา
สิ่งแวดล๎อม ที่ควรนํามาสร๎างเป็นบทเรียนโปรแกรมแบบสาขาพบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล๎องใน
ระดับมากที่สุด วําควรมีเนื้อเรื่องของความหมายจากผลพิษทางน้ํา ลักษณะปริมาณน้ําเสีย วิธีการบําบัดน้ํา
เสีย มาตรการบําบัดน้ําเสียทางสังคม การควบคุมและการแก๎ไขปัญหาน้ําเสีย และควรมีการแทรกเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องและการมีสํวนรํวมของชุมชน (2) สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากที่สุดของเนื้อหาวิชาสิ่งแวดล๎อม 
เรื่อง “มลพิษทางน้ํา” พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล๎องในระดับมากที่สุดถึงการเน๎นในเรื่องของ
สาเหตุและวิธีแก๎ไขปัญหามลพิษทางน้ํา อันตรายที่ได๎รับจากมลพิษทางน้ํา สํงเสริมให๎เกิดความตระหนักใน
ปัญหามลพิษทางน้ําและบทบาทของผู๎เรียน (3) วัตถุประสงค๑ที่ผู๎เรียนควรจะได๎รับจากเนื้อหาวิชาสิ่งแวดล๎อม
ศึกษา เรื่อง “มลพิษทางน้ํา” พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล๎องกันในระดับมากที่สุด โดยควรให๎
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเร่ืองมลพิษทางน้ํา (คือบอกความหมายของมลพิษทางน้ําได๎, แหลํงที่มา
ของมลพิษ, แนวทางการแก๎ไขและป้องกันได๎) เกิดทักษะในการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยํางงํายๆได๎ สามารถ
วิเคราะห๑แนวทางแก๎ไข ป้องกันหรือฟื้นฟูสภาพแหลํงน้ําในชุมชนได๎ เกิดเจตคติและพฤติกรรมตํอการอนุรักษ๑
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แบบยั่งยืน (มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑อยํางไรบ๎าง) (4) การประเมินผลของเนื้อหาวิชาสิ่งแวดล๎อมศึกษา เรื่อง 
“มลพิษทางน้ํา” พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล๎องกันในระดับมากที่สุด โดยควรเป็นลักษณะ 
Authentic Assessment (ประเมินจากสภาพจริง) มีการอภิปรายกลุํมและนําเสนอผลงาน การสัมภาษณ๑ 
และการตอบคําถามแบบทดสอบ 

ดรุณี ทรัยพ๑ผล (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่สํงผลตํอจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ๑แมํ
น้ําทําจีน ของพระสงฆ๑ในวัดบริเวณแมํน้ําทําจีน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวํา (1) พระสงฆ๑มีจิตสํานึก
สาธารณะในการอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีน ความเชื่ออํานาจในตน การได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน 
อยูํในระดับปานกลาง ความตระหนักตํอปัญหามลพิษของแมํน้ําทําจีน การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4 อยูํ
ในระดับมาก การได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุํมองค๑กร และการได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
คณะสงฆ๑อยูํในระดับน๎อย (2) พระสงฆ๑ที่มีอายุ พรรษา ภูมิลําเนาเดิม ตํางกัน มีจิตสํานึกสาธารณะในการ
อนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตํเมื่อจําแนกระดับการศึกษาแผนก
ธรรม ระดับการศึกษาแผนกสามัญและประสบการณ๑ในการทํางานด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวํา ไมํมีความแตกตํางกัน (3) การได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ๑ การปฏิบัติตนตามหลักอิทธิ
บาท 4 และการได๎รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุํมองค๑กร สามารถรํวมกันทํานายจิตสํานึกสาธารณะใน
การอนุรักษ๑แมํน้ําทําจีนของพระสงฆ๑ ได๎ร๎อยละ 66.8 อยํางมีนัยสําคัญที่สถิติระดับ .001 

วริยาพร ชาตะคุณ (2551) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การตลาดอิเล็คทรอนิกส๑ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ของเว็บไซต๑ มีวัตถุประสงค๑ในการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต๑ที่มีอิทธิพลตํอบริบท เนื้อหา สังคม การ
สื่อสาร ความเป็นสํวนตัว การเชื่อมความสัมพันธ๑ธุรกิจพาณิชย๑ จากการศึกษาพบวําการตลาดอิเล็คทรอนิกส๑
ด๎านบริบทมีความสัมพันธ๑กับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต๑ เนื่องจากด๎านบริบทเสมือนรูปรํางหน๎าตาหลัก
ของเว็บไซต๑ ดังนั้นไมํวําจะเปน็รูปแบบ สีสัน ภาพ เสียง ล๎วนแล๎วแตํเป็นสิ่งที่ชวํยเสริมให๎ดูนําสนใจมากยิ่งขึ้น
เพราะความสําคัญลําดับต๎นๆ เลยก็คือ การที่จะให๎ผู๎ชมสนใจเว็บนั่นก็คือ การที่ได๎เห็นรูปรํางหน๎าตาของเว็บ
กํอนนั่นเอ จากผลการวิจัยพบวํา การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต๑ทําได๎ดังนี้เพิ่มคุณคําเว็บไซต๑ได๎โดย 

1. ปรับปรุงเนื้อหาสาระให๎ทันสมัย  มีความสามารถในการชํวยกัน  สามารถพิมพ๑หน๎าออกมา
ได๎งําย  มีหมายเลขโทรศัพท๑ติดตํออยํางชัดเจนปกป้องความดีงามของสาระ 2. โดยแยกออกจากงานโฆษณา
อยํางชัดเจนไมํมีโฆษณามากเกินไป ทั้งลักษณะ Banner และ Pop-up 3. หน๎าตาต๎องดูดีมีการออกแบบเป็น
มืออาชีพ ใช๎ศิลปะอยํางมีรสนิยมเหมาะกับสาระ ต๎องแนํใจวําการเชื่อมโยงต๎องไมํ 4. เกิดความผิดพลาด 
เพราะจะทําให๎ความนําเชื่อถือลดลงชื่อเสียงในโลกความเป็นจริงขององค๑กร 5. จะสํงผลกระทบโดยตรงตํอ
เว็บไซต๑ของหนํวยงานนั้น หรือการลิงค๑ไปสูํองค๑กรที่เสื่อมเสียยํอมสํงผลตํอเรา  

พลาธิป ตรีศร (2551) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  กลยุทธ๑ของเว็บไซต๑ที่มีผลตํอประสิทธิภาพของ
เว็บไซต๑ประเภทพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (อีคอมเมิร๑ช) มีวัตถุประสงค๑ในการวิจัยเพื่อ  ศึกษากลยุทธ๑ของ
เว็บไซต๑ที่มีผลทําให๎เกิดความพึงพอใจตํอเว็บไซต๑เพิ่มเวลาในการใช๎บริการในแตํละครั้งเพิ่มความถี่ในการใช๎
บริการเว็บไซต๑และเว็บไซต๑เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย จากผลการศึกษาพบวํากลยุทธ๑ทางด๎านการสื่อสาร
สองทิศทาง มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพเว็บไซต๑ในด๎านการได๎ใช๎ความเป็นชุมชนเว็บบอร๑ด ในการดําเนินการ
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ธุรกิจอินเทอร๑เน็ตสํวนใหญํต๎องการค๎นหาและผู๎ใช๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารมากที่สุดกลยุทธ๑ด๎านการสื่อสาร
แบบบุคคล (ตัวตํอตัว) มีตํออิทธิพลตํอ ประสิทธิภาพเว็บไซต๑  ซึ่งเป็นการชํวยให๎เว็บไซต๑สามารถสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ใกล๎ชิดกับลูกค๎าได๎ ทั้งยังสามารถเสนอขายสินค๎าและบริการที่เจาะจงสําหรับความชื่นชอบ
ของแตํละคน ซึ่งจะสํงผลเป็นความไว๎วางใจและความภักดีที่เพิ่มขึ้นไปอีก  และกลยุทธ๑ทางด๎านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ๑มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพเว็บไซต๑  โดยการโฆษณาทางอินเทอร๑เน็ตสามารถเผยแพรํข๎อมูล
เข๎าถึงคนจํานวนมาทั่วโลก โดยให๎ข๎อมูลเป็นข๎อมูลจริง และผู๎ใช๎มีบทบาทในขั้นตอนการใช๎สื่อมากกวําสื่ออื่น  

สุณีรัตน๑ จิรเกรียงไกร (2551) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู๎การสื่ อสารทางการตลาดของ 
ผู๎บริโภค(IMC) ที่มีผลตํอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑เวชสําอางในร๎านขายยา ในกรุงเทพมหานครโดย
มีกลุํมตัวอยํางคือผู๎บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ๑เวชสําอางในร๎านขายยา กรุงเทพมหานครสรุปผลจากการทํา
แบบสอบถามได๎วํา ผู๎บริโภคที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได๎ ที่แตกตํางกันไมํมีผล
ตํอการตัดสินใจซื้อ กลุํมตัวอยํางมีความเห็นตํอ กระบวนการตัดสินใจซื้อด๎านการตระหนักถึงปัญหาการ
ค๎นหาข๎อมูล กระบวนการประเมินผลข๎อมูลและการตัดสินใจซื้อ อยูํในระดับปานกลาง และมีความเห็นตํอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อด๎าน พฤติกรรมหลังการซื้อในระดับมาก 

อรวรรณ เจริญจิตรกรรม (2549) ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การสื่อสารการตลาดIMC) การ( รับรู๎
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑ และปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ที่มีผลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคของ ห๎างสรรพสินค๎า
เซ็นทรัล ในกรุงเทพมหานครใช๎แบบสอบถามถามผู๎บริโภคจํานวน420 คน ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ผู๎บริโภคมี
ความคิดเห็นตํอการสื่อสารการตลาด IMC ของห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูํใน
ระดับปานกลางพบวํา การขายโดยใช๎พนักงานขาย ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอความเก่ียวข๎องกับพนักงานขาย
ในการจูงใจให๎ซื้อสินค๎าอยูํในระดับปา กลาง, การสํงเสริมการขาย ผู๎บริโภคมีความคิดเห็นตํอความจูงใจของ
การจัดโปรโมชั่นในระดับที่ดี รวมถึงด๎านการตลาดทางตรงและกิจกรรมการตลาด อยูํในระดับที่ไมํดีมาก 

จิราภรณ๑ เพียรทอง (2551) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตํอ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต๑ยามาฮําทาการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางจํานวน400ตัวอยําง โดยใช๎แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลตอํ การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต๑
ยามาฮํา ในระดับมาก ด๎านผลิตภัณฑ๑มีความสําคัญสูงสุด รองลงมา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย , ด๎านราคา 
และ ด๎านสํงเสริมการตลาด และมีกระบวนการตัดสินใจซื้อ รถจักรยานยนต๑ยามาฮํา ระดับมากและปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ๑กับ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต๑ อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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บทที่ 3 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร๎างและพัฒนาสื่อการตลาดแบบบูรณาการ เรื่องมลพิษทางน้ํา 

