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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน     
มีวัตถุประสงค  3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการ
แกปญหาภาวะโลกรอน  2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมของประชาชนในการ
แกปญหาภาวะโลกรอน 3) เพื่อกําหนดแนวทางดานพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะ
โลกรอน  โดยมีตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะดานประชากรศาสตร  ปจจัยดานการับรูขอมูล
ขาวสาร  ปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนัก  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตหลักส่ี  จํานวน  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม
ชนิดปลายปดโดยกําหนดตัวเลือกและใหเลือกตอบและปลายเปด  มีคาความเช่ือม่ัน  0.7873           
ผูไดรับแบบสอบถามกลับคืน  และมีความสมบูรณถูกตองสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวน
ท้ังส้ิน  400  ชุด  คิดเปนรอยละ  100  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย  
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบคาที  (t-test)  ,  One-Way  ANOVA  (F-test)  

ผลการวิจัยพบวา   
1.  ปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง    

20-30 ป  มีสถานภาพโสด  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา  มีรายได 
ตอเดือนระหวาง  5,000-10,000  บาท  และลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว/ทาวนเฮาส  ไดรับขอมูล
ขาวสารผานส่ืออยูในระดับนอย  มีเจตคติ  และความตระหนัก ในระดับเห็นดวย  และมีพฤติกรรม
ปฏิบัติบางบางคร้ังในการแกปญหาภาวะโลกรอน 

2.  ประชาชนที่มีการรับรูขอมูลขาวสาร  ตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลก
รอนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
1)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),  3)  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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3.  ประชาชนท่ีมีเจตคติ  และความตระหนัก  ตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะ
โลกรอนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

4.  ประชาชนมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนอยูในระดับปฏิบัติเปนบางคร้ัง  
คือ  มีพฤติกรรมการใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว  และมีพฤติกรรมการให
ความรวมมือในการแกปญหาภาวะโลกรอนบางเปนบางคร้ัง 

สรุปผลการวิจัยพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก  ดานรายได  และลักษณะท่ีอยู
อาศัย  ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร  และปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนัก  สงผลตอ
พฤติกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชน 
 

ABSTRACT 
The  purposes  of  this  research  were  to  study  The Affecting Factors to  The 

behaviors of  People about  the Global Warming  Remedy. The objective were 3  points  1)  to 
study the factor that affects to the behavior of people about Global Warming remedy 2) to study 
the factor that relate to the behavior of people about Global Warming remedy, to  remedy  
behavior trend of people about Global Warming. The variables were the demographic factor the 
attitude and the awareness about Global Warming. The sample of this research were the people 
who live in Laksi’s area amounts 400 persons.  The validity of questionnaire was .79. The statistic 
analysis was Percentages,  S.D. ,  T-test .  F-test .  The results of the research found that  :   

1. The  majority of the sample group was the single female , between 20-30 year old, 
and being the bachelor's degree student , The income of them between 5,000-10,000  baht , They 
received the mass media in the low level , but understand and sometimes agree with the Global 
Warming remedy. 

2. The people who have different level of receiving the Global Warming news were as 
differ as the behavior of  Global Warming remedies, the Significant  level was at  .05. 

3. The  people who had the different level of the attitude and the awareness about the 
Global Warming remedy were as the behavior of Global Warming remedies, the Significant  level 
was at  .05.   

4. The  people were sometimes to remedy the Global Warming by going by the mass 
transportation instead of the individual cars,  and sometimes cooperate to join the Global 
Warming activities. 
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The demographic factors : the income and the styles of house, the receiving of the 
Global Warming news,  and the attitude and the awareness  about the Global Warming remedy 
were affecting to the Global Warming behavior . 
 
