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ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม 
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  The objective of this research is to study the media exposure, lifestyle and behavior 
of consumers in Bangkok metropolis toward global warming reduction. The samples 385 
consumers in Bangkok metropolis. Data were gathered through questionnaires. Percentage, 
mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Multiple Regression Analysis were 
employed as the statistical analysis tools.   

The findings of the research reveal as follows: 
 The majority of the sample was female, aged between 21-23 years old. They held a 
bachelor’s degree, worked as employees in private companies and had an average monthly 
income of  more than 10,001-20,000 Baht. They exposed to media at 3-5 times per week 
at the high level of quantity. Their social lifestyle in terms of social activity participation was 
at the level of frequent. They had high interest in social topics. Their opinions toward the 
social topics were at the level of agree. Their behavior toward global warming reduction 
was at the level of frequent.  

Hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 are as follows: 
1. Respondents in different groups of age, education, occupation and income had  

different behavior toward global warming reduction. 
2. Behavior toward global warming reduction had negatively relationship with social  

lifestyle in terms of activity but had positive relationship with interest and opinion. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภมิูหลงั 
ตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา  เรื่องทีผู่ค้น ทัว่โลกใหค้วามสนใจและใส่ใจมากทีสุ่ด  

ไดแ้ก่ ปญัหา สภาวะโลกรอ้น  (Global Warming) ซึง่เป็นปรากฏก ารณ์สบืเนื่องจากการทีโ่ลกไม่
สามารถระบายความรอ้นทีไ่ดร้บัจากดวงอาทติยอ์อกไปได้อยา่งทีเ่คยเป็น ส่ง ผลท าใหอุ้ณหภมูโิลก
เพิม่สงูขึน้ เนื่องจากปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก หรอืก๊าซคารบ์อนไดออกไซต์ เพิม่ขึน้  ซึง่เกดิจากการ
เผาไหม้เชือ้เพลงิเพื่อใชง้าน  อย่างไรกต็ามการปฏวิตัอุิตสาหกรรมท าใหเ้กดิความตอ้งการใช้
พลงังานมากขึน้เรื่อยๆ การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ  ซึง่ได้แก่ ถ่านหนิ น ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ  
รวมไปถงึการสุมเผาอนัเป็นวธิตีดัไมท้ าลายป่ าแบบดัง้เดมิ  ลว้นแ ต่มสี่วนท าใหป้รมิาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  เพิม่สงูข ัน้อยา่งผดิปกตกิารใชช้วีติประจ าวนัของมนุษย์  กถ็อืวา่เป็ นตวัเร่ง
ปฏกิริยิาให้  ก๊าซทีเ่กดิจากการเผาไหมท้ าลายชัน้บรรยากาศดว้ยเช่นกนั  เช่น มลพษิจากการเผา
ไหมต่้างๆ ทัง้จากรถยนต ์การเผาขยะ เผาหญ้า รวมถงึการใชพ้ลงังานความรอ้นจากเครื่องใช้ เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการด ารงชวีติยิง่เราใชพ้ลงังานมากเท่าใดกย็ิง่ไ ด้ก๊าซเรอืนกระจก
ออกมามากขึน้ เป็นเงาตามตวัเท่านัน้  สาเหตุ  ดงักล่าวท าใหโ้ลกของเรารอ้นขึน้ทุกวนั  น ามาสู่การ
แปรปรวนของอากาศ  บางวนัมฝีนตก  บางวนั  อากาศเยน็  หนาว แต่ส่วนใหญ่จะค่อนขา้งร้อน
มากกวา่ ซึง่ในแต่ละวนัสภาพอากาศจะไม่เหมอืนกนั  อกีทัง้ปจัจุบนัยงัมภียัพบิตัธิรรมชาตเิพิม่ขึน้  
และจะมากขึน้ๆ ไม่ วา่จะเป็นน ้าท่วม  ความแห้งแล้ง และการเกดิพายเุฮอ รร์เิคน ภยัพบิตัดิงักล่าว
อาจส่งผลท าใหบ้างพืน้ทีก่ลายเป็นทะเลทราย  สิง่มชีวีติ  ทีไ่ม่สามารถปรบัตวัไดจ้ะสญูพนัธุ์  น ้าแขง็
ข ัว้โลกและบนยอดเขาสงูจะละลาย  ท าใหป้รมิาณน ้า  ทะเลเพิม่สงูขึน้  พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลไดร้บั
ผลกระทบ บางพืน้ทีอ่าจจมหายไปอยา่งถาวร และประชาชนจะเจอคลื่นความรอ้นทีม่อี านาจ  ท าลาย
รา้ยแรงกวา่ทีเ่คยพบมา  ปรากฏการณ์ดงักล่าว  อาจจะไม่เกดิขึน้ทนัตาเหน็  แต่มนัจะเกดิขึน้อยา่ง
แน่นอน  ถ้ามนุษยเ์รายงัเบยีดเบยีนธรรมชาติ  และยงัมพีฤตกิรรมในการบรโิภคพลงังานอยา่ ง 
ฟุม่เฟือยอยา่ง เช่นทุกวนันี้(สมทิธ ธรรมสโรช. 2553: บทสมัภาษณ์) 

สภาวะโลกรอ้นทีก่ าลงัเกดิขึน้ในตอนนี้ และอาจทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในขณะนี้  เป็นสิง่ที่
หยดุย ัง่ไม่ได ้อาจทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในอนาคต  อยา่งไรกต็ามผลอนัรา้ยแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
อนาคตยงัอยูใ่นภาวะทีส่ามารถบรรเทาเพื่อใ ห้ความรุนแรงลดลงอยูใ่นระดบัทีพ่อจะรบัมอืได้  และ
อาจจะชะลอปรากฏการณ์  โลกรอ้นใ ห้ชา้ลง  โดยปจัจุบนัหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยได้
ตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้และหาแนวทางป้องกนัการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูโิลก  ซึง่กม็อียู่
หลากหลายวธิกีารในการที ่จะช่วยกนัชะลอใหโ้ลกรอ้นชา้ลง  ไม่วา่จะเป็นการรณรงคใ์หค้นเปลีย่น
พฤตกิรรมการบรโิภคใหน้้อยลง  มาสู่การอนุรกัษ์มากขึน้  เช่น ลดการซือ้ของใหม่และน าของเก่า
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กลบัมาใชอ้กีครัง้  ทีป่จัจุบนักลายเป็นกระแสทีก่ าลงัมาแรงในอเมรกิาและทัว่โลก  ไม่ใชก้ระดาษ
เปลอืง  ลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิ  การหาทางลดการเกดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์  โดยการหา
พลงังานทดแทน เช่น การใชพ้ลงังานดวง   อาทติย ์ลม น ้า การหยดุย ัง้ท าลายปา่และสนบัสนุนใหม้ี
การปลกูปา่ทดแทน และการหนัมาใช้ จกัรยานแทนการใชย้านพาหนะทีใ่ชน้ ้ามนัเชื่อเพลงิ  เพื่อลด
ปรมิาณการเผาไหมข้อง  เชือ้เพลงิทีเ่ป็น  สาเหตุใหเ้กดิควนัพษิ  เป็นตน้  ซึง่จากแนวคดิในการทีจ่ะ  
ช่วยแกป้ญัหาขา้งตน้  (ปรากฏการณ์  และสาเหตุการเกดิภาวะโลกรอ้น  : ขอ้มลูจาก  
http://th.wikipedia.org)  

วธิชี่วยบรรเทาความรอ้นใหก้บัโลก มหีลายวธิ ีแต่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการบรโิภค  
โดยการใหค้วามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้มและการลดใชพ้ลงังานและเชือ้เพลงินัน้กลบัไม่ไดร้บัความสนใจ 
การรณรงคใ์นเรื่องดงักล่าวยงัมน้ีอย และผูบ้รโิภคยงัไม่ใหค้วามส าคญัท าใหพ้ฤตกิรรมในการบรโิภค 
เป็นตวัเร่งก่อใหเ้กดิ เป็นทีม่าของสาเหตุสภาวะโลกรอ้น แต่กลบัถูกมองขา้มไปวา่  เป็นเพยีงสาเหตุ  
เลก็น้อย ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็วา่การลดปญัหาภาวะโลกรอ้นเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจจงึไดน้ ามา  โดยให้
ความส าคญักบัพฤตกิรรม รปูแบบการด าเนินชวีติและการเปิดรบัขม้ลูขา่วสารทีจ่ะ  เป็นเครื่องมอืใน
การรณรงคใ์หค้นตระหนกัถงึวกิฤตการของภาวะโลกรอ้น  รปูแบบการด าเนินชวีติ  ซึง่ประกอบดว้ย  
กจิกรรม  ความสนใจ  และความคดิเหน็ในเรื่องสงัคม  รวมถงึการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร  ยงัสามารถ
สะทอ้นปญัหา หรอืบอกเล่าเรื่องราวทีเ่ป็นปญัหาทีก่ าลงัเกดิขึน้ในสงัคมไดด้ว้ย  และการเลอืกศกึษา
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  กเ็พราะประชาชนในเมอืงใหญ่มกีารบรโิภค  และการด าเนินชวีติที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้ม การศกึษานี้จะช่วยในการรณรงค ์การน าเสนอสื่อทีเ่ขา้ถงึผูบ้ิ
โภคไดด้ยี ิง่ขึน้ ในการรณรงคใ์นการลดภาวะโลกรอ้น การวางแผนกลยทุธ ์ของผลติภณัฑแ์ละสนิคา้
ใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและสามารถหาโอกาสทางการตลาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัเพื่อเป็นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการทีช่่วยลดภาวะโลกรอ้น 

 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
   ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้  

1. เพื่อศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดส้่วน
บุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาการเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะ
โลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะ
โลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   
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ความส าคญัของการวิจยั 
1.  เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผน ปรบัปรุง ส่งเสรมิ กจิกรรม ความสนใจ เพื่อลดภาวะ 

โลกรอ้น และจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึน้ 
2.  เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผน การรณรงคท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อโครงการหรอืกจิกรรมที ่

เกีย่วขอ้งกบัการลดภาวะโลกรอ้น 
3. ผูส้นใจในเรื่องพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น สามารถน าผลวจิยัไปเป็นแนวทาง 

การศกึษาและวจิยัดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้ต่อไป 
4. เป็นแนวทางในการจดัท าโครงการเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้นต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  ประชากร ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูร ของ นราศร ีไววานิชกุล และ 
ชศูกัดิ ์อุดมศร ี( 2538:104) โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาด
สงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง ส ารองจ านวนตวัอยา่ง 15 ตวัอยา่ง 
รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  
 การวางแผนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การสุ่มตวัอยา่ง ผูศ้กึษาวจิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งโดยมขี ัน้ตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงันี้   