พื้นที่ตัวอยํางคลองแมํขํา อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ เป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research and 
Development) เพื่อนําไปชํวยแก๎ปัญหามลพิษทางน้ํา และสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในการแก๎ปัญหามลพิษ
ทางน้ําในพื้นที่อื่นได๎ เพื่อให๎การวิจัยคร้ังนี้ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ ผู๎วิจัยจึงได๎กําหนด
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรที่อาศัยอยูํในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ได๎จาก
การสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) จากการกลุํมประชาชนที่อาศัยอยูํในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมํ มีจํานวน 234,837 คน (สํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง , 2559) โดยมีกลุํมตัวอยําง 
จํานวน 400 คน  
 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุํมตัวอยําง (Sample) คือประชากรที่อาศัยอยูํในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีจํานวน 
234,837 คน โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (Sample Random Sampling) ซึ่งสามารถคํานวณขนาด
ตัวอยํางได๎ตามสูตรที่ใช๎หาขนาดตัวอยํางของ Wamane (1967) มีระดับความเชื่อมั่นเป็น 95% และคํา
ความคลาดเคลื่อน 5% จึงได๎จํานวนกลุํมตัวอยําง ดังนี้  

  สูตรที่ใช๎  n =  

โดย  n แทนคํา ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
  N แทนคํา ขนาดของประชากรที่ต๎องการศึกษา 

   E แทนคํา สัดสํวนของความคลาดเคลื่อนทีย่อมให๎เกิดขึ้น 
    (e=0.05) 

 แทนคําสูตร n =  

    = 399.31 ตัวอยําง 
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 จากการคํานวณ จะได๎กลุํมตัวอยํางของประชากรที่อาศัยอยูํในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 

400 ตัวอยําง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการแจกแบบประเมินทั้งหมด 400 ชุด และได๎รับแบบประเมินที่สมบูรณ๑กลับคืน

มา จํานวน 400 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 ของจํานวนแบบประเมินที่สํงไป 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด๎วย 

3.1 สื่อความรู๎และสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

 

4. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 การสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เพื่อใช๎ในการสอบถามความคิดเห็นจาก

ผู๎เชี่ยวชาญ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสรางแลว  นํามา

สร๎างประเด็นสัมภาษณ๑สอบถาม 2 ด๎าน คือ 

 4.1.1 เนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร๑ เรื่องมลพิษทางน้ํา 

 4.1.2 ด๎านการออกแบบสร๎างสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

วิเคราะห๑โครงสร๎างรูปแบบ สาระสําคัญทั้ง 2 ด๎าน การสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นนําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมี โครงสร๎างจํานวน 3 ทําน 

เป็นผู๎ตรวจสอบความถูกต๎องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาของ แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎างทําการ

ทดลองใช๎ และปรับแกไขเพื่อหาข๎อสรุปและยืนยันความ คิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข๎องกับสื่อการตลาด

แบบบูรณาการที่จะสร๎างขึ้นโดยใช๎คําเฉลี่ย (Average) 

4.2 การสร๎างและพัฒนาสื่อการตลาดแบบบูรณาการ เนื้อหาเร่ืองมลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา 

 4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องกับสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

 4.2.2 ศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โดยศึกษาจากเอกสารและหนังสือ  

และการสอบถามพูดคุยกับผู๎เกี่ยวข๎อง 

 4.2.3 วิเคราะห๑และกําหนดโครงเรื่องของเนื้อหา ให๎สอดคลองกับจุดประสงค๑การเรียนรู 

เพื่อให๎มีเนื้อหาที่ สอดคลองครอบคลุม 

 4.2.4 ออกแบบสื่อการตลาดแบบบูรณาการจากข๎อมูลที่ค๎นคว๎าเพื่อรับฟังความคิดเห็น

จากอาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เชี่ยวชาญ โดยสื่อที่ออกแบบมาเพื่อให๎ความรู๎ประกอบไปด๎วยการ๑ตูนความรู๎และ

อินโฟกราฟิก (Infographic) 
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 4.2.5 นําเสนออาจารย๑ที่ปรึกษา คือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล กับ รอง

ศาสตราจารย๑ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพํงเกษร และผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง ความ

เหมาะสมของเนื้อหา แล๎วนําข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข ซึ่งข๎อเสนอแนะที่ไดรับคือการออกแบบยังขาดอัต

ลักษณ๑ของพื้นที่และมีลักษณ๑คล๎ายกับสื่อที่ผู๎อื่นเคยออกแบบไปแล๎ว ควรปรับปรุงให๎มีความโดดเดํนมากข้ึน 

 4.2.6 นําสื่อที่ปรับปรุงแกไขแลว มาพัฒนาออกแบบเพิ่มเติมให๎พร๎อมนําไปใช๎งานจริง 

  นําไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) เพื่อใช๎ทดสอบประสิทธิภาพสื่อ

การตลาดแบบบูรณาการกับประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 400 คน โดยผู๎วิจัย

ได๎ใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (Sample Random Sampling) 

เหตุผลที่เลือกพื้นที่คลองแมํขําเป็นพื้นที่ตัวอยํางเนื่องจากคลองแมํขําเกิดปัญหามลพิษทางน้ํา

เป็นเวลานาน อยูํในเขตชุมชนที่อาศัยของประชาชน ไหลผํานกลางตัวเมืองอําเภอเมืองเชียงใหมํ ซึ่งการ

แก๎ปัญหามลพิษทางน้ําในคลองแมํขําต๎องอาศัยความรํวมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนควรมีความรู๎

และความเข๎าใจถึงต๎นเหตุของปัญหามลพิษทางน้ําอยํางแท๎จริง เพื่อนําไปสูํหนทางการแก๎ไขอยํางยั่งยืน 

เพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอคลองแมํขําในทางที่ดีขึ้น และสามารถนํารูปแบบการวิจัยชิ้นนี้ไป

ประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหากับพื้นที่อื่น ที่เกิดปัญหามลพิษทางน้ําใกล๎แหลํงชุมชนได๎เชํนกัน 

สัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 
 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 3 คน 
 

นําความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญทั้งสองด๎านมาเปน็แนวในการสร๎างสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 
ศึกษาการใช๎สื่อ และกําหนดรูปแบบของสื่อ 

 
ออกแบบสื่อการตลาดแบบบูรณาการให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 3 คน 

 
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 400 คน 

 
ปรับปรุงเพื่อให๎ได๎สื่อการตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
ภาพที่ 9 สรุปขั้นตอนการสร๎างสื่อการตลาดแบบบูรณาการ เร่ืองมลพิษทางน้าํ 

ผู๎เชี่ยวชาญดานมลพษิทางน้าํ 3 คน 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านมลพษิทางน้าํ 3 คน 
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4.3 การสร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ศึกษาหลักการสร๎างแบบสอบถามจากตําราและเอกสารที่ เกี่ยวข๎องกับการวัดผล 

ประเมินผล กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็น 2 สํวน คือ แบบปลายปิดที่มีลักษณะการตอบ แบบ

มาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับของเบสท (Best) และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นอื่นๆ นําแบบทดสอบความพึงพอใจไปทดสอบกับกลุํมตัวอยํางหลังจากที่รับชมสื่อ 

ตารางที่ 8 เกณฑ๑เฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย คุณภาพ 

5 4.50 – 5.00 มากที่สุด 

4 3.50 – 4.49 มาก 

3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 

2 1.50 -  2.49 น๎อย 

1 1.00  - 1.49 น๎อยที่สุด 
 

ขั้นตอนการสร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 4.3.1 ศึกษาวิธีการสร๎างคําถาม จากแบบสอบถามที่มีผู๎วิจัยคนอื่นๆไดสร๎างขึ้น รวมถึง

งานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข๎อง 

 4.3.2 สร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนมีตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

 4.3.3 นําคําถามที่สร๎างเสร็จ เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต๎องและหาคํา IOC 

 4.3.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ  

 4.3.5 นําแบบสอบถามที่ผํานขั้นตอนทั้งหมดไปใช๎ในการทดลองจริง 

ศึกษาการสร๎างแบบสอบถาม 
 

วางโครงสรา๎งคําถาม เพื่อสร๎างคําถามให๎สอดคลองกับวัตถุประสงค๑ 
 

สร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

นําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจพจิารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

นําแบบสอบถามที่ผาํนขั้นตอนแล๎วไปทดลองจริง 
 

ภาพที่ 10 การสร๎างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 
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5. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช๎แบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีแบบ

แผนดังนี้ ให๎กลุํมทดลองรับชมสื่อแบบบูรณาการ เรื่องมลพิษทางน้ํา ที่ผู๎วิจัยสร๎างและพัฒนาขึ้นจนจบ 

จากนั้นผู๎วิจัยทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางความพึงพอใจหลังการรับชมทันที 

 

6. การด้าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

6.1 สุํมตัวอยํางประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชนบริเวณคลองแมํขํา อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด

เชียงใหมํ จากนั้นอธิบายถึงความเป็นมาและจุดประสงค๑เพื่อขอความรํวมมือในการทดลองคร้ังนี้ 

6.2 ให๎ผู๎รับการทดสอบรับชมสื่อที่ผํานการออกแบบ เร่ืองมลพิษทางน้ํา 

6.4 เมื่อกลุํมเป้าหมายรับชมเสร็จให๎กลุํมเป้าหมายทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอสื่อ 

6.6 เก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดแล๎วนําผลการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห๑ข๎อมูล

ตามวิธีทางสถิติตํอไป 

อธิบายที่มาและจุดประสงค๑ของสื่อ 
  

กลุํมเป้าหมายรับชมสื่อ 
 

ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

เก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งหมด 
 

วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีทางสถิติ 
 

ภาพที่ 11 แสดงการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7.1 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 

 คําดัชนีความสอดคลองระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑ ใช๎สูตร IOC  

(Index of Objective Congruency) โดยที่คําดัชนีที่คํานวณไดไมํต่ํากวํา .05 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 

2527 : 69 – 70) 
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 ถ๎าแนํใจวําใช ํ  = +1 

 ถ๎าแนํใจวําไมํใช ํ  =  -1 

 ถ๎าแนํใจวําใช/ํไมํใช ํ =   0 

 IOC = 
N

R
 

สัญลักษณ๑ของสูตรดัชนีความสอดคลองระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑มีความหมายดังตํอไปนี้ 

 เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑ 

     ∑R แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด 

    N   แทน  จํานวนผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหา 

 

7.2 สถิติพื้นฐาน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐาน ทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ โดยใช๎

โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อทําการวิเคราะห๑ข๎อมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต คําความ แปรปรวน คํา

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด และการวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวําง คะแนนของ

แบบทดสอบกํอนรับชมและแบบทดสอบหลังรับชม ซึ่งใช๎สูตรดังนี้ 

 คํา เฉลี่ยเลขคณิต   x     =  
N

R
 

 คํา ความแปรปรวน   S2 = 
)1(

)(
22



 
nn

XXn  

 คํา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 
)1(

)(
22



 
nn

XXn
 

 สัญลักษณ๑ของสูตรคําเฉลี่ยเลขคณิต คําความแปรปรวน คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี

ความหมายดังนี้   

   X   แทน  คาเฉลี่ยเลขคณิต 

   S2   แทน  คําความแปรปรวน 

   S.D.  แทน   คําสํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

   n  แทน   จํานวนกลุํมตัวอยําง 

    X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    2X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยเร่ือง “การสร๎างสรรค๑สื่อการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสะท๎อนปัญหามลพิษทางน้ํา

กรณีศึกษา คลองแมํขํา จังหวัดเชียงใหมํ” มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดจาก

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนําไปออกแบบสื่อที่จะชํวยแก๎ปัญหานี้ได๎อยํางยั่งยืน พร๎อมทั้งศึกษาการบูรณาการ

และกลยุทธ๑การเผยแพรํเพื่อนํามาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งผู๎วิจัยได๎แบํงการวิเคราะห๑ข๎อมูลไว๎

ตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห๑ตามทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

2. การออกแบบอัตลักษณ๑องค๑กรวิเคราะห๑ข๎อมูลจากพื้นที่ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด

เชียงใหมํ 

3. การออกแบบสื่อความรู๎เรื่องมลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา 

4. การออกแบบสินค๎าจากอัตลักษณ๑โครงการเพื่อการสื่อสาร 

5. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอสื่อการตลาดแบบูรณาการ เร่ืองมลพิษทางน้ํา 

 

1. การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 เนื่องจากสื่อความรู๎เรื่องปัญหามลพิษทางน้ําที่จะทําการออกแบบนั้นมีจุดประสงค๑ที่จะ

เผยแพรํให๎ได๎ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต๎องนําทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเข๎ามาชํวยเพื่อให๎

การเผยแพรํเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต๎องใช๎การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุํมเป้าหมายอยํางตํอเนื่อง 

คือการที่จะมุํงเน๎นสร๎างพฤติกรรมของกลุํมเป้าหมายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด  โดยการ

พิจารณาวิธีการสื่อสารตราสัญลักษณ๑องค๑กรเพื่อให๎ผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมายได๎รู๎จักองค๑กร ซึ่งจะนําไปสูํความรู๎ 

ความคุ๎นเคยและมีความเชื่อม่ันในองค๑กร ซึ่งการกระตุ๎นพฤติกรรมผู๎บริโภค ไมํใชํสร๎างแคํการรับรู๎ การจดจํา

หรือการยอมรับเทํานั้น 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู๎วิจัยได๎รํวมกับประชาชนในพื้นที่คลองแมํขํากํอตั้งโครงการ “ชํวย

ขําด๎วย” หรือ “Help Kha Please” ซึ่งเป็นองค๑กร(Brand) ที่ทําการเผยแพรํสื่อความรู๎และทํากระตุ๎น

จิตสํานึกประชาชนในพื้นที่ให๎หันมาแก๎ปัญหามลพิษทางน้ํา เพื่อนําไปสูํการแก๎ไขปัญหามลพิษในคลองแมํขํา 
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1.1 การจัดท้าแผนที่ผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) 

 การวิเคราะห๑ผู๎ที่มีสํวนได๎สวํนเสยีนับเปน็ปัจจัยสําคัญของการเผยแพรํสื่อ เพราะเป็นการ

เรียนรู๎เกี่ยวกับบุคคลหรือองค๑กรที่เก่ียวข๎องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทําให๎สามารถผลิตสื่อได๎ตรงกลุํมเป้าหมาย 

และเลือกวิธีการการเผยแพรํสื่อให๎เหมาะสมเพื่อบรรลุจุดประสงค๑ 

 จากการวิเคราะห๑ผู๎ที่มีสํวนไดส๎ํวนเสียกับปัญหาคลองแมํขํา แบํงออกได๎ 3 ระดับ ดังนี้ 

 1.1.1 ผู๎ที่อยูํแกนกลางของปัญหา ได๎แกํ ชุมชนที่อาศัยบริเวณคลองแมํขํา ที่วําการอําเภอ

เมืองเชียงใหมํ กรมควบคุมมลพิษ ร๎านอาหาร 

 1.1.2 ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียโดยตรง ได๎แกํ คนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ โรงเรียน กรมสํงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล๎อม ร๎านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล ตลาด โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม กลุํมอาสาสมัคร สื่อ

ท๎องถิ่น 

 1.1.3 ผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสียทางออ๎ม ได๎แกํ นักทํองเที่ยว พื้นที่ใกล๎เคียง พื้นที่อื่นที่ประสบ

ปัญหามลพิษทางน้ํา รัฐบาล สื่อกระแสหลัก สถานประกอบการตํางๆ 

 
ภาพที่ 12 แสดงแผนที่ผู๎มสีํวนได๎เสีย (Stakeholder Mapping) 
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1.2 ขั้นตอนการตอบสนอง (hierarchy of Effects) 

เป็นการแสดงถึงขั้นตอนการตอบสนองตํอองค๑กร การเกิดความรู๎ การให๎ความสนใจ ความชอบ 
ความพอใจ ความเชื่อมั่น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประกอบไปด๎วยขั้นตอน ดังนี ้

1.2.1 ขั้นตอนการเรียนรู๎ (cognitive stage) ประกอบไปด๎วย การร๎ูจัก ความรู๎ ความสนใจ 
1.2.2 ขั้นตอนความรู๎สึก (affective stage) ประกอบไปด๎วย ความชอบ มสีํวนเก่ียวข๎อง รู๎สึก

สนุก อยากเอาใจชํวย ความเชื่อม่ัน 
1.2.3 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (conative stage) ประกอบไปด๎วย การลงมือทาํ 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการตอบสนอง (hierarchy of Effects) 

 

ซึ่งการเผยแพรํสื่อต๎องเป็นไปตามการวิเคราะห๑ คือการนําเสนอให๎เป็นที่รู๎จัก จากนั้นแสดง

ผลประโยชน๑รํวมที่ผูท๎ี่มีสํวนไดส๎วํนเสียอยากจะเข๎ารํวม จากนั้นสรา๎งกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

จะนําไปสูํผลลัพธ๑ทีต่๎องการ 

 
1.3 การเขียนโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ (Advertising Quotes on Socials Media) 

ทฤษฎีนี้มาจากวิธีการเขียนโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน๑ทีน่ิยมใช๎จากองค๑กรทั่วโลก โดยแบํง
ออกได๎ 3 วิธี ดังนี้ 

1.3.1 BAB: ปัญหาที่เกิดข้ึน (before), ประโยชน๑หลังแก๎ปัญหา (after), วิธีแก๎ปัญหา (bridge) 
1.3.2 FAB: คุณสมบัติ (features), เหนือกวํา (advantages), ผลประโยชน๑ทีไ่ด๎ (Benefit) 
1.3.3 PAS: คือ ชี้ให๎เห็นปัญหา (problem), ตอกย้ําถึงปัญหา (agitate), เสนอทางแก๎ (solve) 
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ภาพที่ 14 แสดงการเขียนโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน๑ (Advertising Quotes on Socials Media) 

 

จากการวิเคราะห๑ พบวํารูปแบบที่เหมาะกับการเขียนโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน๑ เพือ่

แก๎ปัญหามลพิษในคลองแมํขํา คือการใช๎วิธีแบบ PAS เพราะเป็นการชี้ให๎ทุกคนเห็นถึงปญัหา จากนัน้ตอกย้ํา

วําทุกคนคือต๎นเหตุเพื่อสร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบกับปญัหาที่เกิดขึ้น สุดทา๎ยนาํไปสูํการลงมือแก๎ไขปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงรูปแบบการเขียนโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน๑แบบ PAS 
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1.4 การวิเคราะห์ต้นเหตุของปญัหามลพิษทางน้้าในพื้นที่คลองแม่ข่าเพื่อน้าไปสู่วิธีการแก้ปัญหา 

 
ภาพที่ 16 แสดงสถิติการทิง้น้าํเสียลงคลองแมํขํา 

 

จากสถิติการทิ้งน้ําเสียลงคลองแมํขํา อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ พบวาํกลุํมที่ทิ้งน้ํา

เสียมากที่สุดได๎แกํร๎านอาหาร รองลงมาคือน้ําเสียจากครัวเรือน และโรงแรม ซึ่งจากความเชือ่ในสมมุติฐาน

ตอนแรกที่คาดวําน้าํเสียสวํนมากมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไมํเปน็ความจริงแตํอยํางใด การวิเคราะห๑ใน

ขั้นตํอไปจึงมุงํเน๎นไปที่การกําจดัน้ําเสียจากร๎านอาหารและครัวเรือนกํอนทิ้งลงสูํคลองแมํขําโดยตรง 

จากการศึกษาการสร๎างอาคารในเมืองเชียงใหมํพบวําอาคารสํวนใหญํถูกออกแบบมาเพื่อให๎

เป็นที่อยูํอาศัย ทําให๎ไมํมีระบบรองรับการระบายของเสียจํานวนมาก แตํในปัจจุบนัอาคารหลายแหํงได๎

ปรับปรุงเปน็สถานประกอบการตํางๆ ทั้งรา๎นอาหารหรือโรงแรม ทําให๎ของเสียที่ปลํอยออกมาจากอาคารที่

ลงสูํคลองแมํขําโดยตรง 

การนําเสนอทางแก๎ควรประกอบไปด๎วยปัจจัยที่จะทําให๎กลุํมเปา้หมายลงมือทาํไดง๎ําย ซึ่งจาก

การวิเคราะห๑กลุํมเป้าหมายในทีน่ี้สรุปได๎วําปัจจัยทีจ่ะทาํให๎กลุํมเป้าหมายรํวมมือต๎องมีปัจจัยดงันี้ 

 -  งํายตํอการใช๎งาน 

 -  ราคาถูก 

 -  แก๎ไขที่ต๎นเหตุ 
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ซึ่งจากการวิเคราะห๑ตามปัจจัยขา๎งต๎น พบวาํถังดักไขมันคือหนทางสูํการแก๎ไขปัญหามลพษิใน

คลองแมํขําได๎ดีทีสุ่ด เพราะตรงตามปัจจัยทุกข๎อ งํายตํอการใช๎งาน ราคาถูก และแก๎ไขที่ต๎นเหตุ 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงการทาํงานของถังดักไขมัน 

 

การทํางานและคุณสมบตัิของถังดักไขมัน 

ถังดักไขมันแบํงการทาํงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ    
1. ตะแกรงดักเศษอาหาร กรองเศษอาหารและสิ่งสกปรกเพื่อลดความสกปรกในขั้นแรก    
2. สํวนแยกไขมันของน้ํา  น้ําทีผ่ํานการกรองเศษอาหารจะไหลผํานไปอีกชํองหนึ่งของถัง ด๎วย

การออกแบบที่เหมาะสมตามการไหลของน้ําจะมปีระสทิธิภาพในการแยกไขมันทีล่อยอยูํเหนือผิวน้ํา 
3. ทํออํอนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ําทีส่ะสมอยูํภายในตัวถัง ในระยะเวลา  7-10 