ความสําคัญของปญหา 

ปรากฏการณภาวะโลกรอนเปนปญหาสําคัญสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ซ่ึง  นักวิทยาศาสตรจํานวนมากเห็นดวยอยางยิ่งวา  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและเกิดข้ึนแลว  
ซ่ึงเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย  ไมใชปรากฏการณตามธรรมชาติ อีกทั้งดวยหลักฐานท่ีพิสูจน
ใหเราเห็น  “ภาวะโลกรอน”  กําลังเกิดข้ึนอยู และจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  (พลอยแสง  เอกญาติ,  
2550  :  บทนํา) 

ภาวะโลกรอน  เปนเร่ืองสําคัญของโลกท่ีทุกประเทศตางใหความสําคัญและพยายามท่ีจะ
รณรงคเพื่อรวมกันแกไขปญหาวิกฤตโลกรอน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอพื้นท่ีผิวโลกและการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบันและนับจะทวีความรุนแรงข้ึน  ซ่ึงภาวะโลกรอนเกิดจากสาเหตุ
สําคัญ ๆ  จากการใชพลังงานในภาคการขนสง  ภาคการเกษตร  และภาคอุตสาหกรรม  เปนเหตุให
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงข้ึนทําใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึน  เปนเหตุให
สภาพอากาศแปรปรวนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลไดบรรจุเร่ืองปญหาส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517  และไดจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
ข้ึนในป  พ.ศ.2518  และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ต้ังแตฉบับท่ี  4  (พ.ศ.2520 -2524)  
เปนตนมาจนกระท่ัง  ฉบับท่ี  9  (พ.ศ.2545 - 2549)  ไดกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไวอยางชัดเจน   

ดวยความตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาภาวะโลกรอนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงความรวมมือของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครในการรวมกันปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอน  โดยทําการศึกษาถึงปจจัยท่ี
สงผลตอพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีตอการแกปญหาภาวะโลกรอน 
 
คําสําคัญ 

พฤติกรรม,  ภาวะโลกรอน 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  รายไดตอเดือน  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย  มีผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหา
ภาวะโลกรอนแตกตางกัน 

2.  ปจจัยดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแกปญหาภาวะโลกรอน  มีผลตอพฤติกรรม
ของประชาชนแตกตางกัน 

3.  ปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนัก เกี่ยวกับการแกปญหาภาวะโลกรอน  มีผลตอ
พฤติกรรมของประชาชนแตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
2.  เพื่อกําหนดแนวทางดานพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  ประชากรในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  

จํานวน  90,780  คน  มี  27,688  ครัวเรือน  แยกเปนเพศชาย  จํานวน  46,416  คน  เพศหญิง  
จํานวน  44,364  คน  (สํานักงานเขตหลักส่ี,  2550 : 5) 

    กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูทําการศึกษาไดทําการคํานวณหากลุมตัวอยาง  
จํานวน  400  ตัวอยาง  ใชวิธีการเปดตารางของ  Taro  Yamane  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95  %   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
      เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดโดยกําหนด

ตัวเลือกและใหเลือกตอบและปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงคิดเห็นไดเต็มท่ี  สราง
แบบสอบถามท้ังหมด  2  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  
และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ตอนท่ี  2  คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  
เม่ือสรางแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้แลว  ผูศึกษานําให

อาจารยท่ีปรึกษา  และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช   
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นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช  (Try  out)  กับประชาชนในเขตหลักส่ี ท่ีมี
ลักษณะท่ีอยูอาศัยคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  50  คน  และนําไปหาความเช่ือม่ันดวยคา
สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันแอลฟาของครอนบาด  (Cronbach’s  alpha  coefficient)   ไดความเช่ือม่ัน  
.7873 

3.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
      ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลผล  และวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS   
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistic)โดยใชตารางแจกแจง

ความถ่ีแสดงผลเปนคารอยละ(Percentage)  คาเฉล่ีย   (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation)  เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  คือ  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน  ลักษณะท่ีอยูอาศัย  ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารในการ
แกปญหาภาวะโลกรอน  ปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน  และ
พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  ของประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic)  เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละ
ขอ  โดยใชสถิติ  t-test,  One-Way  ANOVA  (F-test)  เพื่อทดสอบความแตกตางในการวิเคราะห
ความแตกตางลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอน  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน  
ในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  ขอมูลดานประชากรศาสตร 
      เพศ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดย

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จํานวน  189  คน  คิดเปนรอยละ  47.2  และเพศหญิง  
จํานวน  211  คน  คิดเปนรอยละ  52.8   

     อายุ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ  20 -  30  ป  รองลงมา  คือ     
มีอายุ  ตํ่ากวา  20  ป  และมีอายุ  31  -  40  ป  ตามลําดับ  โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเปน    
ผูมีอายุ  ตํ่ากวา  20  ป  จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  15.8 ประชาชนท่ีมีอายุ 20  -  30  ป จํานวน 
222  คน  คิดเปนรอยละ  55.5  ประชาชนท่ีมีอายุ  31  -  40  ป  จํานวน  53  คิดเปนรอยละ  13.2  
ประชาชนท่ีมีอายุ  41  -  50  ป  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  11.2  ประชาชนท่ีมีอายุ  51  -  60  
ป  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  4.2  
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     สถานภาพ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด  รองลงมา  คือ 
มีสถานภาพสมรส  และมีสถานภาพหยาราง,  หมาย,  แยกกันอยู  ตามลําดับ  โดยประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด  มีจํานวน  299  คน  คิดเปนรอยละ  74.8  ประชาชนท่ีมีสถานภาพ
สมรส  มีจํานวน  83 คน  คิดเปนรอยละ  20.8  ประชาชนท่ีมีสถานภาพหยา,  หมาย,  แยกกันอยู     
มีจํานวน  18   คน  คิดเปนรอยละ  4.5   

     ระดับการศึกษา  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  รองลงมา  คือ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และ  อนุปริญญา  ตามลําดับ  โดยประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีจํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  3.2  ประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีจํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  6.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  8.2  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา  มีจํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  5.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา          
มีจํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  7.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจํานวน  256  คน  
คิดเปนรอยละ  64.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  มีจํานวน  26  คน  คิดเปน
รอยละ  6.5  

     อาชีพ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา  รองลงมาคือ  
พนักงานเอกชน  และ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ตามลําดับ   โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเปน
นักเรียน/นักศึกษา  มีจํานวน  182  คิดเปนรอยละ  45.5  ประชาชนท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           
มีจํานวน  83  คน  คิดเปนรอยละ  20.8  ประชาชนท่ีเปนพนักงานเอกชน  มีจํานวน  95  คน  คิดเปน
รอยละ  23.8  ประชาชนท่ีเปนแมบาน  มีจํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  2.0 ประชาชนท่ีคาขาย      
มีจํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  5.0  ประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ    มีจํานวน  12  คน  คิดเปน     
รอยละ  3.0   

     รายไดตอเดือน  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน  5,000 –  
10,000  บาท  รองลงมา  คือ  มีรายไดตอเดือน  10,001  -  15,000  บาท  และ มีรายไดตอเดือนตํ่า  
5,000  บาท ตามลําดับ   โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา  5,000  บาท  มี
จํานวน  93  คน  คิดเปนรอยละ  23.2  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000 - 10,000  บาท  มีจํานวน  
127  คน  คิดเปนรอยละ  31.8  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน  10,001  -  15,000  บาท  มีจํานวน  113  
คน    คิดเปนรอยละ  28.2  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน  15,001  -  20,000  บาท  มีจํานวน  48  คน      
คิดเปนรอยละ  12.0  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน  สูงกวา  20,000  บาท  มีจํานวน  18  คน  คิดเปน
รอยละ  4.5 
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     ลักษณะท่ีอยูอาศัย  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูบานเดี่ยว / 
ทาวนเฮาส  รองลงมา  คือ  บานเชา  /หองเชา  / หอพัก  และ  อาคารชุด / อาพารทเมนท / 
คอนโดมิเนียม  ตามลําดับ   โดยประชาชนผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูบานเด่ียว / ทาวนเฮาส        
มีจํานวน179  คน  คิดเปนรอยละ   44.8  ประชาชนท่ีอาศัยอยูอาคารชุด /  อพารทเมนท / 
คอนโดมิเนียม มีจํานวน 94  คน  คิดเปนรอยละ  23.5  ประชาชนท่ีอาศัยอยูอาคารพาณิชย  มีจํานวน  
23  คน  คิดเปนรอยละ  5.8  ประชาชนท่ีอาศัยอยูบานเชา / หอพัก  มีจํานวน  97  คน  คิดเปนรอยละ  
24.2 และประชาชนท่ีอาศัยอยูแบบอ่ืน  ๆ  เชน  แฟลต  บานพักขาราชการ  7  คิดเปนรอยละ  1.8   

2.  การวิเคราะหขอมูลการรับขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     ประชาชน รับรูขาวสารในปญหาภาวะโลกรอน ผานส่ือ โดยรวมในระดับนอย โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.252  โดยประชาชน รับรูขาวสารปญหาภาวะโลกรอน จากส่ือ โทรทัศน มากที่สุด 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.448 รองลงมา ส่ือหนังสือพิมพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.840 และ ส่ือวิทยุ-
ชุมชน / เสียงตามสายในชุมชน มีการรับรู ระดับนอยท่ีสุด คาเฉล่ียเทากับ 1.375 ตามลําดับ  

3.  การวิเคราะหขอมูลเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     ประชาชนมีเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน   พบวา 

ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  มีเจตคติ และความตระหนัก ในการแกปญหาภาวะ   
โลกรอน  โดยรวมในระดับ เห็นดวย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  2.469   

     โดยประชาชนมีเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน  เร่ือง การ
แกปญหาภาวะโลกรอนจําเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชน ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.545  รองลงมา เร่ืองไอเสียจากรถยนตและจักรยานยนตสงผลตอภาวะโลกรอน 
คาเฉล่ียเทากับ 3.404   เร่ืองการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความแออัดของชุมชนเปน
สาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน  คาเฉล่ียเทากับ  3.265   และเร่ืองถาทุกคนรวมมือกันแยกขยะจะ
สามารถชวยแกปญหาภาวะโลกรอนได  คาเฉล่ียเทากับ  3.216   ตามลําดับ  

4.  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     ประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการแกปญหาภาวะโลกรอน   พบวา ประชาชนในเขต

หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  โดยรวม ปฏิบัติบางคร้ัง โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 1.108   

     โดยประชาชนมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  ท่ีปฏิบัติเปนประจํา เร่ือง 
ใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.545  รองลงมา เร่ือง การ
ใหความรวมมือในการลดปญหาภาวะโลกรอน    คาเฉล่ียเทากับ 1.384   สวนพฤติกรรมท่ีประชาชน
ปฏิบัติบางคร้ัง  คือ  เร่ืองการเลือกซ้ือสินคาจะคํานึงถึงปญหาภาวะโลกรอนดวย  คาเฉล่ียเทากับ  
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1.808  รองลงมาคือ  เร่ืองการเสียบปล๊ักกระติกน้ํารอนไวตลอดเวลา  คาเฉล่ียเทากับ  1.266  เร่ือง 
การเปดไฟฟาสวางทุกท่ีในบานถึงแมจะไมมีคนอยู  คาเฉล่ียเทากับ  1.211  เร่ืองการเปดเคร่ือง      
ทําความเย็น  เชน เคร่ืองปรับอากาศ  หรือพัดลมท้ิงไวเมื่อเลิกใช  คาเฉล่ียเทากับ  1.173  เร่ืองการ
เลือกใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  คาเฉล่ียเทากับ  1.093  เร่ืองการคัดแยกขยะ      
ทุกคร้ัง  ในการท้ิงขยะ  คาเฉลี่ยเทากับ  1.088  เร่ืองการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศตํ่ากวา       
25  องศาเซลเซียส  เพื่อใหมีอากาศเย็นมาก  ๆ  คาเฉล่ียเทากับ  1.045  เร่ืองการเดินแทนการใช
รถยนตหรือรถจักรยานยนตในระยะทาง  1  กิโลเมตร  คาเฉล่ียเทากับ  1.040  เร่ืองการนําส่ิงของ
เหลือใชมาดัดแปลงใชประโยชนไดอีก  คาเฉล่ียเทากับ  1.013  เร่ืองการเลือกซ้ือสินคาท่ีบรรจุดวย
โฟม  คาเฉล่ียเทากับ  0.995  เร่ืองการทิ้งน้ําหลังจากการซักผาลงสูทอระบายน้ําทันที  คาเฉล่ียเทากับ  
0.789  และเร่ืองการนําถุงผาไปดวยเมื่อเวลาไปซ้ือของท่ีตลาดหรือหางสรรพสินคา คาเฉล่ียเทากับ 
0.681  ตามลําดับ  ซ่ึงพฤติกรรมท่ีประชาชนไมเคยปฏิบัติเลย  คือ  เร่ืองการกําจัดขยะมูลฝอย        
ทุกชนิดโดยการเผา  คาเฉล่ียเทากับ  1.344 

 5.  ผลการวิเคราะหความแตกตางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมในการแกปญหา
ภาวะโลกรอน 

     เพศ  ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยใชสถิติ  T – test   ดังนั้นแสดงวาประชาชนท่ีมีเพศตางกันจะ
มีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 

     อายุ ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยใชสถิติ  F – test  ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีอายุตางกันจะมี
พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 

     สถานภาพครอบครัว ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยใชสถิติ  F – test ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมี
สถานภาพครอบครัวตางกันจะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 

     ระดับการศึกษา ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   โดยใชสถิติ  F – test ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน     

     อาชีพ  ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยใชสถิติ  F – test  ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน
จะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 
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     รายได  ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน  โดยใชสถิติ          
F – test  พบวา  รายไดท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน    โดย
ประชาชนท่ีมีรายได  ระหวาง  5,000  -  10,000  บาท  จะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะ       
โลกรอนมากกวาประชาชนท่ีมีรายไดอยูในระดับอ่ืน  ๆ  

     ลักษณะท่ีอยูอาศัย ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน   
โดยใชสถิติ  F – test พบวา  ลักษณะท่ีอยูอาศัย ท่ีตางกันมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการแกปญหาภาวะ       
โลกรอนแตกตางกัน   โดยประชาชนท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานเด่ียว / ทาวนเฮาส  จะมี
พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนมากกวาประชาชนท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอ่ืน  ๆ    

     ปจจัยดานการรับรูขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน ประชาชนท่ีมีการรับรู
ขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตาง
กัน  โดยใชสถิติ  F – test  ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีการรับรูขาวสารในการแกปญหาภาวะ   
โลกรอนท่ีตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน 

     ปจจัยดานเจตคติ และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน ประชาชนท่ีมี 
เจตคติ  และความตระหนัก  ในการแกปญหาภาวะโลกรอนตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหา
ภาวะ     โลกรอนแตกตางกัน  โดยใชสถิติ  F – test ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีเจตคติ  และความ
ตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอนท่ีตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะ      
โลกรอนแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอน  ของประชาชน
ในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.  ขอมูลดานประชากรศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดบั-
การศึกษา  อาชีพ  รายได  ลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา  ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร     
ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  20-30 ป  มีสถานภาพครอบครัวโสด      
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา  มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท  
และมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว/ทาวนเฮาส    

โดยผลการศึกษาพบวา  เพศ  อายุ   สถานภาพครอบครัว  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ของ
ประชาชนตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ 
สุวรรณี  ยุวชาติ  (2532  :  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ระดับ
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พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนไมข้ึนกับอาชีพของบิดา  อาชีพของมารดา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และสอดคลองกับ  สมชาย  อําพันทอง  (2532 : 94)  ทําการศึกษา
เร่ือง  ความรูเจตคติ  และพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีตอ
ปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพศชายและ
เพศหญิง  มีความรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทยไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