 ข ัน้ที ่ 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเลอืกเขตทีจ่ะใช้
เป็นพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูในกรุงเทพมหานคร มที ัง้หมด 50 เขต โดยการจบัฉลากขึน้มา   8 เขต เขตทีจ่บั
สลาก ไดแ้ก่   

1. เขตบางกะปิ  (เดอะมอลบ์างกะปิ)  2. เขตจตุจกัร (ตลาดนดัจตุจกัร) 
3.  เขตหว้ยขวาง  (ตลาดหว้ยขวาง)  4. เขตลาดพรา้ว (ยเูนียนมอลล)์ 
5.  เขตบางแค (เดอะมอลบ์างแค)  6. เขตปทุมวนั (เซน็ทรลัเวลิด)์ 
7. เขตบางนา (เซน็ทรลับางนา)  8. เขตหลกัสี ่(เซน็ทรลัแจง้วฒันะ) 

  ข ัน้ที ่ 2 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดโควตา ( Quota Sampling) 

ตามจ านวนเขตทีจ่บัสลากไดใ้นขัน้ที ่1 ดว้ยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน จะ

ไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน ต่อเขต จ านวนเท่าๆ กนั  

 ข ัน้ที่  3 การเลอืกตวัอยา่งแบบสะดวก ( Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
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ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา (Independent Variable)  

1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) 

1.1.1 เพศ 

     1.1.1.1 ชาย 

      1.1.1.2 หญงิ 

 1.1.2 อาย ุ

      1.1.2.1 ต ่ากวา่ หรอืเท่ากบั 20 ปี 

      1.1.2.2 อาย ุ21-30 ปี 

      1.1.2.3 อาย ุ31-40 ปี 

      1.1.2.4 41 ปี ขึน้ไป 

 1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสุด 

      1.1.3.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี

      1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

      1.1.3.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 1.1.4 อาชพีปจัจุบนั 

      1.1.4.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

      1.1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

      1.1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

      1.1.4.4 ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ 

      1.1.4.5 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

 1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 

      1.1.5.1 น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

      1.1.5.2 10, 001-20,000 บาท 

      1.1.5.3 20,001-30,000 บาท 

      1.1.5.4 30,001-40,000 บาท 

      1.1.5.5 40,001 บาทขึน้ไป 
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1.2 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น 
- ปรมิาณ 
- ความถี่ 

1.3 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม 
- กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม 
- ความสนใจเกีย่วกบัสงัคม 
- ความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม 

2. ตวัแปรตามในการวจิยั(Dopendent Variable) 

2.1 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. การลดภาวะโลกร้อน (Global Warming)   หมายถงึ  ความร่วมมอืในการ 
ลดอุณหภมูเิฉลีย่ของอากาศบนโลกทีส่งูขึน้ สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นกเ็พราะวา่ก๊าซเรอืน
กระจกที ่เพิม่ขึน้จากการท ากจิกรรมต่างๆของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นการเผาผลาญเชือ้เพลงิ ท าใหก้๊าซ
เรอืนกระจกเหล่านี้ลอยขึน้ไปรวมตวักนัอยูบ่นชัน้บรรยากาศของโลก  ท าใหร้งัสขีองดวงอาทติยท์ี่
ควรจะสะทอ้นกลบัออกไปในปรมิาณทีเ่หมาะสม  กลบัถูกก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี้กกัเกบ็ไว้  ท าให้
อุณหภมูขิองโลกค่อยๆสงูขึน้จากเดมิไม่วา่จะเป็นอากาศบรเิวณใกลผ้วิโลกและน ้าในมหาสมุทร 
ในช่วง 100 ปีทีผ่่านมา 

         2.  การเปิดรบัส่ือ หมายถงึ ปรมิาณทีผู่บ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากสื่อประเภทใดมาก
ทีสุ่ดจากสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกจิ และสื่อมวลชน และความถี่คอืจ านวนครัง้ในการในการเปิดรบัสื่อต่อ
เดอืนในขอ้มลูการรบัทีต่นเองสนใจอยากรู ้ในสื่อแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 

 สื่อบุคคล หมายถงึ สื่อบุคคลทีใ่หค้ าแนะน า รปูของการสนทนา หรอืในรปู 
ของการประชุม ในลกัษณะเผชญิหน้าในการสื่อสาร   

 สื่อเฉพาะกจิ หมายถงึ สื่อทีถู่กผลติขึน้มาโดยมเีนื้อหาเฉพาะและมจีุดมุ่งหมาย 
หลกัอยูท่ ีผู่ร้บัสารเฉพาะกลุ่ม สื่อประเภทนี้ไดแ้ก่ หนงัสอื คู่มอื จุลสาร แผ่นพบั โปรเตอร ์ภาพ  

 สื่อมวลชน หมายถงึ  หนงัสอืพมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ นิตยสาร 
และภาพยนตร ์

3. รปูแบบการด าเนินชีวิตด้านสงัคม หมายถงึ รปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่สดงให ้
เหน็ถงึการเขา้ร่วมกจิกรรม  ระดบัความสนใจ  และแนวความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคมรอบตวัในดา้น
ทรพัยากรและสภาพแวดลอ้ม 

 กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม หมายถงึ การเขา้ไปมสี่วนร่วมในการท าเพื่อสงัคม ในเรื่อง 
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อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และการประหยดัพลงังาน  ไดแ้ก่ การประหยดัน ้า การ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า การประหยดัน ้ามนัเชื่อเพลงิ การประหยดักระดาษ การประหยดัทรพัยากร
ปา่ไม ้

 ความสนใจเกีย่วกบัสงัคม หมายถงึ ความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์  
สถานการณ์ ขอ้มลู และการแกไ้ขปญัหา ของสงัคมส่วนรวม  ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
และทรพัยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่ ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  สาเหตุใดทีท่ าใหเ้กดิ
ภาวะโลกรอ้น   กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดภาวะโลกรอ้น   วธิปีฏบิตัตินให้
ถูกตอ้งในการลดภาวะโลกรอ้น  ผลติภณัฑท์ีช่่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิส่วนบุคคลเกีย่วกบั 
สงัคม  ในเรื่องสิง่แวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิไดแ้ก่ การประหยดัพลงังานและ
รกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นหน้าทีข่องทุกคน  ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นเรื่องส าคญัในปจัจุบนั ภาวะโลกรอ้น
เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติ สภาพอากาศแปรปรวนและอุณหภมูโิลกสงูขึน้ทุกปี 

4. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถงึ ระดบัความถี่ในการปฏบิตัติามแนวการรกัษาสภาวะโลก
รอ้น ไดแ้ก่ แยกขยะทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิก่อนน าไปทิง้ ชกัชวนคนรอบขา้งทีรู่จ้กัใหช้่วยกนัดแูล
สิง่แวดลอ้ม  เลอืกใชก้ระดาษรไีซเคลิ และ ใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า การใชถุ้งผา้หรอื  ตะกรา้  แทน
ถุงพลาสตกิ เปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 

เรื่อง  การเปิดรบัส่ือ  รปูแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร 
ในการลดภาวะโลกร้อน 

  

                ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายได ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะ

โลกร้อน 

 

 
การเปิดรบัส่ือเรื่องภาวะโลกร้อน 

- ปรมิาณ 
-  ความถี่ 

 

 
รปูแบบการด าเนินชีวิตด้านสงัคม 

- กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม 
- ความสนใจเกีย่วกบัสงัคม 
- ความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1.  เพศ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร   
2.  อาย ุ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
3.  ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภค 

ในกรุงเทพมหานคร  
4.  อาชพี  มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
5.  รายได ้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
6.  การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลก 

รอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
6.1 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นปรมิาณการเปิดรบัสื่อ มคีวามสมัพนัธ์ 

กบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
6.2 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นความถี่ การเปิดรบัสื่อ มคีวามสมัพนัธ ์

กบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 7. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อ พฤตกิรรมในการลด
ภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 8. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจเกีย่วกบัสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อ พฤตกิรรมใน
การลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 9. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมใน
การลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวความคดิและทฤษฎ ีรวมถงึผลงานและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการก าหนดสมมตฐิาน  การก าหนดตวัแปร การคดัเลอืก
กลุ่มตวัอยา่ง กรอบแนวความคดิ และแนวทางในการด าเนินงานวจิยั ไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อ 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติ 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
4. ขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น  
5. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือ  
 

ผูร้บัสารแต่ละคนต่างกม็พีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อตามแบบเฉพาะของตนซึง่แตกต่างกนัไป 
เมอรว์ลิ และ โลเวนสเตนน์ (Merrill & Lowenstein. 1971) ไดส้รุปแรงผลกัดนัใหบุ้คคลใดบุคคล
หนึ่งเลอืกรบัสื่อ วา่เกดิจากพืน้ฐาน 4 ประการ คอื 

1.ความเหงา เมื่อบุคคลตอ้งอยูต่ามลาพงั ไม่สามารถทีจ่ะตดิต่อสงัสรรคก์บับุคคลอื่น ๆ 
ในสงัคมได ้สิง่ทีด่ที ีสุ่ดคอื การอยูก่บัสื่อ สื่อมวลชนจงึเป็นเพื่อนแก่เหงาไดแ้ละบางครัง้บางคน 
พอใจทีจ่ะอยูก่บัสื่อมวลชนมากกวา่อยูก่บับุคคลเพราะสื่อมวลชนไม่สรา้งแรงกดดนัในการสนทนา
หรอืแรงกดดนัทางสงัคมใหแ้ก่ตนเอง 

2.ความอยากรูอ้ยากเหน็ มนุษยม์คีวามอยากรูอ้ยากเหน็ในสิง่ต่าง ๆ อยูแ่ลว้ตามธรรมชาต ิ
ดงันัน้สื่อมวลชนจงึถอืเอาจุดนี้เป็นหลกัส าคญัในการเสนอขา่วสาร โดยเริม่เสนอจากสิง่ใกลต้วัก่อน 
ไปจนถงึสิง่ทีอ่ยูห่่างตวัออกไป 

3. ประโยชน์ใชส้อยของตนเองมนุษยจ์ะแสวงหาขา่วสาร และใชข้า่วสารเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง เพื่อช่วยใหค้วามคดิของตนเองบรรล ุเพื่อใชข้า่วสารทีไ่ดม้าเสรมิบารม ีการช่วยใหต้นเอง
สะดวกสบาย หรอืใหค้วามบนัเทงิแก่ตน โดยจะเลอืกสื่อทีใ่ชค้วามพยายามน้อยทีสุ่ด(Least Effort) 
และไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนทีด่ทีีสุ่ด (Promise of Reward) 