วัน ก็สามารถระบายไขมันออกทางทํออํอนลงถุงเพื่อนาํไปทิ้งตอํไป 
 
1.5 ส่วนผสมการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix) 

สํวนผสมการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix) หมายถึงการสือ่

ความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร๎างการรับรู๎ สร๎างความเข๎าใจ และสร๎างการยอมรับระหวําง

ธุรกิจกับผู๎บริโภค โดยมุํงหวังให๎เกิดผลสําคัญคือชํวยกระตุ๎นการขาย และสรา๎งความจง-รักภักดีของลูกค๎า 

กิจกรรมการสื่อสารการตลาดจึงประกอบด๎วยสํวนสาํคัญคือ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ๑ การสํงเสริมการ

ขาย และการตลาดทางตรง  เป็นการผสมสานเครื่องมือสื่อสารมาใช๎รํวมกันอยํางมีประสิทธภิาพ (Kotler 

and Armstrong,1999:439)  

 ทั้งนี้ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานสามารถชํวยสร๎างอตัลักษณ๑ที่แข็งแกรํงของตรา

ยี่ห๎อ(Strong Brand Identity) ในตลาด โดยการผูกรวมเอาภาพลักษณ๑และขําวสารตาํง ๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน ซึ่ง

หมายความวํา ขําวสารตาํแหนํงครองใจและภาพลักษณ๑ ตลอดจนอัตลักษณ๑ของธุรกิจจะถกูนําเสนออยําง
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กลมกลืนเป็นแนวเดียวกันในทุก ๆ เครื่องมือ ไมํวําจะเปน็ทางการประชาสัมพนัธ๑ การตลาดทางตรง การ

โฆษณา การสํงเสริมการขาย และอื่นๆ 
 

 
ภาพที่ 18 แสดง.สํวนผสมการสือ่สารการตลาด (Marketing Communication Mix) 

 

ซึ่งในโครงการชํวยขาํด๎วยประกอบไปด๎วยการทําการตลาดดงันี้ 

1. Advertising การโฆษณาทั่วไปเพื่อให๎โครงการเป็นที่รู๎จักและกลุํมเป้าหมายรบัรู๎ถึง

จุดประสงค๑ของโครงการในการแก๎ปัญหามลพิษในคลองแมํขํา 

2. Sales Promotion การลดราคาถังดักไขมัน โดยโครงการชํวยขําด๎วยได๎มีการติดตํอไปยัง

บริษัทผู๎ผลิตถังดักไขมนั และได๎รับการรํวมมือในการจัดจําหนาํย โดยผู๎ทีต่ิดตํอซ้ือถังดักไขมันผํานโครงการ

ชํวยขําด๎วย จะได๎รบัสํวนลด 

3. Events and Experience การจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให๎ผู๎ที่เข๎ารํวมการเป็นจิตอาสาได๎

ลงพื้นทีส่ัมผสัถึงปัญหาดว๎ยตนเอง และได๎ทาํกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอธรรมชาติเพื่อเห็นผลลพัธ๑ที่เกิดขึ้น 

4. PR and Publicity การนาํเสนอโครงการโดยใช๎ โปสเตอร๑ โปสการ๑ด และอินโฟกราฟิก

เพือ่ให๎โครงการเป็นที่รู๎จัก 

5. Direct Marketing การวิเคราะห๑กลุํมเป้าหมายและเลือกใชส๎ื่อที่เหมาะกับกลุํมเป้าหมาย 
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6. Interactive Marketing การตลาดที่มีการตอบโต๎ทั้งผู๎สํงสารและผู๎รับสาร โดยทางโครงการ

ได๎มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎ที่มสีํวนได๎สํวนเสียทัง้จากทางฝัง่เอกชนและรัฐบาล เพื่อรับทราบถึง

ปัญหาในแตํละพื้นที่ที่มีรายละเอียดปลีกยํอยกันไป เพื่อนําสื่อการตลาดที่มีมาปรับปรุงให๎เหมาะสม 

7. Personal Selling การให๎บุคลากรลงพื้นที่อธิบายข๎อดีของการติดตั้งถังดักไขมันทีจ่ะนาํไปสูํ

การแก๎ปัญหามลพิษในคลองแมํขํา เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน๑อาจเข๎าไมํถึงประชาชนบางกลุํม 

8. Word of Mouth Marketing การบอกตํอแบบปากตํอปาก เพื่อสร๎างความนาํเชื่อถือของ

องค๑กร โดยให๎ผู๎ที่ติดตั้งถังดักไขมันแล๎วเห็นถึงผลลัพธ๑ทีด่ีออกมาพูดเชิญชวนให๎ผู๎ที่ยังไมํสามารถตัดสินใจได ๎

ลงมือติดตั้งถังดักไขมันไว๎ในครัวเรือนของตน 

 

1.6 การวิเคราะห์ผลประโยชนร์่วมของโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

     (Your Goal, Your Customer Goal) 

การนําเสนอสื่อควรนาํเสนอในแงํมุมที่กลุํมเป้าหมายสามารถเข๎าถึงได๎และเก่ียวข๎องกับตนเอง 

เพราะฉะนัน้ผู๎สื่อสารไมํควรพูดถึงผลประโยชน๑ของตนฝา่ยเดียว ควรนําเสนอในแงํมุมทีท่ั้งผู๎สื่อสารและ

กลุํมเป้าหมายจะได๎รับผลประโยชน๑รํวมกัน ดงันี้ 
 

 
ภาพที่ 19 การวิเคราะห๑ผลประโยชน๑รํวมของโครงการและกลุํมเป้าหมาย 

 

ผลประโยชน๑ของโครงการ (Your Goal) ได๎แกํ 

 - แก๎ปัญหามลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา 

 - พื้นที่บริเวณคลองแมํขําได๎รับการดูแล 

 - ปัญหาสิ่งแวดล๎อมได๎รับการแก๎ไขอยํางยั่งยืน 

ผลประโยชน๑ของกลุํมเป้าหมาย (Your Customer Goal) ได๎แก ํ
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 - ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 - ชุมชนมทีิวทัศน๑ที่ดีและมพีื้นทีใ่ช๎สอยมากขึ้น 

 - มีสภาพแวดล๎อมที่ดีเพื่อลูกหลานในอนาคต 

 

1.7 การน้าเสนอเนื้อหาด้วยเนื้อเรื่องที่มีแรงบันดาลใจ 

     (True Story + Inspiration Story) 

การนําเสนอเนื้อหาด๎วยเนื้อเรื่องที่มีแรงบันดาลใจ เพื่อเพิ่มความนําสนใจให๎กับการดําเนนิ

โครงการ ทําให๎โครงการเกิดความนําติดตามและนาํเอาใจชํวยให๎โครงการประสบความสาํเร็จ ซึ่งวิธีนี้นยิมใช๎

กันอยํางแพรํหลายในการสร๎างโครงการที่มีผลลัพธ๑เพื่อสังคมที่ดขีึ้น 
 

 
ภาพที่ 20 การนําเสนอเนื้อหาด๎วยเนื้อเรื่องที่มีแรงบันดาลใจ (True Story + Inspiration Story) 

 

เร่ืองจริง (True Story) 

 - ปัญหามลพิษและน้ําเนาํเสียในคลองแมํขํา 

 - ทุกคนคือสาเหตุที่ทําให๎น้ําเสยี 

 - รัฐบาลกับประชาชนไมํเคยรํวมมือกันแก๎ปัญหาอยํางจริงจัง 

เร่ืองเลําแรงบันดาลใจ (Inspiration Story) 

 - คลองแมํขํามีสิ่งมีชีวติอาศัยอยูํเป็นตัวแสดงอารมณ๑ถึงแมํน้ําทีก่ําลังเนําเสยี 

 - ทุกคนสามารถเป็นผู๎กอบกู๎ให๎คลองแมํขําดีขึ้นได๎ 

 - การรํวมมือของรัฐบาลกับประชาชน นาํไปสูํการแก๎ปัญหาคลองแมํขําอยํางยั่งยนื 
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1.8 เนื้อหาที่วัยรุ่นชอบแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ 

เนื้อหาที่วัยรุํนชอบแชร๑บนสื่อสงัคมออนไลน๑ (กระทรวงไอซีที, 2558) พบวําเป็นเนื้อหา

ประเภท คลายเครียด 58%, คําคม 46%, บทความ 41%, ขําวสาร 36%, ตามหาคนหาย/บริจาค 18% 

 
ภาพที่ 21 เนื้อหาที่วัยรุํนชอบแชร๑บนสื่อสังคมออนไลน๑ 

 

จากสถิตินี้วิเคราะห๑ได๎วําเนื้อหาของสื่อเรื่องมลพิษทางน้าํที่จะเผยแพรํบนสื่อสังคมออนไลน๑ไมํ

ควรมีความจริงจังทางด๎านวิชาการมากเกินไปจนขาดความนาํสนใจในการติดตาม เนื้อหาควรมีความกระชบั 

เข๎าใจงําย และผํอนคลาย 

 

1.9 อารมณ์กระตุ้นการซื้อ 

อารมณ๑กระตุ๎นการซื้อ ประกอบไปด๎วยอารมณ๑ โกรธ กลัว โลภ รู๎สึกผิด เยินยอ เฉพาะเรา

เทํานั้น ชํวยเหลือให๎ปลอดภัย 

 
ภาพที่ 22 อารมณ๑กระตุ๎นการซือ้ 

 

จากการวิเคราะห๑พบวําอารมณ๑ที่เหมาะกับเนื้อหาสื่อเรื่องมลพิษทางน้ําเพื่อนาํไปสูํการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควรใช๎อารมณ๑ กลัว รู๎สึกผิด เยินยอ เฉพาะเราเทํานั้น ชํวยเหลือให๎ปลอดภัย 
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1.10 กฎการเผยแพร่สื่อบนสื่อสังคมออนไลน์ 

60% ควรเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นด๎วยตัวเองและเก่ียวข๎องกับผู๎อํานเพื่อทําให๎ผู๎อํานเกิดความชอบ

ในตัวองค๑กร อีก 20% ควรเป็นเนื้อหาที่นําแบํงปันมาจากสื่ออื่นโดยเขียนที่มาให๎ชัดเจนเพื่อการเผยแพรํ

ขําวสารที่กวา๎งขึ้น และอีก 20% ควรเป็นเนื้อหาเก่ียวกับกิจกรรม สํงเสริมการขายเพื่อนําไปสูํผลลพัธ๑การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 
 

ภาพที่ 23 กฎการเผยแพรํสื่อบนสื่อสังคมออนไลน๑ 
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ในสํวนของเนื้อหา 80% ควรเนื้อหาที่ผู๎อํานเข๎าถึงได๎ เกิดความชอบ ทาํให๎เกิดความสนใจที่จะ

เรียนรู๎และเข๎ารํวมกิจกรรม สํวน 20% ที่เหลือจะเก่ียวข๎องกับการนําเสนอกิจกรรมหรือการขาย เพื่อไมํให๎