2.  การรับรูขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขตหลักส่ี  
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ประชาชนมีการรับรูขาวสารโดยรวมอยูในระดับ  นอย  และเม่ือพิจารณา
ตามประเภทของส่ือ  พบวา  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากส่ือโทรทัศน  อยูในระดับมากท่ีสุด
จากส่ือวิทยุ  หนังสือพิมพ  อินเทอรเน็ต  อยูในระดับมาก  จากส่ือปายโฆษณา  ญาติ  เพื่อนรวมงาน  
บุคคลอ่ืน  อยูในระดับนอย  และจากส่ือแผนพับ  เจาหนาท่ีของรัฐ  วิทยุชุมชน  เสียงตามสายใน
ชุมชน  อยูในระดับนอยท่ีสุด   

     ผลของการรับรูขอมูลขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขต
หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  อยูในระดับนอย  สอดคลองกับพีระนันท  บูรณะโสภณ  (2538 : 
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการเปดรับสาร  ความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมในการ
ใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  จากส่ือมวลชน  
ประเภทวิทยุ  นิตยสาร  และส่ือเฉพาะกิจประเภทการจัดงานนิทรรศการ  มีความสัมพันธเชิงบวก
กับทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ    
การใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  จากส่ือมวลชน  ประเภทวิทยุ  นิตยสาร  และส่ือเฉพาะกิจ
ประเภทการจัดงานนิทรรศการ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  ความรูเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความสัมพันธ     
เชิงบวกกับทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมและทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะยังไมมีการเผยแพรขอมูลหรือการกลาวถึงปญหาภาวะโลกรอนอยาง
จริงจังและทั่วถึง  โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางท่ีไดทําการสํารวจซ่ึงมีอายุระหวาง 20-30  ป และ   
สวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา  ซ่ึงถือไดวาเปนบุคลากรท่ีสําคัญของประเทศแตกลับไมไดรับ
ขอมูลขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
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3.  เจตคติ  และความตระหนัก  ในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขต 
หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  พบวา ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  มีเจตคติ และความ
ตระหนัก ในการแกปญหาภาวะโลกรอน  โดยรวมในระดับ เห็นดวย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ   2.469   

     โดยประชาชนมีเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน วาการ
แกปญหาภาวะโลกรอนจําเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชน ตระหนักวาไอเสียจากรถยนต
และจักรยานยนต  การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความแออัดของชุมชนเปนสาเหตุ
สําคัญของภาวะโลกรอน  และตระหนักวาถาทุกคนรวมมือกันแยกขยะจะสามารถชวยแกปญหา
ภาวะโลกรอนได  สอดคลองกับจารุณี  บุญนิพัทธ  (2539 : 82-84)  ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรม   
การเปดรับขาวสารกับความตระหนัก  ทัศนคติ และการมีสวนรวมเร่ืองส่ิงแวดลอมของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตอําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา  พนักงานโรงงาน
มีความตระหนักเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอมในการที่โรงงานในชุมชนควรมีระบบกําจัดน้ําเสียกอน
ปลอย  ลงสูแมน้ํา  คลอง  และการดูแลรักษาความสะอาดควรไดรับการปลูกฝงต้ังแตเด็ก ๆ มาก
ท่ีสุด  ทุก ๆ คนไมควรท้ิงขยะลงตามแหลงน้ํา  ซ่ึงมีความตระหนักในระดับมาก  และพนักงาน
โรงงานมีความตระหนักในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก  พฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเร่ืองส่ิงแวดลอมจากส่ือมวลชนทุกชนิด  คือ  วิทยุ  โทรทัศน  และหนังสือพิมพกับ
ส่ือบุคคลชนิดอ่ืน  ๆ คือ  บุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบาน  ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ
การรักษาส่ิงแวดลอม 