4.ลกัษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอยา่งมสี่วนทาใหผู้ร้บัสารแสวงหาและไดป้ระโยชน์ไม่
เหมอืนกนั ผูร้บัสารแต่ละคนยอ่มจะเขา้ใจในลกัษณะบางอยา่งจากสื่อทีจ่ะสนองความตอ้งการและทา
ใหต้นเองเกดิความพงึพอใจจากการศกึษาของ (Summers.1972) 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยวดัจากเวลาทีบุ่คคลใชไ้ปในการรบัสื่อ พบวา่ บุคคลมกั 
เปิดรบัสื่อทีใ่ชค้วามพยายามน้อยกวา่ โดยเฉลีย่แลว้ผูใ้หญ่ชาวอเมรกินัจะใชเ้วลาในการเปิดรบัสื่อ 
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ทัง้หมดประมาณ 2,600 ชัว่โมงต่อปี โดยแบ่งเป็น การดโูทรทศัน์ 1,200 ชัว่โมง การฟงัวทิย ุ900 
ชัว่โมง การอ่านน้อยกวา่ 400 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น การอ่านหนงัสอืพมิพ ์218 ชัว่โมงและการอ่าน
นิตยสาร 170 ชัว่โมงตามลาดบั (Sissors; & Bumba. 1996) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเปิดรบัสื่อขึน้กบั
ความชอบส่วนบุคคล โดยการเปิดรบัสื่อนัน้สามารถวดัไดจ้ากโอกาสทีบุ่คคลจะเปิดรบัสื่อ ซึง่เกดิจาก
การเป็นเจา้ของสื่อ เช่นวทิย ุโทรทศัน์หรอืการซือ้หนงัสอืพมิพ ์เป็นประจาหรอืชัว่ครัง้ ชัว่คราว 
ตลอดจนการมหีนงัสอืพมิพใ์นบา้น เช่น ผูท้ีช่อบอ่านนิตยสารหรอืชอบดภูาพยนตรม์ากกจ็ะจดัสรร
เงนิไวซ้ือ้สื่อทีพ่วกเขาชอบโดยตดัค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ออกไป (Becker.1979) ไดใ้หค้วามหมายของการ
เปิดรบัสื่อไวด้งันี้  

1. การแสวงหาขอ้มลู (Information Seeking) คอื บุคคลจะแสวงหาความรูเ้พื่อตอ้งการให้
มคีวามคลา้ยคลงึกบับุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืเรื่องทัว่ ๆ ไป  

2. การเปิดรบัขอ้มลู (Information Receptivity) คอื บุคคลจะเปิดรบัสื่อเพื่อตอ้งการทราบ 
ขอ้มลูทีต่นเองสนใจอยากรู ้เช่น เปิดดโูทรทศัน์เฉพาะเรื่องหรอืรายการทีต่นเองสนใจหรอื มผีู้
แนะน ามา  

3. การเปิดรบัประสบการณ์ (Experience Receptivity) คอื บุคคลจะเปิดรบัขา่วสารเพราะ 
ตอ้งการทาสิง่ใดสิง่หนึ่งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์งานวจิยัของ แมค็ลอยดแ์ละคณะ (Mcleod & other) 
กล่าววา่ ตวัชีท้ ีใ่ชว้ดัพฤตกิรรมการ  

การเปิดรบัสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใชก้นั 2 อยา่ง (McLeod. 1972) คอื  
1. วดัจากเวลาทีใ่ชส้ื่อ  
2. วดัจากความถี่ของการใชส้ื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการทีแ่ตกต่างกนั  

โดยแมค็ลอยด ์กล่าววา่ การวดัในเรื่องเวลาทีใ่ชก้บัสื่อมขีอ้เสยี ตรงทีว่า่คาตอบขึน้อยูก่บั 
ปจัจยัหลายอยา่ง เช่น ความสนใจของผูฟ้งั เวลาวา่งทีค่นมอียูแ่ละการมสีื่อใกล้ตวั (Availability of 
edium)ดว้ยเหตุนี้ คาตอบทีเ่กีย่วกบัเวลาทีใ่ชก้บัสื่อจงึมกัไม่สามารถแปลความหมายไดท้างจติวทิยา 
และมกัไม่ใหผ้ลทีช่ดัเจนเมื่อนาไปเชื่อมโยงความสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่นและเพื่อแก่ปญัหาความไม่
ชดัเจนในเรื่องนี ้จงึไดม้กีารวดัตวัแปรการเปิดรบัสื่อมวลชน โดยใชค้วามถี่ของการใชส้ื่อเฉพาะอยา่ง
เจาะจงในเนื้อหา เช่นวดัความถี่ของการอ่านขา่วทีเ่นื้อหาประเภทต่างๆ ในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

 
ประเภทของส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร 

เซยีร ์(ลดัดา จติคุตตานนท.์ 2542; อา้งองิจาก Seared.1995) ไดก้ล่าวถงึประเภทของสื่อ
ทีใ่ชใ้นการสื่อสารสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ประเภท คอื 

1. สื่อบุคคล หมายถงึ ตวัคนทีน่ ามาใชใ้นการสื่อสารกบัผูร้บัสารในลกัษณะเผชญิหน้า 
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การใชส้ื่อบุคคลในการสื่อสารสามารถท าไดท้ ัง้ในรปูของการสนทนากบัผูเ้รยีนเพยีงคนเดยีว หรอืใน
รปูของการประชุมกลุ่มซึง่ประกอบดว้ยผูร้บัสารมากกวา่ 1 คนกไ็ด ้การสื่อสารบุคคลท าใหเ้กดิผลด ี
3 ประการคอื 

1.1 สามารถน าขา่วสาร ทีต่อ้งการเผยแพร่ไปสู่ บุคคลอื่นไดโ้ดยตรงโดยจะไดร้บั 
ความไวว้างใจและสามารถชกัจงูบุคคลไดโ้ดยใชว้ธิกีารพดูคุยแบบกนัเอง 

1.2 ท าใหก้ารเผยแพร่ขา่วสารเป็นไปในลกัษณะทีย่ดืหยุน่สามารถปรบัใหเ้ขา้กบั 
ผูร้บัสารเป็นราย ๆ ไป และท าใหท้ราบความรูส้กึนึกคดิของบุคคลนัน้ ๆ ได้ 

1.3 เมื่อบุคคลมกีารตดัสนิใจตามค าแนะน าแลว้ ผูเ้ผยแพร่จะรูส้กึกวา่ตนไดร้บั 
รางวลัทนัทเีป็นการส่วนตวั จากการทีบุ่คคลเหน็ชอบดว้ยกบัการตดัสนิใจทีต่นเองแนะน า 

2. สื่อเฉพาะกจิ หมายถงึ สื่อทีถู่กผลติขึน้มาโดยมเีนื้อหาเฉพาะและมจีุดมุ่งหมายหลกั 
อยูท่ีผู่ร้บัสารเฉพาะกลุ่ม สื่อประเภทนี้ไดแ้ก่ หนงัสอื คู่มอื จุลสาร แผ่นพบั โปรเตอร ์ภาพ 
นิทรรศการ เป็นตน้ ขอ้ดขีองสื่อประเภทนี้กค็อื ผูส้่งสารสามารถน าขา่วสารเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไปสู่กลุ่มผูร้บัสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีเ่ป็นเป้าหมายทีต่อ้งการใหร้บัสารไดโ้ดยตรง 

3. สื่อมวลชน หมายถงึ สื่อทีส่ารมารถน าสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสารซึง่ 
ประกอบดว้ยคนจ านวนมากไดอ้ยา่งรวดเรว็ ภายในเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั และสามารถท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทศันคตทิีไ่ม่ฝงัแน่นได ้โดยทัว่ไปสื่อมวลชนไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง 
โทรทศัน์ นิตยสารและภาพยนตร ์
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 145) กล่าววา่รปูแบบการใชช้วีติ คอื แบบแผนของการด ารง 
ชวีติของบุคคลทีแ่สดงออกในทางกจิกรรม (วธิกีารใชเ้วลาของบุคคล) ความสนใจ (อะไรทีบุ่คคลรูส้กึ
ชื่นใจทีจ่ะท าได)้ และความคดิเหน็ (บุคคลถงึบุคคล สถานทีแ่ละสิง่ของอยา่งไร ) รปูแบบของการใช้
ชวีติแสดงออกมาในรปู Psychographics หรอืเทคนิคในการวดัรปูแบบของการใชช้วีติและใชจ้ าแนก
รปูแบบของการใชช้วีติดว้ย 

แอสเซล (Assael. 1995) ไดน้ิยามวา่รปูแบบการด าเนินชวีติ คอืลกัษณะของความเป็นอยู่
ทีแ่สดงถงึการใชเ้วลาของแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร  (Activities) การใหค้วามสนใจกบัสภาพแวดลอ้ม
รอบตวั  และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอตวัเองและสิง่รอบขา้ง  ซึง่ตวัแปรเหล่านี้คอืลกัษณะทางจติวทิยา  
(Psychological Characteristics) 

พลมัเมอร ์(Plummer. 1974) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของรปูแบบการด าเนินชวีติเอาไวว้า่ 
เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึภาพรวมของวถิกีารใชช้วีติทีแ่ตกต่างกนั  โดยการสรา้งเป็นรปูแบบทีพ่ฒันา
มาจากความต่อเนื่องของการด าเนินชวีติในสงัคม 
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จากความหมายของรปูแบบการด าเนินชวีติทีก่ล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่  รปูแบการ
ด าเนินชวีติ หมายถงึ การอธบิายถงึลกัษณะการใชช้วีติของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัในดา้นการจดัสรร
เวลาต่อกจิกรรมต่างๆ ความสนใจเรื่องใดเป็นพเิศษและความคดิเหน็ต่อสิง่ต่างๆ รอบตวั 

ลกัษณะของรปูแบบการด าเนินชีวิต (Characteristics of Lifestyle) 
เบอรก์แมน, ลนิคค์วสิต ์และเซอรจ์ ี(Berkman, Lindquist; & Sirgy. 1997) ไดอ้ธบิาย

ลกัษณะของรปูแบบการด าเนินชวีติไวด้งันี้คอื 
1. รปูแบบการด าเนินชวีติไดร้บัอทิธพิลมาจากกลุ่ม รปูแบบการด าเนินชวีติของแต่ละ 

บุคคลไดร้บัอทิธพิลมาจากหลายปจัจยั โดยกลุ่มทางสงัคมทีบุ่คคลมปีฎสิมัพนัธด์ว้ยนบัเป็นปจัจยัทีม่ ี
ความส าคญัต่อรปูแบบการด าเนินชวีติของบุคคลเป็นอยา่งมาก  เช่น กลุ่มเพื่อน  ครอบครวับุคคล
ส าคญัในชวีติ ดงักรณีตวัอยา่งต่อไปนี้พนกังานบรษิทัสองคนทีม่ตี าแหน่งและเงนิเดอืนเท่ากนัแต่ทั ้ ง 
คู่มรีปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั  คนหนึ่งอาจชอบออกสงัคม  มรีปูแบบการด าเนินชวีติที่
หรหูรา แต่อกีคนหนึ่งอาจชอบท ากจิกรรมกบัครอบครวั  เนื่องมาจากสองคนนี้มพีื้ นฐานครอบครวัที่
แตกต่างกนั มเีพื่อนคนละกลุ่ม จบการศกึษาจากคนละสถาบนั เป็นตน้ 