เนื้อหาในสํวนนี้ดูยัดเยียดจนผู๎ตดิตามเกิดความเบื่อหนํายได๎ 

 1.11 Neuro Science & Neuro Marketing 

การใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร๑เข๎ามาประยุกต๑ใช๎กับการตลาด โดยศึกษาการทาํงานของสมอง

ที่จะนาํไปสูํการตัดสินใจซื้อสนิค๎าหรือเข๎ารํวมโครงการ แบํงเป็นสมองซีกซ๎ายเป็นฝั่งที่ใช๎เหตุผล และสมองซีก

ขวาเป็นฝัง่ที่ใช๎อารมณ๑ ซึ่งในโครงการชํวยขําด๎วยมีการวิเคราะห๑ไว๎ ดังนี้ 

  สมองฝั่งซ๎าย การใช๎เหตุผล ประกอบด๎วย 

   - Economics มีการลดราคาเพือ่ให๎เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุัน 

   - Risk ไมํมีความเสี่ยงในการเข๎ารํวมโครงการ 

   - Strategic Fit โครงการมีการวางแผนกลยุทธ๑ที่เหมาะสมตํอการแก๎ปัญหา 

   - Compliance การปฏิบัตติามโครงการเพื่อผลประโยชน๑ที่ดีตํอสังคม 

   - Politics ไมํมีผลประโยชน๑ทางการเมืองเข๎ามาเก่ียวข๎อง 

  สมองฝั่งขวา การใช๎อารมณ๑ ประกอบด๎วย 

   - Hopes & Fears ความหวังทีจ่ะฟื้นฟูคลองแมํขํา กลัวธรรมชาติเสื่อมโทรม 

   - Emotions & The Ego ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎ภาพลักษณ๑ที่ด ี  

   - Experiences & Expectations ความคาดหวังที่จะทําให๎ธรรมชาติดีขึ้น 

   - Attitudes & Beliefs มีจุดยืนที่จะทําธรรมชาติให๎ดีขึ้น ไมํขัดความเชื่อใดๆ 

   - Behaviors & Styles การติดตั้งถังดักไขมันไมํขัดตํอการใชช๎ีวติ 

   - Social & Political ธรรมชาตทิี่ดีขึ้นทําให๎ทุกคนอยากเข๎ารํวมโครงการ 

  จากการวิเคราะห๑จะเห็นได๎วาํโครงการชํวยขําด๎วยเหมาะแกํการดําเนินโครงการในพื้นที่

อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมุํงเน๎นทีจ่ะทาํให๎ธรรมชาติดําขึน้ไมสํร๎างผลเสียให๎แกํใคร 

 

1.12 การตลาดประสบการณ์ (Experiential Marketing) 

  การตลาดประสบการณ๑หมายถึง การตลาดที่ให๎กลุํมเปา้หมายมีประสบการณ๑รํวมที่ดี

ระหวํางผู๎ดาํเนินโครงการและกลุํมเป้าหมาย เพื่อให๎กลุํมเป้าหมายเกิดความประทับใจและสัมผัสถึงปัญหา

โดยตรง ซึ่งในระหวาํงทาํวิจัยชิน้นี้ ทางผู๎วจิัยได๎ดาํเนนิการผํานโครงการชํวยขําด๎วยไปแล๎ว ดังนี้ 

  Casual Campaign การสร๎างการรับรู๎ให๎คนทั่วไป เป็นการโฆษณาพื้นฐานเพื่อให๎ทุกคน

รู๎จัก มีการลงพื้นทีไ่ปพูดคุยให๎ความรู๎เบื้องต๎น และขอความรํวมมือที่จะแก๎ปัญหาคลองแมํขํา 
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  Sticker Bombs การแปะสติ๊กเกอร๑ตัวมาสคอตของโครงการตามบริเวณที่มีการทิ้งขยะ

หรือน้ําเสียลงคลองแมํขํา เพื่อให๎คนรู๎จักตัวมาสคอตและรู๎สึกวํามีการจับตามองจากทางโครงการ เมื่อทิ้งขยะ

หรือน้ําเสียในจุดที่ไมํควรทิง้ 

  Consumer Events คือกิจกรรมติดตั้งถังดักไขมันและการรีวิวจากผู๎ที่มชีื่อเสียงในพืน้ที ่

รวมไปถึงการรวมกลุํมคนลงพื้นที่ทําความสะอาดบริเวณคลองแมํขํา 

 
ภาพที่ 24 การตลาดประสบการณ๑ (Experiential Marketing) 

 

  หลังจากได๎ทาํการตลาดประสบการณ๑พบวําเปน็การตลาดทีไ่ด๎ลงพื้นที่สัมผัสกับ

กลุํมเป้าหมายอยํางแท๎จริง ทาํให๎กลุํมเป้าหมายได๎รบัประสบการณ๑โดยตรง สํวนทางผู๎วิจัยก็ได๎รับฟังความ

คิดเห็นของกลุํมเป้าหมายโดยตรงเพื่อนํามาปรบัปรุงให๎ดีขึ้น 

 

1.13 การรีวิวจากผู้ใช้งาน 

  การรีวิวจากผู๎ใช๎งาน มีเพื่อการสร๎างกระแสปากตํอปาก (Word of Mouth Marketing) 

เพื่อเพิ่มความนําเชื่อถือตํอโครงการ โดยให๎ผู๎ที่ติดตั้งถังดักไขมันแล๎วเห็นผลดีจากการใช๎งานไดท๎าํการเผยแพรํ

ลงบนสื่อสังคมออนไลน๑เพื่อเป็นตัวอยํางและเชญิชวนให๎กับผู๎ที่ยงัไมํได๎ตดิตั้งถังดักไขมนั โดยเบื้องต๎นผูท๎ี่รีวิว

เป็นร๎านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จักอยํางดีในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
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ภาพที่ 25 การรีวิวจากผู๎ใช๎งาน (Facebook, 2017) 

  หลังจากการเผยแพรํการรีวิวการติดตั้งถังดักไขมันมีผูท๎ี่ให๎ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวน

มาก มีผู๎ที่สนใจติดตั้งถังดักไขมันติดตํอมามากมายทั้งสถานประกอบการและครัวเรือน 

 

1.14 แผนที่น้าทางโครงการ (Campaign Roadmap) 

  แผนที่นาํทางโครงการ เปน็การวางแผนเลือกใช๎กลยุทธ๑ การเผยแพรํแพรํสื่อตํางๆ การ

นําเสนอโปรโมชั่นให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุในเวลาที่เหมาะสม โดยแบงํกลยุทธ๑ออกเป็น 5 ชนิด ได๎แกํ 

  การสร๎างให๎โครงการเป็นที่รู๎จัก (Awareness) ผํานสื่อสังคมออนไลน๑ การลงพืน้ที่เพื่อ

เผยแพรํโครงการ การทําพีอาร๑ Sticker Bombs 

  การสื่อสาร (Communication) ให๎ความรู๎ผํานสื่ออินโฟกราฟิกและการ๑ตูนความรู๎ ที่

นําเสนอตน๎เหตุของปัญหามลพษิทางน้ําไป นําเสนอวิธีการแก๎ปัญหาที่ทุกคนลงมือทําได ๎ การนําเสนอ

โปรโมชัน่ลดราคาถังดักไขมนั โดยแบํงชํวงเป็นทุกๆ 2 เดือน ที่จะมีการลดราคาถังดักไขมันไปพร๎อมกับการ

ให๎ผู๎มีชื่อเสียงมารีวิวถังดักไขมัน เพื่อนําเสนอในแนวทางปากตํอปาก เพื่อกระตุ๎นการซื้อ 

  การจัดกิจกรรม (Event) เมื่อโครงการและตัวมาสคอตเป็นที่รู๎จักในระดับหนึ่งแลว๎ก็จะ

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อปลูกฝงัความรูใ๎ห๎แกํเด็กๆที่จะเป็นปจัจัยสาํคัญในความยั่งยนื

ของการแก๎ปัญหาในอนาคต ระหวํางนั้นมีการจัดกิจกรรมประกวด (Contest) วาดภาพมาสคอต 

  กิจกรรมลงพื้นที่  (Action) และการประชุม มีขึ้นทุกๆ 3 เดือน เพื่อกระตุ๎นให๎ประชาชน

ในพื้นที่มาเป็นอาสาสมัครเพื่อสัมผัสกับปญัหาอยํางตํอเนื่องและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข๎อมูลกันอยูํเสมอ 

  การสนับสนนุ (Support) สํวนมากเป็นการสนับสนนุจากที่วาํการเมืองเชียงใหมํ มีทั้งการ

ชํวยเผยแพรํโครงการให๎เป็นที่รูจ๎ัก การขุดลอกคลอง เพิ่มบํอบําบัด และจัดตั้งสายตรวจคลองแมํขํา 
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ภาพที่ 26 แผนทีน่ําทางโครงการ (Campaign Roadmap) 

1.15 ผลสรุปของโครงการ 

 จากการวิเคราะห๑ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดทั้งหมด นาํมาสูํความยั่งยนืของโครงการเกิด

เป็น ครอบครัวแมํขํา (Mae Kha Family) เป็นการรวมตัวของสถานประกอบการตํางๆที่เข๎ารํวมโครงการ 

 1.15.1 ได๎รับการรับรองจากโครงการชํวยขําด๎วย วําเปน็สถานประกอบการที่ให๎ความ

รํวมมือในการฟื้นฟูคลองแมํขํา ทําให๎ทางสถานประกอบการไดร๎ับภาพลักษณ๑ทีด่ีวําเปน็มิตรกับธรรมชาติ 

 1.15.2 สิทธิพิเศษตํางๆมากมายในการเข๎ารํวมโครงการ นอกจากการติดตั้งถังดักไขมันใน

ราคาพิเศษยังได๎รบัสิทธิในการซือ้สินค๎าที่เก่ียวกับการอนุรักษ๑ธรรมชาติในราคาพิเศษเชํนกัน 

 1.15.3 ได๎พบเพื่อนใหมํและผู๎ทาํธุรกิจมากมาย เพราะมีคนหลากหลายอาชีพรํวมโครงการ 

 1.15.4 ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ๑อยํางยั่งยืนที่ทุกคนจะได๎ เพราะคลองแมํขําอยูํในพืน้ที่

บ๎านเกิดของทุกคน ธรรมชาติทีด่ีจึงเป็นผลประโยชน๑รํวมทีไ่มํวําใครก็ได๎รับ 

 
ภาพที่ 27 ผลประโยชน๑ทีไ่ด๎จากกลุํมครอบครัวแมํขํา (Mae Kha Family) 

สรุปผลประโยชน๑ที่ฝั่งรัฐบาลไดร๎ับ ดังนี้ 
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 - ทางฝัง่รัฐบาลได๎รบัความเชื่อถือจากประชาชน 

 - การทํองเที่ยวดีขึ้น การเก็บภาษีก็ได๎มากข้ึน 

 - ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกนั งํายตอํการสื่อสารด๎วย 

 - สามารถตํอยอดไปยังการพัฒนานโยบายในอนาคตได๎ 

สรุปผลประโยชน๑ที่ฝั่งประชาชนได๎รับ ดังนี ้

 - มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

 - มีรายได๎จากนักทํองเที่ยวมากขึ้น 

 - มีทิวทัศน๑ในชุมชนที่ดีขึ้น 

 - มีพื้นที่ใช๎สอยในชุมชนที่ดีขึน้ 

 