4 .   พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขตหลัก ส่ี  
กรุงเทพมหานคร  พบวา ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมในการแกปญหา
ภาวะโลกรอน   โดยรวม ปฏิบัติบางคร้ัง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.108   

โดยประชาชนมีพฤติกรรมในการใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว 
รวมถึงการใหความรวมมือในการลดปญหาภาวะโลกรอนโดยการเลือกซ้ือสินคาจะคํานึงถึงปญหา
ภาวะโลกรอนดวย  ดูแลเร่ืองการไมเสียบปล๊ักกระติกน้ํารอนไวตลอดเวลา  การไมเปดไฟฟาทุกท่ี
ในบานถึงแมจะไมมีคนอยู   การปดเคร่ืองทําความเย็น  เชน เคร่ืองปรับอากาศ หรือพัดลมเม่ือเลิกใช  
รวมท้ังการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  มีการคัดแยกขยะทุกคร้ัง  ในการ     
ท้ิงขยะ การปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25  องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังเดินแทนการใชรถยนต
หรือรถจักรยานยนตในระยะทาง  1  กิโลเมตร  มีการนําส่ิงของเหลือใชมาดัดแปลงใชประโยชนได
อีก  หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคาท่ีบรรจุดวยโฟม  สอดคลองกับขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร  (2541 : 
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเ ร่ือง   รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ             
เพื่อส่ิงแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
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เยาวชนในกรุงเทพมหานคร  สามารถจัดแบงไดเปน  7  กลุม  คือ  กลุมท่ีมีแนวคิดอนุรักษ          
กลุมชอบทํากิจกรรมสังคม  กลุมไมใสใจส่ิงแวดลอม  กลุมเด็กบาน  กลุมมีอุดมการณ กลุมรัก
ตัวเอง  และกลุมบันเทิงเฮฮา  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ของเยาวชนใน    
เขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับปานกลาง  และลักษณะทางประชากร  ดานเพศ  และรายได   
สวนบุคคลไมมีความแตกตางกัน  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานครท่ีไดจากการวิเคราะหท้ัง  7  กลุม  มีความสัมพันธ
ในทางบวกกับพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอท่ีเปนแนวทางในการสรางพฤติกรรมของประชาชนในเขตหลักส่ี  จึงควรมุงเนน
การสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารและสรางเจตคติ และความตระหนักในการแกปญหาภาวะ     
โลกรอน  ซ่ึงสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้   

1.  การสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน  
     1.1  ควรมีการเผยแพรขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

โดยผานส่ือโทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  แผนพับ   เจาหนาท่ีของรัฐและเสียงตาม
สายในชุมชน  หรือวิทยุชุมชนใหมากขึ้น  โดยเฉพาะทางแผนพับ   เจาหนาท่ีของรัฐและเสียงตาม
สายในชุมชน  หรือวิทยุชุมชน  มีระดับการรับรูขอมูลขาวสารอยูในระดับนอยท่ีสุด  ซ่ึงส่ือดังกลาว
จะสามารเขาถึงประชาชนไดดีและท่ัวถึง 

     1.2  ควรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกรอนและแนะนํา
วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการลดภาวะโลกรอน 

2.  สรางเจตคติ  และความตระหนัก ในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     2.1 ผลการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหา

ภาวะโลกรอน  อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  แตยังขาดเจตคติ  และความตระหนัก  ดังนั้น  ควรมี
การประชาสัมพันธ  สรางเจตคติ  และความตระหนักแกประชาชน  ซ่ึงจะมีสวนชวยทําให
ประชาชนในเขตหลักส่ีมีสวนรวมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

     2.2  ควรมีการเสริมสรางเจตคติ และความตระหนักในเร่ืองผลกระทบของภาวะโลก
รอนท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนโดยตรง 

     2.3  ควรมีการรณรงคใหประชาชนรวมมือกันลดภาวะโลกรอน  อาทิเชน  การรณรงค
การคัดแยกขยะ  การรณรงคการปลูกตนไม  การรณรงคการใชจักรยาน  เปนตน 
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