2. รปูแบบการด าเนินชวีติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคล บุคคลจะแสดงของบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งกม็คีวามเป็นไปไดท้ีเ่ราจะสามารถคาดคะเนพฤตกิรรมต่างๆของบุคคลนัน้ได ้เช่น คนทีม่ี
แนวคดิแบบเสรนีิยม รกัความอสิระ มกัจะชอบเดนิทางท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

3. รปูแบบการด าเนินชวีติสามารถบอกจุดศนูยก์ลางของความสนใจของบุคคล(Center  
of interest) ท าใหเ้ราสามารถคาดคะเนความสนใจอื่นๆ ทีเ่กีย่วพนัหรอืใกลเ้คยีงกบัความสนใจทีเ่ป็น
จุดศนูยก์ลาง เช่น คนทีใ่หค้วามสนใจเรื่องครอบครวักม็กัจะใส่ใจเรื่องหน้าทีก่ารงาน งานอดเิรก และ
เรื่องเกีย่วกบัศาสนาดว้ย เป็นตน้ 

4. รปูแบบการด าเนินชวีติแปรผนัตามการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เช่น สงัคมในปจัจุบนัที ่
แตกต่างไปจากเดมิผูห้ญงิออกมาท างานนอกบา้นหาเลีย้งครอบครวัไดเ้หมอืนผูช้าย  ดงันัน้รปูแบบ
การด าเนินชวีติของผูห้ญงิในปจัจุบนัยอ่มแตกต่างไปจากรปูแบบการด าเนินชวีติของผูห้ญงิเมื่อ  20 
ปีทีแ่ลว้ ผูห้ญงิในยคุปจัจุบนัใชช้วีติแบบผูช้ายมากขึน้ ท ากจิกรรมทีผู่ช้ายท ามากขึ้ นเช่น ออกก าลงั
กาย ตกีอลฟ์ ใส่สทู ผกูเน็คไท เป็นตน้ 

เอนเกล, แบลค็เวลล ์และมเินียรด์ (Engel, Blackwell; & Miniard. 1993) ใหค้ าจ ากดัความ
ของกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ไวว้า่ 

 กจิกรรม หมายถงึ การแสดงออกอยา่งเด่นชดัเช่นการซือ้ สนิคา้ หรอืการคุยกบั 
เพื่อนบา้นเกีย่วกบับรกิารใหม่ๆ  ซึ้ง แมว้า่การแสดงออกเหล่านี้จะสามารถสงัเกตเหน็ได้  แต่กเ็ป็น
เรื่องยากทีจ่ะวดัถงึเหตุผลของการกระท าไดโ้ดยตรง 

 ความสนใจ เป็นความสนใจในบางวตัถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรอืบางเรื่อง ซึง่  
หมายถงึระดบัความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึ้ น พรอ้มกบัความเอาใจใส่เป็นพเิศษ  หรอืความเอาใจใส่
แบบต่อเนื่อง 
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 ความคดิเหน็ เป็น ‚ค าตอบ‛ ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ 
เปรยีบเสมอืนเป็น ‚ค าถาม‛ ในลกัษณะของการตคีวาม ความคาดหวงั และการประเมนิผล เช่น 
ความหวงัเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมนิผลดแีละผลเสยีของการเลอืกทีจ่ะท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

เวล และไทเกอร ์(Wells; & Tigert. 1971) กล่าววา่ วธิกีารศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติ  
ไดใ้ชม้าตรวดัลกัษณะทางจติวทิยา (Psychographics) ซึง่เป็นวธิกีารวดัเชงิปรมิาณ  (Quantitative) 
ในรปูแบบของกจิกรรมความสนใจ  และความคดิเหน็  (Activities, Interests & Opinions; AIO) ได้
อธบิายการวดัแบบ AIO ไวว้า่ เป็นการวดัรปูแบบด าเนินชวีติในรปูของการจดัสรรเวลาต่อกจิกรรม
ต่างๆ เรื่องทีใ่หค้วามสนใจ หรอืเอาใจใส่เป็นพเิศษ และความคดิเหน็ต่อ 
สภาพแวดลอ้มแต่ละบุคคล 

โมเวน และไมเนอร์  (Mowen; & Minor. 1998: 200) กล่าววา่  รปูแบบการด าเนินชวีติ  
หรอื Lifestyle หมายถงึบุคคลมกีารด าเนินชวีติอยูอ่ยา่งไร 

แลมบ์ แฮร์ (Lamp, Hair. 2000: 168) กล่าววา่  รปูแบบการด าเนินชวีติ  หมายถงึ  
รปูแบบการใชช้วีติประกอบดว้ยกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ของบุคคล 

การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจตินิสยั /จติวทิยา  ลกัษณะดา้นจตินิสยั  หมายถงึ  ความ
ตอ้งการดา้นจติวทิยาทีอ่ยูภ่ายใน ในลกัษณะดา้นสงัคมวฒันธรรมและพฤตกิรรมศาสตร์  ซึง่สะทอ้น
ถงึวธิกีารทีแ่ต่ละบุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะตดัสนิใจ การบรโิภค ซึง่อาจหมายถงึ  รปูแบบการด าเนินชวีติ  
หรอื AIOS ประกอบดว้ยกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็  (Opinions) 
(Schiffman; & Kanuk. 2007: 53) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะโครงสรา้งดา้นจตินิสยัหรอื
ความตอ้งการภายในดา้นจติวทิยาของผูบ้รโิภค  การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจตินิสยัหรอืจติวทิยาที่
ส าคญัมดีงันี้ 
 โมเวน และไมเนอร์ (Mowen; & Minor. 1998: 200) กล่าววา่ รปูแบบการด ารงชวีติและ
โครงสรา้งดา้นจตินิสยั  การแบ่งส่วนตลาด  วธินีี้เป็นทีน่ิยมใชก้นัมากคอื  AIOS ซึง่มาจากค าวา่  
กจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็(Opinions) กล่าววา่ การวจิยัการแบ่ง
ส่วนตลาดจะพจิารณาถงึ  1) วธิกีารอะไรทีบุ่คคลใชเ้วลาในกจิกรรมต่างๆ  2) ความสนใจหรอื
ความส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคคอือะไร 3) ความคดิเหน็และทศันะเกีย่วกบัตนเองและรอบๆ ตวั 

AIO (Activities, Interests, Opinions) 
ชฟิฟ์แมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 56) AIO เป็นเครื่องมอืทีอ่อกแบบ

มาเพื่อวดัรปูแบบการด าเนินชวีติซึง่แสดงออกมา ผ่านทาง  ตวัแปรต่าง ๆ โดยมลีกัษณะเป็น
แบบสอบถามทีป่ระกอบไปดว้ยขอ้ความจ านวนมาก เกีย่วกบัหวัขอ้ต่อไปนี้ 

1. การท ากจิกรรมต่าง ๆ (Activities) คอื กจิกรรมทีซ่ึง่หมายถงึปฏกิริยิาทีแ่สดงออกเช่น 
ดโูทรทศัน์ เล่นเกม เล่าใหเ้พื่อนฟงัเกีย่วกบังาน แมว้า่ปฏกิริยิานี้ใคร ๆ กเ็หน็อยูแ่ต่กไ็ม่สามารถจะ
เดาเหตุผลของการกระท าไดห้มด และกไ็ม่ใคร่จะมใีครท าการวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏกิริยิานี ้
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2. ความสนใจเป็นพเิศษ และ การจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ต่างๆ (Interests) คอื 
ความสนใจเป็นความสนใจในเรื่องราวเหตุการณ์ หรอืวตัถุ โดยมรีะดบัของความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้ 
เมื่อไดต้ัง้ใจตดิต่อกนัหรอืมคีวามตัง้ใจเป็นพเิศษกบัมนั 

3. ความคดิเหน็ (Opinions) คอื ความคดิเหน็ เป็นไปในรปูค าพดูหรอืเขยีน ‚ตอบ‛ ที่
บุคคลตอบต่อสถานการณ์ทีก่ระตุน้เรา้ทีม่กีารถามค าตอบ ความคดิเหน็เราใชเ้พื่ออธบิายการแปล
ความหมาย การคาดคะเนและการประเมนิค่า เช่น เชื่อในสิง่บุคลอื่นตัง้ใจความเชื่อเกีย่วกบั
เหตุการณ์ในอนาคต ประเมนิรางวลัทีจ่ะไดร้บัการเลอืกทางเลอืกและโทษทีจ่ะเป็นผลของการเลอืก
ทางเลอืก 
 
ตาราง 1 ลกัษณะรปูแบบการด ารงชวีติ (AIOS) และลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 

กิจกรรม 
(Activities) 

 

ความสนใจ 
(Interests) 

 

ความคิดเหน็ 
(Opinions) 

 

ประชากรศาสตร ์
(Demographics) 

 
 การท างาน  ครอบครวั  ต่อตวัเอง  อายุ 

 งานอดเิรก  บา้น  ปญัหาสงัคม  การศกึษา 

 กจิกรรมสงัคม  งาน  การเมอืง  รายได ้

 การใชเ้วลาวา่ง  การร่วม 
กจิกรรมชุมชน 

 ธุรกจิ  อาชพี 

 การพกัผ่อน  การพกัผ่อน  เศรษฐกจิ  ขนาดครอบครวั 
 สมาชกิคลบั  ความนิยม  การศกึษา  ทีอ่ยูอ่าศยั 

 การร่วมกจิกรรม
ชุมชน 

 อาหาร  ผลติภณัฑ ์  ภมูศิาสตร ์

 การเลอืกซือ้  สื่อ  อนาคต  ขนาดของจงัหวดั 

 กฬีา  ความส าเรจ็  วฒันธรรม  ขัน้ตอนวงจรชวีติ
ของครอบครวั 

 
ทีม่า: อดุลย ์จาตุรงคกุล; ดลยา จาตุรงคกุล. 2546. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค.หน้า 16. 

 
ซึง่รปูแบบการด ารงชวีติยงัถูกก าหนดดว้ยปจัจยัหลายประการสามารถแสดงออกเป็น

กรอบรปูแบบการด าเนินชวีติและกระบวนการบรโิภคไดด้งันี้ 
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ตวัก าหนดรปูแบบการ 
ด าเนินชีวิต 

(Lifestyle Determination) 

 แบบของการด าเนิน 
ชีวิต 

(Lifestyle) 

 ผลกระทบต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือ 

(Impact on Behavior) 
- ประชากรศาสตร ์  - เรามชีวีติอยา่งไร   - อยา่งไร 
- ชัน้ทางสงัคม  - กจิกรรม   - เมื่อ ใด 
- สิง่จงูใจ  - ความสนใจ  - ทีไ่หน 
- บุคลกิภาพ  - ชอบ / ไม่ชอบ  - อะไร 
- อารมณ์  - ทศันคต ิ  - กบัใคร 
- ค่านิยม  - การอุปโภคบรโิภค  การบริโภค 
- วงจรชวีติครอบครวั  - ความคาดหวงั  - ทีไ่หน 
- วฒันธรรม  - ความรูส้กึ  - กบัใคร 
- ประสบการณ์    - อยา่งไร 
    - เมื่อไร 
    - อะไร 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบรปูแบบการด าเนินชวีติและกระบวนการบรโิภค 
 

ทีม่า: Hawkins; & Coney. (2001). Consumer Behavior: Building Marketing 
Strategy. P. 434. 
 