2. การออกแบบอัตลักษณ์โครงการ วิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่ อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1 ธีมบอร์ด (Theme Board) 

 การหาภาพรวมในการออกแบบผลงานเพื่อควบคุมอารมณ๑และโทนสีของงานให๎ไปใน

ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากโครงการชํวยขําด๎วย เป็นการแก๎ปญัหามลพิษทางน้าํในคลองแมํขํา อําเภอเมือง

เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ จึงนาํภาพรวมของประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหมํมาวิเคราะห๑ เพื่อหา

โทนสีรวมที่จะนําไปใช๎ในงานออกแบบ 

 
ภาพที่ 28 ธีมบอร๑ด (Theme Board) 
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ภาพที่ 29 แถบส ี(Pantone) ที่ได๎จากการวิเคราะห๑ธีมบอร๑ด (Theme Board) 

  - สีแดงเลือดหมู มาจากสีทีช่าวล๎านนานิยมใช ๎ทั้งนํามาย๎อมผ๎าเป็นเสื้อผ๎าสวมใส หรือตาม

สถาปัตยกรรมของชาวล๎านนาทีน่ิยมใช๎สีแดงเลือดหมู 

  - สีน้ําเงิน, สีฟ้า พื้นทีส่ําคัญและสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดเชยีงใหมํสํวนมากอยูํบนพื้นที่

สูง จึงเห็นทิวทัศน๑ท๎องฟ้าไดบ๎ํอยครั้ง และสีน้าํเงินเปน็สโีทนรองของเคร่ืองแตํงกายชาวลา๎นนา 

  - สีเหลือง, สีทอง คนในพืน้ทีเ่ชียงใหมํมีความใกล๎ชิดกับพุทธศาสนามาก ประเพณีสํวน

ใหญํจึงใกล๎ชิดกับสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา และเครื่องประดับของชาวล๎านนานิยมสีทองเชนํเดียวกัน 

 

 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบโลโกโ้ครงการช่วยข่าด้วย 

  ในขั้นแรกออกแบบโดยวิเคราะห๑จากคําทีละพยางค๑และจุดประสงค๑ในการแก๎ปัญหาน้ํา

เสียของโครงการ ภาพรวมสื่อถึงการเรียกร๎องหาความชํวยเหลือ และน้ํา 

 
ภาพที่ 30 วิธีการคิดโลโก๎โครงการชํวยขําด๎วย 

  จากนั้นราํงแบบรูปทรงทีส่ื่อถึงความชํวยเหลือ เกลียวน้าํ ธรรมชาติ 
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ภาพที่ 31 ขั้นตอนรํางแบบโลโกโ๎ครงการชํวยขําด๎วย 

 

  หลังจากนัน้เลือกสเก็ตมาตํอยอดลงสี ทดลองหลายรปูแบบเพื่อหารูปทรงที่เหมาะสม 

 
ภาพที่ 32 ขั้นตอนการออกแบบโลโก๎โครงการชํวยขําด๎วย 

 

  โลโก๎สุดท๎าย เปน็คลืน่น้าํรูปมือที่กําลังขอความชวํยเหลือ และคําวํา “ชํวยขาํด๎วย” 
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ภาพที่ 33 โลโก๎โครงการชํวยขําด๎วยที่เสร็จพร๎อมใช๎งาน 

 2.3 การออกแบบมาสคอต (Mascot Design Progress) 
  จากการวิเคราะห๑ที่มาและความสําคัญของปัญหา พบวําโครงการที่สื่อสารถึงการแก๎ปัญหา
มลพิษทางน้าํควรมีตัวนาํโชค หรือมาสคอต เพื่อเป็นตัวแทนในเผยแพรํสื่อ นําเสนอเรื่องราว ประกาศ
ขําวสารตาํงๆ เนื่องจากมาสคอตเป็นตัวละครสมมุติที่ผูช๎มจะไมรํับชมด๎วยอคติ ลดความรนุแรงในการสื่อสาร
ข๎อมูลที่นําไปสูํความขัดแย๎ง ซึ่งการนาํเสนอสื่อผาํนมาสคอตเมื่อเปลี่ยนผู๎รับผิดชอบโครงการไปแลว๎ยัง
สามารถสํงตํอได๎โดยไมํสูญเสยีคุณคําของโครงการอีกด๎วย โดยขั้นตอนการออกแบบมาสคอต มดีังนี้ 
  2.3.1 การวิเคราะห๑เพื่อการออกแบบมาสคอต 
  โดยปัจจัยที่นาํมาวิเคราะห๑ได๎แกํ ศาสนา ความเชื่อ ภูมิลาํเนา อาชีพของคนในพืน้ที่ คลอง
แมํขํา ธรรมชาติ ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับพื้นที่ เชนํ ดอกไม๎ประจาํจังหวัด ประเพณีและวฒันธรรม 
  จากการวิเคราะห๑จากความเชื่อของคนในพื้นที ่ ที่สํวนมากนบัถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีความ
ใกล๎ชิดกับประเพณีวฒันธรรมทางพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องสัตว๑ในวรรณคดีที่อยูํคํูกับสายน้ําอยํางพญานาค 
ของขึ้นชื่อประจําจงัหวัดเชียงใหมํคือเครื่องทอง และดอกไม๎ประจําจังหวัดคือดอกทองกวาว 
  หลังนําการวิเคราะห๑มาออกแบบแล๎วทดลองกับพื้นที่ จึงนําความคิดเห็นจากผู๎เชี่ยวชาญ 
อาจารย๑ปรึกษา และคนในพื้นทีม่าปรับปรุงแก๎ไขเพื่อให๎ได๎มาสคอตที่พร๎อมใช๎งาน 
  โดยกําหนดบุคลิกของมาสคอตเร่ิมแรกให๎เป็นลูกสัตว๑น้าํ ที่อาศัยอยูํในคลองแมํขํา เมื่อ
คลองแมํขําเนําเสียทาํให๎มีนิสัยขี้แย ต๎องการคนมาชํวยเหลือเพื่อฟื้นฟูให๎คลองมํขํากลับมาสวยงาม 
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ภาพที่ 34 ภาพการวิเคราะห๑การออกแบบมาสคอต 

2.3.2 ภาพรํางการออกแบบุคลกิมาสคอตในอิริยาบทตาํงๆ 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพรํางการออกแบบุคลิกมาสคอตในอิริยาบทตาํงๆ 
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2.3.3 มาสคอตที่ออกแบบเสร็จพร๎อมใช๎งาน 
 

 
 

ภาพที่ 36 มาสคอตที่ออกแบบเสร็จพร๎อมใช๎งาน 

 

3. การออกแบบสื่อความรู้เร่ืองมลพิษทางน้้าในคลองแม่ข่า  

จากการวิเคราะห๑กลุํมเป้าหมายและวิธีที่จะถํายทอดสื่อความรูบ๎นสื่อสังคมออนไลน๑ พบวาํสื่อ

ที่เหมาะที่สุดคือการใช๎สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพราะอินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่อํานเข๎าใจงําย สามารถ

เข๎าใจเนื้อหาที่ซับซ๎อนและเยอะได๎ในเวลาอนัรวดเร็ว และสามารถเผยแพรํตํอได๎งําย ซึ่งขั้นตอนการผลิตสื่อ

อินโฟกราฟิก มีขั้นตอนดังนี ้

 3.1 ขั้นตอนเก็บข๎อมูล รวบรวมข๎อมูลจากการลงพื้นที่ สัมภาษณ๑และวิจัยที่เก่ียวข๎องกับ

ปัญหามลพิษในคลองแมํขํา 

 3.2 วิเคราะห๑และเรียบเรียงข๎อมูล คัดเลือกเฉพาะข๎อมูลที่สําคญั และทิ้งข๎อมูลที่ไมํจาํเปน็ 

เพื่อนําเสนอแตํข๎อมูลที่จําเปน็ เนื่องจากอินโฟกราฟิกต๎องนําเสนอให๎ใจความกระชับในพืน้ที่จํากัด 

 3.3 จัดวางเลย๑เอาท๑ เพื่อให๎เห็นภาพรวมเมื่อเสร็จแล๎ว 

 3.4 ให๎ผู๎เชี่ยวชาญดู เพื่อตรวจสอบข๎อมูลที่ถูกต๎อง เหมาะสมที่จะเผยแพรํ และเข๎าใจงําย 

 3.5 ปรับปรุงแก๎ไขและผลิตจนเสร็จสมบูรณ๑พร๎อมเผยแพรํ 

สุดท๎ายสรุปได๎วําอินโฟกราฟิกแบํงออกเป็น 4 ภาพ ได๎แก ํ

  3.5.1 ทําความรู๎จักคลองแมํขํา เพื่อแนะนําประวัติและความสาํคัญของคลองแมํขํา 

  3.5.2 ปัญหาคลองแมํขํา ชี้แจงถึงต๎นเหตุของปัญหามลพิษในคลองแมํขํา 
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  3.5.3 ถักดักไขมันดีอยํางไร? แสดงให๎เห็นข๎อดีของถักดักไขมัน วิธีการติดตัง้และวิธีการ

ทํางาน พร๎อมทั้งเสนอโปรโมชั่นการลดราคาถังดักไขมนัเพื่อเชิญชวนให๎เกิดการติดตั้ง 

  3.5.4 ทําไมต๎องแยกขยะ? แนะนําชนิดของขยะเพื่อการคัดแยก และบอกถึงผลประโยชน๑

ของการคัดแยกขยะ ที่จะนําไปสูํการแก๎ปัญหามลพิษในคลองแมํขํา 

  
 

  
ภาพที่ 37 ภาพอินโฟกราฟิกคลองแมํขําที่พร๎อมเผยแพรํ 
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4. การออกแบบสิ่งของจากอัตลักษณ์องค์กรเพ่ือการสื่อสาร (corporate identity) 

อัตลักษณ๑องค๑กร หรือ CI เป็นสิง่ที่ออกแบบมาเพื่อให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายขององค๑กรโดยจะ

ออกมาในลักษณะของแบรนด๑และการใช๎เคร่ืองหมายการค๎า สขีององค๑กร ในการสร๎างแบรนด๑ให๎กับสิ่งของ

หรือสินค๎านั้นจาํเป็นต๎องใช๎อัตลกัษณ๑ในการสร๎าง ซึง่องค๑ประกอบที่จะนาํมาออกแบบได๎จากการวิเคราะห๑ 

ภาพรวมของพื้นที่จากการทาํธีมบอร๑ด  โดยในโครงการชํวยขาํด๎วยเพื่อการแก๎ปัญหามลพิษในคลองแมํขํามี

การออกแบบไว๎ ดังนี ้

 

4.1 เสื้อสําหรับจิตอาสาโครงการชํวยขําด๎วย เปน็เครื่องแบบที่จะสื่อถึงความเปน็องค๑กรและ