ประเภทของรปูแบบการด าเนินชีวิต 
รมิเมอร ์( Reimer. 1995) ไดแ้บ่งรปูแบบการด าเนินชวีติไว ้5 กลุ่มดงันี้ 
1. รปูแบบการด าเนินชวีติทีมุ่่งเน้นวฒันธรรม (Cultural Orientation) คอื รปูแบบ 

การด าเนินชวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรม  ความสนใจ  และความคดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรม  หรอื
ประเพณีในแต่ละสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมระดบัชาวบา้นหรอืวฒันธรรม
ระดบัสงูเช่น การชมการแสดงทางวฒันธรรม การสนใจนิทรรศการทางศลิปะ 

2. รปูแบบการด าเนินชวีติทีมุ่่งเน้นดา้นสงัคม (Societal Orientation) หมายถงึ  
รปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็เกีย่วกบัเรื่องรอบตวั
ทีเ่หน็วา่ส าคญั นอกเหนือจากสิง่ทีเ่ป็นอยูท่ ัว่ไปและเป็นสิง่ทีค่วรค่าต่อการทีบุ่คคลจะเขา้ไปร่วมท า
เพื่อส่วนรวม เช่น เรื่องการเมอืง สงัคมและสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3. รปูแบบการด าเนินชวีติทีมุ่่งเน้นดา้นบนัเทงิ (Entertainment Orientation)  
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หมายถงึรปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็เกีย่วกบั
ความพงึพอใจและความบนัเทงิของตนเองมากกวา่สิง่ อื่นๆ เช่นการชมภาพยนตร ์การซือ้สนิคา้เพื่อ
สนองความพอใจส่วนตวั 

4.  รปูแบบการด าเนินชวีติทีมุ่่งเน้นดา้นบา้นและครอบครวั (Home & Family 
Orientation) หมายถงึ  รปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรม  ความสนใจ  และความ
คดิเหน็ทีม่ลีกัษณะความใกลช้ดิ และเป็นเรื่องส่วนตวัทีเ่กีย่วกบัตนเอง บา้นและคนในครอบครวัของ
ตนเอง เช่น การท ากจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั 

5.  รปูแบบการด าเนินชวีติทีมุ่่งเน้นดา้นกฬีา กจิกรรมกลางแจง้และสุขภาพ  
(Outdoor Orientation) หมายถงึ รปูแบบการด าเนินชวีติทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรม  ความสนใจ  และ
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการมสีุขภาพร่างกายทีส่มบรูณ์แขง็แรง  เช่น การเล่นกฬีา  สุขอนามยัในการ
รบัประทานอาหาร รวมไปถงึการใชช้วีติกลางแจง้  
 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 ชฟิฟ์แมน และคานุค  (Schiffman; & Kanuk. 2000: 235) กล่าววา่  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การประเมนิผล เกีย่วกบัสนิคา้
หรอืบรกิาร โดยคาดหวงัวา่สิง่เหล่านัน้จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2535 (2525: 580) ไดใ้หค้วามหมายพฤตกิรรม 
ผูบ้รโิภควา่ การกระท าหรอือาการทีแ่สดงออกทางกลา้มเนื้อ ความคดิ และความรูส้กึเพื่อตอบสนอง
ต่อสิง่เรา้ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546: 4) กล่าววา่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆ 
ของการตดัสนิใจซึง่เกดิก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้  

ผูบ้รโิภค (Consumer) หรอืผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย (Ultimate consumer) หมายถงึ ผูใ้ช้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารข ัน้สุดทา้ย หรอือาจหมายถงึ ผูท้ ีซ่ ือ้สนิคา้ไปเพื่อใชส้่วนตวัและครอบครวั หรอื
การใชข้ ัน้สุดทา้ยส าหรบัตลาดสนิคา้บรโิภค (Consumer market) หนงัสอืเล่มนี้จะมุ่งความส าคญัที่
ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ยทีซ่ือ้สนิคา้เพื่อใชส้่วนตวัหรอืครอบครวั แต่อยา่งไรกต็ามหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎี
ต่างๆ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นกรณีทีเ่ป็นผูใ้ชข้ององคก์ารดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2550: 10) 

ผูบ้รโิภค (Consumer) คอื ผูท้ ีม่คีวามตอ้งการซือ้ (Need) มอี านาจซือ้ (Purchasing 
Power) ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) และพฤตกิรรมการใช้  (Using 
Behavior) (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 30) 

ผูบ้รโิภค หมายถงึ บุคคลหนึ่งหรอืหลายคนทีแ่สดงออกซีง่สทิธทิีจ่ะตอ้งการและบรโิภค
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายในตลาด ผูบ้รโิภคอาจซือ้ผลติภณัฑท์ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
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และครอบครวัหรอืซือ้เพื่อสรา้งความพอใจใหก้บักลุ่มสงัคมทีต่นเองอาศยัอยู ่อยา่งไรกต็ามในแง่ของ
นกัการตลาด ไม่สามารถสรุปวา่ทุกคน คอื ผูบ้รโิภคของกจิการ ดงันัน้ จงึจ าเป็นจะตอ้งก าหนดองค ์
ประกอบของผูบ้รโิภคทีจ่ะเลอืกกลุ่มตลาดเป้าหมาย 4 ประการ คอื (ยทุธนา ธรรมเจรญิ. 2541: 5) 

1. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูม้คีวามตอ้งการ (Needs) 
2. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูท้ ีม่อี านาจซือ้ (Purchasing Power) 
3. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูท้ ีม่พีฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing Behavior) 
4. ผูบ้รโิภคตอ้งเป็นผูท้ ีม่พีฤตกิรรมการบรโิภค (Consumption Behavior) 

 พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer behavior) 
 การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาเกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้  นกัการตลาดตอ้ง
ศกึษาวา่สนิคา้ทีเ่ขาจะน าเสนอนัน้ใครคอื ลกูคา้ (Who) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) ท าไมจงึซือ้ (Why) 
ซือ้เมื่อไร (When) ซือ้ทีไ่หน (Where) ซือ้บ่อยครัง้เพยีงใด 
 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค  
 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรอื
วจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและ
พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคค าตอบทีจ่ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์
การตลาด (Marketing strategies) ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2546) กล่าววา่ ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื  
6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพื่อ
คน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7s ซึง่ประกอบดว้ย OCCUPANT, OBJECTS, OBJECTIVES, 
ORGANIZATION, OCCASION, OUTLETS & OPERATION มตีารางแสดงการใชค้ าถาม 7 
ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภครวมทัง้การใชก้ลยทุธก์ารตลาดให้
สอดคลอ้งกบัค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตาราง 2 แสดงการประยกุตใ์ช ้ 7s ของ
กลุ่มเป้าหมาย และค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
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ตาราง 2 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต่อ้งการทราบ (70s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupant)  
1. ประชากรศาสตร ์
2. ภมูศิาสตร ์
3. จติวทิยา หรอื จติวเิคราะห์ 
4. พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธ์ทางการตลาด (4P) 
ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดา้นผลติภณัฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิ
การตลาดทีเ่หมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของกลุ่ม 
เป้าหมายได้ 

2.ผูบ้รโิภคซื้ออะไร 
(What does consumer 
buy?) 

 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซื้อ(Objects) 
สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑ์
กค็อืคณุสมบตัหิรอืองคป์ระกอบขอ
ผลติภณัฑ ์(Product component)
และความแตกต่างทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ 
(Competitive differentiation) 

กลยุทธ์ดา้นผลติภณัฑ ์
(Product strategies) ประกอบดว้ย 
1. ผลติภณัฑห์ลกั 
2. รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก ่  
การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ รปูแบบการ
บรกิาร คณุภาพ ลกัษณะนวตักรรม 
3. ผลติภณัฑค์วบ 
4. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ 
(Why does consumer 
buy?) 
 

วตัถุประสงคใ์นการซื้อ(Objectives) 
ผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้เพื่อสนองความ
ตอ้งการของเขาดา้นรา่งกายและดา้น
จติวทิยาซึง่ตอ้งศกึษาถงึปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ คอื 
1.ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัทาง
จติวทิยา 
2.ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
3.ปจัจยัเฉพาะบคุคล 

กลยุทธ์ทีใ่ชม้าก คอื 
1.กลยุทธ์ดา้นผลติภณัฑ์ (Product 
strategies) 
2.กลยุทธ์การสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion strategies) ประกอบดว้ย
กลยุทธ์การโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขายการสง่เสรมิการขาย และ
การประชาสมัพนัธ์ 
3.กลยุทธ์ดา้นราคา (Price strategies) 
4.กลยุทธ์ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย
(Distribution strategies) 

4.ใครมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้(Who 
participates in the 
buying? 

บทบาทของกลุ่มต่าง(Organization)  
มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อ 
1) ผูร้เิร ิม่  
2) ผูม้อีทิธพิล  
3) ผูต้ดัสนิใจซื้อ  
4) ผูซ้ื้อ 
5) ผูใ้ช ้
 

กลยุทธ์ทีใ่ชม้ากคอืกลยุทธ์การโฆษณา
และกลยุทธ์การสง่เสรมิการตลาด 
(Advertising and promotion 
strategies) โดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต่อ้งการทราบ (70s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.ผูบ้รโิภคซื้อเมือ่ใด 
(When does the 
customer buy?) 

โอกาสในการซื้อ เชน่ ชว่งเดอืนใด
ของปี ชว่งฤดกูาลใดของปี ชว่งวนัใด
ของเดอืน ชว่งเวลาใด ชว่งโอกาส
พเิศษหรอืเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ทีใ่ชม้ากคอื กลยุทธ์การสง่เสรมิ
การตลาด เชน่ ท าการตลาดเมือ่ใดจงึจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซื้อ 

6.ผูบ้รโิภคซื้อทีไ่หน 
(Where does the 
customer buy?) 
 

ชอ่งทางหรอืแหล่งทีผู่บ้รโิภคไปท า
การซื้อ เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ซุปเปอร์
มารเ์กต็ รา้นขายของช า 

กลยุทธ์ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัน าผลติภณัฑส์ูต่ลาดเป้าหมาย
โดยพจิารณาวา่จะสูค่นกลางอย่างไร 

7.ผูบ้รโิภคซื้ออย่างไร 
(How does the customer 
buy?) 

 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ 
1.การรบัรูป้ญัหา 
2.การคน้หาขอ้มลู 
3.การประเมนิผลทางเลอืก 
4.การตดัสนิใจซื้อ 
5.ความรูส้กึภายหลงัการซื้อ 

กลยุทธ์ทีใ่ชม้ากคอื กลยุทธ์การสง่เสรมิ
การตลาดประกอบดว้ยการโฆษณาขาย
โดยใชพ้นกังานขาย การสง่เสรมิการ
ขาย การใหข้า่ว  และกาประชาสมัพนัธ์ 
การตลาดทางตรง และจะก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจซื้อ 

 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล  (2546) โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  (Consumer Behavior Model)  
เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ตน้ทีเ่กดิสิง่กระตุน้ ที่
ท าใหเ้กดิความตอ้งการ สิง่กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้  (Buyer’s black box)  ซึง่
จะเปรยีบเสมอืนกล่องด าซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะ
ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ือ้ แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้  (Buyer’s response)  
หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้  (Buyer ‘s purchase decision) จุดเริม่ตน้ของโมเดลนี้อยูท่ ีม่สี ิง่กระตุน้ 
ใหเ้กดิความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนองดงันัน้ โมเดลนี้จงึอาจเรยีกวา่  S-R Theory  
โดยมรีายละเอยีดของทฤษฎดีงันี้ 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลการตลาดยคุใหม.่  
 

ทีม่า: อดุลย ์จาตุรงคกุล.ดลยา จาตุรงคกุล. 2541. บรษิทั ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ ์2546. หน้า 129.  
 

1. สิง่กระตุน้ (Stimulus) สิง่กระตุน้อาจเกดิขึน้เองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
และสิง่กระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสิง่กระตุน้ภายนอก 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์สิง่กระตุน้ถอืวา่เป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ 
(Buying Motive) ซึง่อาจใชเ้หตุจงูใจซือ้ดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจงูใจซือ้ดา้นจติวทิยา (อารมณ์ ) กไ็ด ้
สิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

1.1 สิง่กระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ทีน่กัตลาด 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

สิง่กระตุน้ 
- ผลติภณัฑ์ 
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 
- สง่เสรมิการขาย 

สิง่กระตุน้อื่นๆ 
- เศรษฐกจิ 
- เทคโนโลย ี
- การเมอืง 
 

กล่องด า หรอื 
ความรูส้กึนึกคดิ 
ของผูช้ ือ้ 

- การเลอืกตราผลติภณัฑ์ 
- การเลอืกตรา 
- การเลอืกผูข้าย 
- เวลาในการซื้อ 
- ปรมิาณในการซื้อ 
 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 

ปัจจยัด้านวฒันธรรม 
- ปจัจยัดา้นสงัคม 
- ปจัจยัสว่นบคุคล 
- ปจัจยัดา้นจติวทิยา 
 

ขัน้ตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

การรบัรู้ปัญหา 
- การคน้หาขอ้มลู 
- การประเมนิผลทางเลอืก 
- การตดัสนิใจซื้อ 
- พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 
 

ปัจจยัภายนอก 

1.ปจัจยัทางวฒันธรรม 
1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน 
1.2 วฒันธรรมย่อย 
1.3 ช ัน้สงัคม 
 

ปัจจยัภายนอก 

2.ปจัจยัทางสงัคม 
  2.1 กลุ่มอา้งองิ 
  2.2 ครอบครวั 
  2.3 บทบาท 
 และสถานะ 

ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

3. ปจัจยัสว่นบคุคล 
  3.1 อายุ 
  3.2 วงจรชวีติครอบครวั 
  3.3 อาชพี 
  3.4 โอกาสทาง 
 

ปัจจยัภายใน 

4.ปจัจยัดา้นจติวทิยา 
  4.1 การจูงใจ 
  4.2 การรบัรู ้
  4.3 การเรยีนรู ้
  4.4 ความเชือ่ถอื 
  4.5 ทศันคต ิ
 

การตอบสนองผูซ้ื้อ 
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สามารถควบคุมและตอ้งจดัใหม้ขี ึน้ เป็นสิง่กระตุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบดว้ย 
   1.1.1 สิง่กระตุน้ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) เช่น ออกแบบผลติภณัฑใ์ห้
สวยงามเพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 
   1.1.2 สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสม 
ผลติภณัฑโ์ดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 
    1.1.3 สิง่กระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution หรอื 
Place) เช่นการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ใหท้ ัว่ถงึเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคถอืวา่เป็นการกระตุน้
ความตอ้งการซือ้ 
    1.1.4 สิง่กระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สม ่าเสมอ การใชค้วามพยายาม ของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่านี้ ถอืวา่เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 
  1.2 สิง่กระตุน้อื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการผูบ้รโิภคทีอ่ยู่
ภายนอกองคก์าร ซึง่บรษิทัควบคุมไม่ได ้สิง่กระตุน้เหล่านี้ ไดแ้ก่ 
    1.2.1 สิง่กระตุน้ทางเศรษฐกจิ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกจิ รายได้
ของผูบ้รโิภคเหล่านี้ มอีทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 
    1.2.2 สิง่กระตุน้ทางเทคโนโลย ี (Technological) เช่น เทคโนโลยใีหม่ดา้น
ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 
    1.2.3 สิง่กระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง (Low หรอื Political) เช่น 
กฎหมายเพิม่หรอืลดสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง จะมอีทิธพิลต่อการเพิม่หรอืลดความตอ้งการซือ้ของ
ผูบ้รโิภค 
    1.2.4 สิง่กระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในเทศกาลต่างๆ จะมผีลกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ในเทศกาลนัน้ 
 2. กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) ความรูส้กึนึกคดิของผู้
ซือ้ทีเ่ปรยีบเสมอืน กล่องด า (Black Box) ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จงึตอ้งพยายาม
คน้หาความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ือ้ และ
กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
    2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ือ้มอีทิธพิลจาก
ปจัจยัต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา ซึง่
รายละเอยีดในแต่ละลกัษณะจะกล่าวถงึในหวัขอ้ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
     2.2 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย
ขัน้ตอน คอื การรบัรู ้ความตอ้งการ (ปญัหา) การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก  
การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละกระบวนการจะกล่าวถงึใน
หวัขอ้กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
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 3. การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หรอื
ผูซ้ ือ้ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

 3.1 การเลอืกผลติภณัฑ ์ (Product choice)  คอื การทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้
ประเภทของผลติภณัฑห์นึ่งๆ  

 3.2 การเลอืกตราสนิคา้  (Brand choice)  คอื การทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้
ตราสนิคา้ของผลติภณัฑป์ระเภทหนึ่งๆ  

3.3 การเลอืกผูข้าย  (Dealer choice) คอื การทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกผูข้าย เพื่อซือ้
สนิคา้หนึ่งๆ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะค านึงถงึสถานทีข่าย การบรกิาร 

3.4 การเลอืกเวลาในการซือ้  (Purchase timing) คอื การทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืก
ระยะเวลาเพื่อซือ้สนิคา้หนึ่งๆตวัอยา่งผูบ้รโิภคจะเลอืกเวลา เชา้ กลางวนัหรอืเยน็ ในการซือ้ 

3.5 การเลอืกปรมิาณการซือ้  (Purchase amount) คอื การทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืก
ปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการซือ้ครัง้หนึ่งๆ ตวัอยา่ง ผูบ้รโิภคจะเลอืกวา่จะซือ้หนึ่งกล่อง  ครึง่โหล หรอื
หนึ่งโหล 
 
4.  ข้อมูลเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน (Global Warming)  

ภาวะโลกร้อน ( Global Warming) หรอื  ภาวะภมิูอากาศเปล่ียนแปลง  (Climate 
Change) คอื การทีอุ่ณหภมูเิฉลีย่ของโลกเพิม่ขึน้จากผลของภาวะเรอืนกระจก หรอืทีเ่รารูจ้กักนัดใีน
ชื่อวา่ Greenhouse Effect โดยภาวะโลกรอ้น  ซึง่มตีน้เหตุจากการทีม่นุษยไ์ดเ้พิม่ปรมิาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิต่างๆ, การขนส่ง และการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม  

นอกจากนัน้มนุษยเ์รายงัไดเ้พิม่ก๊าซกลุ่มไนตรสัออกไซด์ และคลอโรฟลโูรคารบ์อน (CFC) 
เขา้ไปอกีดว้ยพรอ้มๆ  กบัการทีเ่ราตดัและท าลายปา่ไมจ้ านวนมหาศาลเพื่อสรา้งสิง่อ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่มนุษย ์ท าใหก้ลไกในการดงึเอาก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกไปจากระบบบรรยากาศ
ถูกลดทอนประสทิธภิาพลง  และในทีสุ่ดสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไดก้ระท าต่อโลกไดห้วนกลบัมาสู่เราใน
ลกัษณะของ ภาวะโลกรอ้น  

เป็นปรากฏการณ์สบืเนื่องจากการทีโ่ลกไม่สามารถระบายความรอ้นทีไ่ดร้บัจากดวง
อาทติยอ์อกไปไดอ้ยา่งทีเ่คยเป็น ท าใหอุ้ณหภมูเิฉลีย่ของโลกเพิม่สงูขึน้  แมว้า่ในช่วงศตวรรษทีผ่่าน
มาอุณหภมูดิงักล่าวสงูขึน้เพยีงไม่กีอ่งศา แต่กท็ าใหส้ภาพอากาศของโลกเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก 
และส่งผลกระทบต่อสิง่มชีวีติบนโลกอยา่งรุนแรง  สภาวะดงักล่าวเรยีกวา่การเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ ( climate change) ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารถกเถยีงกนัในหมู่นกัวทิยาศาสตรว์า่ 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิหรอืเกดิจากการกระท าของมนุษย ์ เนื่องจาก
โลกไดม้กีารเปลีย่นสภาพอากาศมาแลว้นบัไม่ถ้วน ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาหลายแสนปี  แต่ใน
ปจัจุบนั นกัวทิยาศาสตรแ์ทบทัง้หมดเชื่อวา่ มนุษยม์สี่วนท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ดงักล่าวขึน้ และ
เป็นทีแ่น่ชดัวา่กจิกรรมของมนุษยม์สี่วนเร่งใหเ้กดิปรากฎการณ์ดงักล่าวใหม้คีวามรุนแรงกวา่ทีค่วร
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จะเป็นตามธรรมชาติ  (ปรากฏการณ์ และสาเหตุการเกดิภาวะโลกรอ้น : ขอ้มลูจา ก
http://th.wikipedia.org)        

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 
แมว้า่โดยเฉลีย่แลว้อุณหภมูขิองโลกจะเพิม่ขึน้ไม่มากนกั แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จะส่งผล