ทําให๎ตัวบุคคลมีความนําเชื่อถือ สีฟ้าเข๎ม เพื่อให๎ดูสกปรกได๎ยากเมื่อจิตอาสาลงพืน้ที่ทาํกิจกรรมฟื้นฟูคลอง

แมํขํา พร๎อมแสดงโลโก๎และตัวมาสคอต 

 

 
 

ภาพที่ 38 ภาพออกแบบเสื้อสําหรับจิตอาสาโครงการชํวยขําดว๎ย 
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 4.2 หมวกสําหรับจิตอาสาโครงการชํวยขําด๎วย การลงพืน้ทีบ่างครั้งอยูํกลางแจ๎ง หมวกจึงเป็น

เครื่องแตํงกายที่จิตอาสาควรมีตดิตัว 

 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพออกแบบหมวกสําหรับจิตอาสาโครงการชํวยขําด๎วย 

 

 4.3 แก๎วสแตนเลสเก็บอุณหภูมิสําหรับพกพา เป็นอปุกรณ๑ที่ลดการใช๎บรรจุภัณฑ๑ชนดิภาชนะใสํ

ของเหลว เพื่อลดขยะ สามารถพกติดตัวได๎ มีการออกแบบมา 3 ลาย ได๎แกํ ลายสงกรานต๑ ลายลอยกระทง 

และลายเทศกาลดอกไม๎  

 

 
 
ภาพที่ 40 ภาพออกแบบแก๎วสแตนเลสเก็บอุณหภูมิสําหรับพกพาของโครงการชํวยขําด๎วย 
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 4.5 ถุงผ๎า เป็นอุปกรณ๑พกพาตัวที่ลดการใช๎บรรจุภัณฑ๑ เพื่อลดปริมาณขยะ 

 
ภาพที่ 41 ภาพออกแบบถุงผ๎าของโครงการชํวยขําด๎วย(1) 

 

 
ภาพที่ 42 ภาพออกแบบถุงผ๎าของโครงการชํวยขําด๎วย(2) 
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 4.6 โปสเตอร๑ (Poster) เพื่อการประชาสัมพันธ๑ ออกแบบโดยใช๎องค๑ประกอบที่แสดงถึงพื้นทีจ่งัหวัด
เชียงใหมํ และสื่อถึงจุดประสงค๑ของโครงการชํวยขําด๎วย 

 
ภาพที่ 43 ภาพออกแบบโปสเตอร๑ (Poster) เพื่อการประชาสัมพันธ๑โครงการชวํยขําด๎วย 

 
 4.8 ไปรษณียบัตร (Postcard) สําหรับนักทํองเที่ยวหรือผู๎ที่ชอบการสะสม เพื่อการแพรํกระจายให๎
โครงการชํวยขําด๎วยเป็นที่รู๎จักมากข้ึน ออกแบบโดยนาํองค๑ประกอบจากโปสเตอร๑มาปรับให๎สวยงาม 

 
ภาพที่ 44 ภาพออกแบบไปรษณียบัตร (Postcard) สําหรับนักทํองเที่ยวหรือผู๎ที่ชอบการสะสม 
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 4.4 แก๎วเซรามิค ใช๎ในครัวเรือน เป็นของใช๎ในบ๎านเพื่อให๎เห็นแล๎วนึกถึงโครงการชํวยขําด๎วย ไมํลืม
ถึงพฤติกรรมที่ควรทําเชํนการทาํความสะอาดถังดักไขมนั หรือการแยกขยะ 

 
ภาพที่ 45 ภาพออกแบบแก๎วเซรามิคโครงการชํวยขําดว๎ย 

 
 4.9 หมอน สําหรับร๎านอาหารเข๎ารํวมโครงการชํวยขําดว๎ย เป็นของประดับตกแตํงร๎าน 

 
ภาพที่ 46 ภาพออกแบบหมอนโครงการชํวยขําด๎วย 
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 4.10 พวงกุญแจหรือเข็มกลัด เป็นของเล็กๆที่สามารถพกติดตัวไปกบักุญแจหรือกระเป๋าได ๎ เพื่อ

สร๎างการรับรู๎ตํอคนรอบข๎าง 

 
ภาพที่ 47 ภาพออกแบบพวงกญุแจหรือเข็มกลัดโครงการชํวยขําด๎วย 

 

 4.11 ลวดลายรถ เนื่องจากองค๑กรมีนโยบายให๎ประชาชนหนัมาติดตั้งถังดักไขมนั จึงมีการประสาน

ไปยังบริษัทผูผ๎ลิตให๎เพิ่มบริการจัดสํงถึงบา๎น เปน็ที่มาของการออกแบบลวดลายรถที่ใช๎ขนสงํถังดักไขมัน 

ภาพที่ 48 การออกแบบรถขนถักดักไขมันโครงการชํวยขาํด๎วย 
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5. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสื่อการตลาดแบบูรณาการ เร่ืองมลพิษทางน้้า 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎ของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํเชียงใหมํ ที่มีตํอสื่อ

เร่ือง มลพิษทางน้าํในคลองแมํขํา บนสื่อสังคมออนไลน๑ โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจาํนวน 400 คน 

 

ตารางที ่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ย (  ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็นของ

ประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ที่มีตํอสื่อบูรณาการ เร่ืองมลพิษทางน้าํในคลองแมํขํา 

รายการประเมิน    S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาอํานเข๎าใจงําย 4.2 0.72 ดี 
2. การเรียบเรียง ชัดเจน ไมํสับสน ตัวอักษรอํานงาํย 4.43 1.04 ดี 
3. ภาพประกอบสวยงาม นาํสนใจ 4.66 0.53 ดีมาก 
4. การออกแบบทําให๎ความรู๎เรื่องมลพิษทางน้าํเป็นเร่ืองนําศึกษา
และติดตาม 

4.7 0.47 ดีมาก 

5. ควรมีสื่อแบบนี้ในการให๎ความรู๎อีก 4.73 0.52 ดีมาก 
6. หลังจากรับชมสื่อแล๎ว ได๎รับความรู๎เรื่องมลพิษทางน้ําเพิ่มข้ึน 4.66 0.47 ดีมาก 
7. คิดวําสื่อเรื่องมลพิษทางน้ําชดุนี้ อยูํในระดับใด 4.7 0.49 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 9 พบวํา สื่อที่เผยแพรํบนสื่อสังคมออนไลน๑เร่ือง มลพิษทางน้ําในคลองแมํขํา 

โดยรวมอยูํในระดับดีมาก ในด๎านความสวยงามของภาพประกอบ การออกแบบ ความนําติดตาม และ

หลังจากรับชมสื่อแล๎วมีความรู๎เรื่องมลพิษทางน้ําในคลองแมํขํามากข้ึน สํวนด๎านความเข๎าใจงํายของเนื้อหา 

และการเรียบเรียงอยูํในระดับด ี
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บทที่ 5 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีแก๎ไขปัญหามลพิษทางน้ําให๎เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 

พัฒนาและเผยแพรํสื่อการตลาดแบบูรณาการเร่ืองมลพิษทางน้ํา และศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสื่อการตลาด

แบบูรณาการเร่ืองมลพิษทางน้ํา โดยสามารถสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาได๎ ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 

2. เพื่อศึกษาการบูรณาการและกลยุทธ๑การเผยแพรํสื่อให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. เพื่อออกแบบสื่อเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ํา 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ที่ได๎รับชมสื่อการแก๎ปัญหามลพิษทางน้ํา 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ภายหลังการทดลองพบข๎อสรุปที่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ 

1. พบวิธีแก๎ปัญหามลพิษทางน้ําที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา 

2. การเผยแพรํสื่อบูรณาการที่มาจากการศึกษากลยุทธ๑การตลาด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. สื่อบูรณาการที่ออกแบบตรงกับจุดประสงค๑เร่ืองปัญหามลพิษทางน้ํา มีประสิทธิภาพ 

4. ความพึงพอใจของกลุํมเป้าหมายที่อาศัยอยูํบริเวณคลองแมํขํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 

ที่มีตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการอยูํในระดับมาก 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. ประชากร 

 ประชากร กลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํประชากรที่อาศัยอยูํบริเวณคลองแมํ

ขํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุํมตัวอยํางเพื่อหาความพึงพอใจตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการ โดยการสุํมตัวอยําง

แบบ (Sample Random Sampling) คือประชากรที่ที่อาศัยอยูํบริเวณคลองแมํขํา อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมํ จํานวน 400 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3.1 สื่อความรู๎และสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการ 

4. วิธีด้าเนินการทดลอง 

4.1 ให๎ผู๎รับการทดสอบรับชมสื่อที่ผํานการออกแบบ เร่ืองมลพิษทางน้ํา 

4.2 เมื่อกลุํมเป้าหมายรับชมเสร็จ ให๎ทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอสื่อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ย (x  ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนและหลังเรียนใช๎คํา t-test for dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ภายหลังการทดลอง พบข้อสรุปที่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ 

1. การเผยแพรํสื่อบูรณาการที่มาจากการศึกษากลยุทธ๑การตลาด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. สื่อบูรณาการที่ออกแบบตรงกับจุดประสงค๑เร่ืองปัญหามลพิษทางน้ํา มีประสิทธิภาพ 

3. 4. ความพึงพอใจของกลุํมเป้าหมายที่อาศัยอยูํบริเวณคลองแมํขํา อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมํ ที่มีตํอสื่อการตลาดแบบบูรณาการอยูํในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่สรุปข๎างต๎นสามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

1. การใช๎หลักทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ในการสื่อสารเป็นผลให๎การ

เผยแพรํการสื่อสารมีความสมบูรณ๑มากยิ่งขึ้น รูปแบบของสื่อมีความหลากหลายและเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎

ทุกสํวนอยํางเหมาะสม ทําให๎โครงการชํวยขําด๎วย เป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง ทั้งในอําเภอเมืองเชียงใหมํและมีสื่อ

ท๎องถิ่นและสื่อกระแสหลักให๎ความสนใจ รวมไปถึงการประสานงานระหวํางภาคเอกชนและรัฐบาลมีความ

กระตือรือร๎นมากยิ่งขึ้นในการแก๎ปัญหามลพิษในคลองแมํขํา 
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2. จากการเผยแพรํอินโฟกราฟิกและการ๑ตูนผํานสื่อสังคมออนไลน๑ในชื่อโครงการชํวยขําด๎วย 

ตั้งแตํวันที่ 27 กุมภาพันธ๑ พุทธศักราช 2560 ได๎มีการบอกตํอเป็นจํานวนมาก ทําให๎มีสถานศึกษาในจังหวัด

เชียงใหมํสนใจที่จะนําตัวมาสคอตลูกขํา เพื่อเป็นสื่อให๎ความรู๎เรื่องมลพิษทางน้ํา กลุํมผู๎ผลิ ตสตรีทอาร๑ท

นําไปใช๎เป็นสัญลักษณ๑ในการตํอต๎านการทิ้งขยะลงคลองแมํขํา เห็นได๎วําการใช๎อินโฟกราฟิกและการ๑ตูน

สามารถเข๎าถึงจิตใจในระดับมวลชนและเข๎าใจถึงปัญหารวมถึงวิธีการแก๎ไขปัญหาได๎งําย และตัวการ๑ตูน