ต่อเป็นทอด ๆ และจะมผีลกระทบกบัโลกในทีสุ่ด  ขณะนี้ผลกระทบดงักล่าวเริม่ปรากฏใหเ้หน็แลว้
ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย  ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั คอื การละลายของน ้าแขง็ทัว่โลก ทัง้ทีเ่ป็นธาร
น ้าแขง็ (glaciers) แหล่งน ้าแขง็บรเิวณขัว้โลก และในกรนีแลนดซ์ึง่จดัวา่เป็นแหล่งน ้าแขง็ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลก  น ้าแขง็ทีล่ะลายนี้จะไปเพิม่ปรมิาณน ้าในมหาสมุทร  เมื่อประกอบกบัอุณหภมูเิฉลีย่ของน ้า
สงูขึน้ น ้ากจ็ะมกีารขยายตวัร่วมดว้ย ท าใหป้รมิาณน ้าในมหาสมุทรทัว่โลกเพิม่มากขึน้เป็นทวคีณู  
ท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้มาก ส่งผลใหเ้มอืงส าคญั ๆ ทีอ่ยูร่มิมหาสมุทรตกอยูใ่ตร้ะดบัน ้าทะเลทนัท ี
มกีารคาดการณ์วา่ หากน ้าแขง็ดงักล่าวละลายหมด จะท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสงูขึน้ 6-8 เมตรทเีดยีว 
ผลกระทบทีเ่ริม่เหน็ไดอ้กีประการหนึ่งคอื การเกดิพายหุมุนทีม่คีวามถี่มากขึน้ และมคีวามรุนแรง
มากขึน้ดว้ย  ดงัเราจะเหน็ไดจ้ากขา่วพายเุฮอรเิคนทีพ่ดัเขา้ถล่มในหลายประเทศในช่วงสองสามปีที่
ผ่านมา  แต่ละลกูกส็รา้งความเสยีหายในระดบัหายนะทัง้สิน้  สาเหตุอาจอธบิายไดใ้นแง่พลงังาน 
กล่าวคอื เมื่อมหาสมุทรมอุีณหภมูสิงูขึน้ พลงังานทีพ่ายไุดร้บักม็ากขึน้ไปดว้ย ส่งผลใหพ้ายมุคีวาม
รุนแรงกวา่ทีเ่คย  นอกจากนัน้ สภาวะโลกรอ้นยงัส่งผลใหบ้างบรเิวณในโลกประสบกบัสภาวะแหง้
แลง้อยา่งอยา่งไม่เคยมมีาก่อน เช่น ขณะนี้ไดเ้กดิสภาวะโลกรอ้นรุนแรงขึน้อกีเนื่องจากตน้ไมใ้นปา่ที่
เคยท าหน้าทีด่ดูกลนืแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์ไดล้ม้ตายลงเนื่องจากขาดน ้า  นอกจากจะไม่ดดูกลนื
แก๊สต่อไปแลว้ ยงัปล่อยคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาจากกระบวนการยอ่ยสลายดว้ย  และยงัมี
สญัญาณเตอืนจากภยัธรรมชาตอิื่น ๆ อกีมาก (สุขประโชค เอือ้กฤดาธกิาร. 2549: 35) 

วิธีการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
แนวทางแกไ้ขตอนนี้คอื การทีจ่ะท าใหก้ารเพิม่ของอุณหภมูโิลกเกดิขึน้อยา่งชา้ทีสุ่ด 

เท่าทีจ่ะสามารถท าได้  นัน่กห็มายถงึ  การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ  การปล่อยสาร  CFCs ตลอดจนการ
ท าลายปา่ใหน้้อยลง วธิหีนึ่งของการอนุรกัษ์พลงังานทีไ่ดผ้ลดี  คอื การใชร้ถยนตส์าธารณะ  การใช้
รถยนตท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการท างานสงู รวมถงึการใชน้ ้ามนัทีม่กีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ในปรมิาณน้อยแทนทีก่ารใชน้ ้ามนัและถ่านหนิ  และอาจเปลีย่นมาใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย์  
นอกจากนี้แลว้  ควรรณรงคใ์หม้กีารหยดุการตดัไมท้ าลายปา่  พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหม้กีารปลกูปา่
ทดแทนเพื่อตน้ไมด้ดูเอาก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ปใชไ้ด้  นอกจากนี้การใชพ้ลงังานทดแทน
พลงังานทีม่าจากฟอสซลิ ไดแ้ก่พลงังานนิวเคลยีร์ จะไม่ก่อใหเ้กดิคารบ์อนไดออกไซด์  ท าใหม้กีาร
ใชพ้ลงังานชนิดอื่น แต่ในการน ามาใชน้ัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งป้องกนัรงัสทีีอ่าจแผ่ออกมาจากกากรงัสซีึง่
สามารถก่อใหเ้กดิอนัตรายไดโ้ดยจะคงอยูเ่ป็นเวลานาน  100 – 1000 ปี พลงังานในรปูอื่นๆ  ใชค้่า
ลงทุนสงูในการท าการวจิยัและพฒันาเพื่อไม่ใหเ้กดิมลพษิขึน้เลย  โดยแหล่งพลงังานเหล่านี้  คอื 
พลงังานแสงอาทติย ์คลื่น และพลงังานลม (เพญ็จา จติจ ารญูโชคไชย. 2545 : 23 – 25) 
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สามารถท าการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้นไดด้ว้ยวธิกีารต่างๆ ดงัตวัอยา่งเช่น  
 ลดการใชพ้ลงังานในบา้นดว้ยการปิดทวี ีคอมพวิเตอร ์เครื่องเสยีง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ต่างๆ เมื่อไม่ไดใ้ชง้าน จะช่วยลดคารบ์อนไดออกไซด์  
 ลดการสญูเสยีพลงังานในโหมดสแตนดบ์าย เครื่องเสยีงระบบไฮไฟ โทรทศัน์ เครื่อง 

บนัทกึวดิโีอ คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและอุปกรณ์พ่วงต่างๆ  ทีต่ดิมาดว้ยการดงึปลัก๊ออก หรอืใชป้ลัก๊
เสยีบพ่วงทีต่ดัไฟดว้ยตวัเอง  

 เปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังานแบบขดทีเ่รยีกวา่ Compact  
Fluorescent Lightbulb (CFL) เพราะจะกนิไฟเพยีง 1 ใน 4 ของหลอดไฟเดมิ  และมอีายกุารใชง้าน
ไดน้านกวา่หลายปีมาก  

 เปลีย่นไปใชไ้ฟแบบหลอด LED จะไดไ้ฟทีส่วา่งกวา่และประหยดักวา่หลอดปกต ิ40%  
ทีใ่ชส้ าหรบัโคมไฟตัง้โต๊ะและตัง้พืน้ไดด้ว้ย จะเหมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการใหม้แีสงสวา่งส่องทาง 
เช่น รมิถนนหน้าบา้น การเปลีย่นหลอดไฟจากหลอดไสจ้ะช่วยลดคารบ์อนไดออกไซด ์

 ช่วยกนัออกความเหน็คดิหรอืรณรงคใ์หร้ฐับาลพจิารณาขอ้ดขีอ้เสยีของการเรยีกเกบ็ 
ภาษคีารบ์อนกบัภาคการผลติ ตามอตัราการใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติจากเชือ้เพลงิฟอสซลิรปูแบบต่างๆ หรอื
การใชก้๊าซโซลนี เป็นรปูแบบการใชภ้าษทีางตรงทีเ่ชื่อวา่ หากโรงงานตอ้งจ่ายค่าภาษแีพงขึน้กจ็ะ
ลดการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิในกระบวนการผลติลง ซึง่จะช่วยลดปรมิาณการปล่อย CO2 ลงได้
ประมาณ 5%  

 ขบัรถยนตส์่วนบุคคลใหน้้อยลง ดว้ยการป ัน่จกัรยาน ใชร้ถโดยสารประจ าทาง หรอืใช ้
การเดนิแทนเมื่อตอ้งไปท ากจิกรรมหรอืธุระใกล้ๆ  บา้น เพราะการขบัรถยนตน้์อยลง หมายถงึการใช้
น ้ามนัลดลง และลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดด์ว้ย  

 ไปร่วมกนัประหยดัน ้ามนัแบบ Car Pool นดัเพื่อนร่วมงานทีม่บีา้นอาศยัใกล้ๆ  นัง่ 
รถยนตไ์ปท างานดว้ยกนั ช่วยประหยดัน ้ามนั และยงัเป็นการลดจ านวนรถตดิบนถนน  ช่วยลดการ
ปล่อยคารบ์อนไดออกไซดท์างออ้ม 

 จดัเสน้ทางรถรบัส่งพนกังาน ถ้าในหน่วยงานมพีนกังานจ านวนมากอาศยัอยูใ่นเสน้ทาง 
ใกล้ๆ  กนั ควรมสีวสัดกิารจดัหารถรบัส่งพนกังานตามเสน้ทางส าคญัๆ เป็น Car Pool ระดบัองคก์ร  

 เปิดหน้าต่างรบัลมแทนเปิดเครื่องปรบัอากาศ ลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์
จากการใชไ้ฟฟ้าเพื่อเปิดเครื่องปรบัอากาศ  

 มองหาผลติภณัฑท์ีม่สีญัลกัษณ์ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ป้ายฉลากเขยีว ประหยดัไฟ 
เบอร ์5 มาตรฐานผลติภณัฑค์ุณภาพสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 

 ไปตลาดสดแทนซเูปอรม์ารเ์กต็ ซือ้ผกั ผลไม ้หม ูไก่ ปลา ในตลาดสดใกลบ้า้น แทน 
การชอ็ปป้ิงในซเูปอรม์ารเ์กต็บา้ง ทีอ่าหารสดทุกอยา่งมกีารหบีห่อดว้ยพลาสตกิและโฟม ท าใหเ้กดิ
ขยะจ านวนมาก  

 เลอืกซือ้เลอืกใช ้เมื่อตอ้งซือ้รถยนตใ์ชใ้นบา้น หรอืรถยนตป์ระจ าส านกังานกห็นัมา 
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เลอืกซือ้รถประหยดัพลงังาน รวมทัง้เลอืกอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีห่มฉีลากประหยดัไฟ ทัง้ในบา้น
และอาคารส านกังาน  

 เลอืกซือ้รถยนตท์ีม่ขีนาดตามความจ าเป็น โดยพจิารณาจากขนาดครอบครวัและ 
ประโยชน์การใชง้าน รวมทัง้พจิารณารุ่นทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด เพื่อเปรยีบเทยีบราคา  

 ขบัรถอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในระยะทางไกลการขบัรถดว้ยความเรว็ไม่เกนิ 90 กโิลเมตร 
ต่อชัว่โมง จะช่วยลดการใชน้ ้ามนัลงได ้20% หรอืคดิเป็นปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดได ้ 1 ตนั
ต่อรถยนตแ์ต่ละคนัทีใ่ชง้านราว 3 หมื่นกโิลเมตรต่อปี  