สามารถเข๎าถึงผู๎รับสารในทุกวัยตั้งแตํเยาวชนจนถึงผู๎สูงอายุ จากที่กลําวมาถือวําประสบความสําเร็จในแงํกล

ยุทธ๑การเผยแพรํสื่อให๎เป็นที่รู๎จักได๎ในวงกว๎าง ความนํารักของสื่อที่ออกแบบมาสามารถเข๎าถึงและให๎คน

จดจํา เกิดความอยากนําไปผลิตสื่อรณรงค๑ตํอไปในอนาคต 

3. นอกเหนือจากการสื่อสารบนสังคมออนไลน๑แล๎ว เพื่อให๎เกิดกิจกรรมที่สํงผลตํอโลกความจริง  

ผู๎วิจัยยังได๎ ประสานงานไปยังบริษัทผู๎จัดจําหนํายถังดักไขมันในไทย  โดยการรวบรวมรายชื่อกลุํมเป้าหมาย

หลักคือผู๎ที่อาศัยอยูํในบริเวณคลองแมํขําที่ซื้อถังดักไขมันภายในโครงการนี้มากกวํา 1,000 ถังขึ้นไป ได๎รับ

การสนับสนุนให๎สํวนลด 50% ของราคาขายปกติ  ซึ่งผลจากการติดถังดักไขมันชุดนี้จะทําให๎ลดน้ําเสียที่ลงสูํ

คลองแมํขําได๎อยํางต่ําถึง 400,000 ลิตรตํอวัน  

4. จํานวนการติดตั้งถังดักไขมันของผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมํสูงขึ้น หลังจาก

เผยแพรํโครงการชํวยขําด๎วย โดยวัดจากสถิติการสั่งซื้อถังดักไขมันในจากบริษัท พรีเมียร โพรดักส๑ จํากัด 

(มหาชน) พบวําสถิติการขายชํวงเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือน เมษายน 2560 เมื่อเทียบกับเทียบกับ สถิติ

การขายถังดักไขมันชํวงเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือน เมษายน 2559 มีอัตราการขายถังดักไขมันสูงขึ้นถึง 

1662% ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับชํวงเวลาการเผยแพรํสื่อประชาสัมพันธ๑อยํางเห็นได๎ชัด 

5. ความพึงพอใจของกลุํมเป้าหมายอยูํในระดับสูง ซึ่งมีการปรับแก๎เพื่อไมํให๎การออกแบบไป

คล๎ายกับการออกแบบโครงการอื่นที่มีอยูํแล๎ว ซึ่งการนํามาสคอตมาใช๎ในการรณรงค๑เรื่องมลพิษทางน้ําใน

คลองแมํขํา ทําให๎ได๎รับการสนใจจากผู๎พบเห็นเป็นอยํางมาก ผลความพึงพอใจของสื่อที่นํามาใช๎ในการ

เผยแพรํทําให๎กลุํมเป้าหมายมีทัศนคติที่ดี มีความรู๎ทางด๎านมลพิษทางน้ําและสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อรักษาคลอง

แมํขํามากข้ึน 

6. เนื่องในโอกาสเทศกาลตํางๆที่มีความเกี่ยวข๎องกับธรรมชาติ และทรัพยากรน้ํา ได๎มีการ

วางแผนนําลูกขํามาเป็นพรีเซนเตอร๑ในการรณรงค๑ เชํน เลํนน้ําสงกรานต๑ให๎อยูํมีความเหมาะสม การลอย

กระทงแบบไมํทําลายแมํน้ําและประชาสัมพันธ๑เร่ืองมลพิษในคลองแมํขํา เทศกาลมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ

เชียงใหมํประดับ และอีกหลายๆเทศกาล เพื่อให๎กิจกรรมเหลํานี้อยูํบนพื้นฐานการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมอยําง

ยั่งยืน และเป็นการประชาสัมพันธ๑โครงการชํวยขําด๎วยให๎เป็นที่รู๎จักในวงกว๎างมากขึ้นประเพณีปีใหมํเมือง

และสงกรานต๑เชียงใหมํ 
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7. จากโครงการชํวยขําด๎วย มาสคอต “ลูกขํา” ได๎รับการตอบรับที่ดี ปัจจุบันทางรัฐบาลเริ่ม

เล็งเห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธ๑ด๎วยวิธีที่นําสนใจตํางๆ ทําให๎มีความเป็นไปได๎ที่จะยกระดับลูกขํา 

จากมาสคอตเพื่อการอนุรักษ๑คลองแมํขํา ให๎กลายมาเป็นมาสคอตประจําจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ๑การ

ทํองเที่ยวและออกสินค๎าที่ระลึกเกี่ยวกับลูกขํา เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวและนักสะสมของที่ระลึกตํางๆ และ

ความนํารักของลูกขํายังเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู๎หญิงอีกด๎วย 

8. เนื่องจากที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสงขลาประสบปัญหาเดียวกับจังหวัดเชียงใหมํ 

นั่นคือ มีคลองน้ําเสียไหลผํานกลางตัวเมืองซึ่งปัญหาเกิดจากการระบายของเสียจากแหลํงที่อยูํอาศัยโดยขาด

การบําบัดให๎ดีกํอน ดังนั้นทางจังหวัดอุบลราชธานีและสงขลาจึงมีความสนใจที่จะนําข๎อมูลและคําแนะนํา

จากโครงการชํวยขําด๎วย ไปตํอยอด ปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับพื้นที่องตน เพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหาน้ําเสียซึ่งเป็น

ปัญหาที่เร้ือรังมานานและต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝ่ายในการแก๎ไข 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการวิจัย 

1. การพัฒนาสื่อความรู๎บนสื่อสังคมออนไลน๑ เพื่อเผยแพรํความรู๎เร่ืองมลพิษทางน้ํา จะต๎องใช๎

เวลาผลิตและเมื่อเผยแพรํไปแล๎วจะกลับมาแก๎ไขได๎ยาก เพราะฉะนั้นจะต๎องวางแผนในการผลิตให๎รอบคอบ 

มีการตรวจสอบข๎อมูลให๎ถูกต๎อง เนื้อหามีความกระชับ ภาพประกอบสวยงามเข๎าใจงําย กํอนเผยแพรํ 

2. หลังจากเผยแพรํสื่อแตํละชิ้น ควรรับฟังความคิดเห็นจากกลุํมเป้าหมายเพื่อมาพัฒนางาน

ให๎ดีขึ้น เนื่องจากสื่อเผยแพรํไปถึงคนหลายกลุํม การหาข๎อมูลในตอนแรกอาจเกิดการตกหลํนและไมํ

ครอบคลุมทั้งหมด ผู๎เผยแพรํจึงควรพร๎อมจะปรับปรุงแก๎ไขเนื้อหาและงานออกแบบให๎เหมาะสมทุกเมื่อ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการผลิตสื่อจะต๎องมีความรู๎ด๎านการออกแบบ การสื่อสาร และเนื้อหา ซึ่งหากมีครบทั้ง

สามด๎านจากการค๎นคว๎าหรือจากการปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญ ก็จะทําให๎สื่อที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การเขียนแผนงานควรวางแผนให๎ดี มีการตรวจทานอยํางรัดกุม เพราะจะทําให๎การผลิตสื่อ

เป็นไปได๎ด๎วยความรวดเร็วและใช๎งบประมาณน๎อยที่สุด 

3. กํอนการเผยแพรํสื่อแตํละชิ้นควรศึกษาเทศกาลในชํวงเวลานั้นวํามีความสอดคล๎องหรือ

โอกาส ที่สื่อที่ผลิตออกมาจากมีสํวนรํวมกับเทศกาลนั้นด๎วยหรือไมํ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรํสื่อ

โดยไมํต๎องใช๎งบประมาณเพิ่ม 

4. ควรมีการรํวมมือกันระหวํางคนในพื้นที่ สํานักงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการเอกชน และสื่อ ใน

การเผยแพรํสื่อและเข๎ารํวมโครงการ เพื่อการเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎มากข้ึน 
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      อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

3. นายอาคม จงไพศาล  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านออกแบบกราฟกิ 

     ครีเอทีฟ ผู๎กํากับศิลป์ และชํางภาพ 

     มหาวิทยาลยัศรีปทุม บางเขน 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอํสื่อเพื่อการฟื้นฟูคลองแมํขํา โครงการ “ชํวยขําด๎วย” 

สําหรับประชาชน อําเภอเมืองชยีงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อเพื่อการฟื้นฟูคลองแม่ข่า โครงการ “ช่วยข่าด้วย” 
ส้าหรับประชาชน อ้าเภอเมืองชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

 

คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบบันี้ สร๎างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น ของประชาชน อําเภอเมืองชียงใหมํ 

จังหวัดเชียงใหมํ ที่มีตํอสื่อการฟื้นฟูคลองแมํขํา โครงการ “ชํวยขําด๎วย” 
 

คําแนะนํา : ในการตอบแบบสอบถาม ให๎ผู๎ทําแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย ลงในชํองที่เห็นด๎วยเพียงข๎อเดียว 

โดยจัดระดบัของความคิดเห็นไว ๎ดังนี้ 

   ระดับ  5  หมายถึง  ดีมาก 

   ระดับ  5  หมายถึง  ดี 

   ระดับ  5  หมายถึง  ปานกลาง 

   ระดับ  5  หมายถึง  พอใช๎ 

   ระดับ  5  หมายถึง  ปรับปรุง 

โปรดตอบแบบสอบถามความคดิเห็น ตามความรู๎สึกที่แท๎จริงของผู๎ทําแบบสอบถาม 

 

ชื่อ......................................................................นามสกุล................................................................................. 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
เนื้อหาอํานเข๎าใจงําย      
การเรียบเรียง ชัดเจน ไมํสบัสน ตัวอักษรอํานงําย      
ภาพประกอบสวยงาม นําสนใจ      
การออกแบบทําให๎ความรู๎เรื่องมลพิษทางน้าํเป็นเร่ืองนาํศึกษาและติดตาม      
ควรมีสื่อแบบนี้ในการให๎ความรู๎อีก      
หลังจากรับชมสื่อแล๎ว ได๎รบัความรู๎เรื่องมลพิษทางน้ําเพิ่มข้ึน      
คิดวําสื่อเรื่องมลพิษทางน้าํชุดนี ้อยูํในระดับใด      
 

ข๎อเสนอแนะ...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยูํ 
 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2556 
 
     พ.ศ. 2558                        
 
ประวัติการทาํงาน 
     พ.ศ. 2556 – 2558 
     พ.ศ. 2558 – ปัจจบุัน 
      
      
 
 

นายพงศ๑ภาณุ พรขจรกิจกุล 
543/366 ซอยจรัญสนิทวงศ๑ 37 ถนนจรัญสนทิวงศ๑ แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน๎อย กรุงเทพฯ 10700 
 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ศปบ.) สาขาวชิาดิจทิัลอาร๑ตส๑ คณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 
ศึกษาตํอระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
3D Animator, Imagimax Studio Co.,Ltd. 
3D Modeller, Studio Tree Co.,Ltd. 
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