 เลอืกใชบ้รกิารโรงแรมทีม่สีญัลกัษณ์สิง่แวดลอ้ม เช่น มมีาตรการประหยดัน ้า ประหยดั 
พลงังาน และมรีะบบจดัการของเสยี มองหาป้ายสญัลกัษณ์ เช่น โรงแรมใบไมส้เีขยีว  มาตรฐาน
ผลติภณัฑค์ุณภาพ  

 เชก็ลมยาง การขบัรถทีย่างลมมน้ีอยอาจท าใหเ้ปลอืงน ้ามนัไดถ้งึ 3% จากภาวะปกต ิ 
 เปลีย่นมาใชพ้ลงังานชวีภาพ เช่น ไบโอดเีซล เอทานอล ใหม้ากขึน้  
 ยดือายตุูเ้ยน็ดว้ยการใชป้ระโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดัพลงังานใหตู้เ้ยน็ดว้ย 

การใชอ้ยา่งฉลาด ไม่น าอาหารรอ้นเขา้ตูเ้ยน็ หลกีเลีย่งการน าถุงพลาสตกิใส่ของในตูเ้ยน็  เพราะจะ
ท าใหตู้เ้ยน็จ่ายความเยน็ไดไ้ม่ทัว่ถงึอาหาร  ควรยา้ยตูเ้ยน็ออกจากหอ้งทีใ่ชเ้ครื่องปรบัอากาศ  
ละลายน ้าแขง็ทีเ่กาะในตูเ้ยน็เป็นประจ า เพราะตูเ้ยน็จะกนิไฟมากขึน้เมื่อมนี ้าแขง็เกาะ และท าความ
สะอาดตูเ้ยน็ทุกสปัดาห ์ 

 รเิริม่ใชพ้ลงังานทางเลอืกในอาคารส านกังาน เช่น ตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลลเ์พื่อใช้ 
พลงังานจากแสงอาทติยใ์นการผลติกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุด  

 ใชแ้สงแดดใหเ้ป็นประโยชน์ ในการตากเสือ้ผา้ทีซ่กัแลว้ใหแ้หง้ ไม่ควรใชเ้ครื่องป ัน่ผา้ 
แหง้หากไม่จ าเป็น เพื่อประหยดัการใชไ้ฟฟ้า  

 ใชน้ ้าประปาอยา่งประหยดั เพราะระบบการผลติน ้าประปาของเทศบาลต่างๆ ตอ้งใช ้
พลงังานจ านวนมากในการท าใหน้ ้าสะอาด และด าเนินการจดัส่งไปยงัอาคารบา้นเรอืน  

 ตดิตัง้ฝกับวัอาบน ้าทีป่รบัความแรงน ้าต ่าๆ ได ้เพื่อจะไดเ้ปลอืงน ้าอุ่นน้อยๆ (เหมาะทัง้ 
ในบา้นและโรงแรม)  

 ตดิตัง้เครื่องตดักระแสไฟฟ้าอตัโนมตั ิช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าและลดปรมิาณการ 
ปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้จากโรงผลติกระแสไฟฟ้า  

 สรา้งนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทัง้ในบา้นและอาคารส านกังาน เพื่อให ้
เกดิการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอยา่งเตม็ที ่เป็นการลดพลงังานในการก าจดัขยะ  ลดมลพษิและลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกระบวนการก าจดั  

 ป้องกนัการปล่อยก๊าซมเีทนสู่บรรยากาศ ดว้ยการแยกขยะอนิทรยี ์เช่น เศษผกั เศษ 
อาหาร ออกจากขยะอื่นๆ ทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิไดม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์  

 ทาหลงัคาบา้นดว้ยสอ่ีอน เพื่อช่วยลดการดดูซบัความรอ้น  
 น าแสงธรรมชาตมิาใชใ้นอาคารบา้นเรอืน โดยใชก้ารออกแบบบา้น และต าแหน่งของ 
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ช่องแสงเป็นปจัจยั ซึง่จะช่วยลดจ านวนหลอดไฟและพลงังานไฟฟ้าทีต่อ้งใช ้ 
 ปลกูตน้ไมใ้นสวนหน้าบา้น ตน้ไม ้1 ตน้ จะดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้1 ตนั ตลอด 

อายขุองมนั  
 ปลกูไผ่แทนรัว้ ตน้ไผ่เตบิโตเรว็ เป็นรัว้ธรรมชาตทิีส่วยงาม และยงัดดูซบั 

คารบ์อนไดออกไซดไ์ดด้ ี 
 ใชร้่มเงาจากตน้ไมช้่วยลดความรอ้นในตวัอาคารส านกังานหรอืบา้นพกัอาศยั ท าให ้

สามารถลดความตอ้งการใชเ้ครื่องปรบัอากาศ เป็นการลดการใชไ้ฟฟ้า  
 ไม่ใชปุ๋้ยเคมใีนสวนไมป้ระดบัทีบ่า้น แต่ขอใหเ้ลอืกใชปุ๋้ยหมกัจากธรรมชาตแิทน  
 ลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิ เพราะถุงพลาสตกิไม่สามารถยอ่ยสลายไดเ้องตาม 

ธรรมชาติ  และการเผาก าจดัในเตาเผาขยะอยา่งถูกวธิตีอ้งใชพ้ลงังานจ านวนมาก  ซึง่ท าใหม้กี๊าซ
เรอืนกระจกเพิม่ในบรรยากาศ  

 เลอืกซือ้สนิคา้ทีม่หีบีห่อน้อยๆ หบีห่อหลายชัน้หมายถงึการเพิม่ขยะอกีหลายชิน้ที่ 
จะตอ้งน าไปก าจดั เป็นการเพิม่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกสู่บรรยากาศโดยไม่จ าเป็น  

 เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีซ่ ือ้เตมิใหม่ได ้เพื่อเป็นการลดขยะจากหบีห่อของบรรจุภณัฑ์  
 ใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า เพราะกระบวนการผลติกระดาษแทบทุกข ัน้ตอนใชพ้ลงังานจาก 

น ้ามนัและไฟฟ้าจ านวนมาก  
 เลอืกใชก้ระดาษรไีซเคลิ กระดาษรไีซเคลิช่วยลดขัน้ตอนหลายขัน้ตอนในกระบวนการ 

ผลติกระดาษ  
 สนบัสนุนสนิคา้และผลติผลจากเกษตรกรในทอ้งถิน่ใกลบ้า้น ช่วยใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่

ไม่ตอ้งขนส่งผลติผลใหพ้่อคา้คนกลางน าไปขายในพืน้ทีไ่กลๆ  
 บรโิภคเนื้อววัใหน้้อยลง ทานผกั (ปลอดสารพษิ) ใหม้ากขึน้ ฟารม์เลีย้งววั คอื แหล่ง 

หลกัในการปลดปล่อยก๊าซมเีทนสู่บรรยากาศ หนัมารบัประทานผกัใหม้ากขึน้ ทานเนื้อววัใหน้้อยลง  
 ชกัชวนคนอื่นๆ รอบขา้งใหช้่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มและลดปญัหาภาวะโลกรอ้น ให ้

ความรูค้วามเขา้ใจและชกัชวนคนใกลต้วั รวมทัง้เพื่อนบา้นรอบๆ ตวัคุณ  เพื่อขยายเครอืขา่ยผูร้่วม
หยดุโลกรอ้นใหก้วา้งขวางขึน้  

 ร่วมกจิกรรมรณรงคส์ิง่แวดลอ้มในชุมชน แลว้ลองเสนอกจิกรรมรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละ 
กระตุน้ใหเ้กดิการร่วมมอื  เพื่อลงมอืท ากจิกรรมสิง่แวดลอ้มทีต่่อเนื่อง  และส่งผลใหค้นในชุมชนมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ (ภาวะโลกรอ้น : ขอ้มลูจาก http://th.wikipedia.org)     
   การเปิดรบัส่ือในการลดภาละโลกร้อน 

ในการเปิดรบัสื่อต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการรณรงคเ์รื่องการลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ ซึง่เป็น
ก๊าซเรอืนกระจกและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิภาวะโลกรอ้น  จากวถิกีารด ารง  เปลีย่นพฤตกิรรม 
ปรบัแนวคดิ ประกอบกบัรฐับาลไดก้ าหนดใหม้กีารรณรงคใ์นเรื่องการผลติและการบรโิภคทีเ่ป็น มติร
กบัสิง่แวดลอ้ม และการน าเสนอ ผ่านสื่อต่าง ๆ ผลงานและกจิกรรมของการจดัการ
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ ทุกภาคส่วน การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ทีเ่กีย่วกบัการลด
คารบ์อนไดออกไซด ์จากกจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัเพื่อลดภาวะโลกรอ้น การผลติและบรโิภค
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อลดภาวะโลกรอ้น  ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  เพื่อใหส้งัคมรบัรูแ้ละเกดิความ
ตระหนกัร่วมกนัถงึความจ าเป็นในการลดภาวะโลก รอ้นดว้ยการเปลีย่นวถิกีารผลติและบรโิภค 

ส่ือท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน    
ศนูย์วจิยักสกิรไทย จ ากดั (2550)  รายงานวา่ สื่อโทรทศัน์ ไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์

กองทพับกช่อง 5 หวัหน้าฝา่ยประชาสมัพนัธ ์กล่าวถงึนโยบาย ขอความร่วมมอืไปยงับรษิทัผูผ้ลติ
รายการของช่อง 5 ทุกบรษิทัใหช้่วยสอดแทรกเรื่องสิง่แวดลอ้ม เรื่องการลดโลกรอ้นไวเ้สมอเพื่อเป็น
การช่วยกระตุน้เตอืนใหเ้ป็นทีร่บัรูข้องทุกคนในวงกวา้ง  สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ร่วมกบั
กองทพับก รายการทวี ี 360 องศา ครอบครวัขา่ว 3 ด าเนินโครงการ  ‚รกัษ์พลงังานกบัทวีรีกัษ์
โลก‛ เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนทัว่ประเทศเกดิความตื่นตวัเรื่องการอนุรกัษ์พลงังาน  และได้
รบัทราบขอ้มลูขา่วสาร รวมถงึเคลด็ลบัวธิงี่ายๆ  ในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  และคุม้ค่าได้
อยา่งทัว่ถงึ   สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 เปิดโครงการ 7 ส ีปนัรกัใหโ้ลก รณรงคปิ์ดไฟ 1 
ชัว่โมง เพื่อลดโลกรอ้น หรอื 60+ Earth Hour 2011 ของ WWF ประเทศไทย มเีป้าหมายสอดคลอ้ง
กบันโยบายของ ช่อง 7 ส ีทีมุ่่งเน้นการรณรงคป์ลุกจติส านึกใหค้นไทยทัว่ประเทศหนัมาตระหนกัถงึ
ปญัหาภาวะโลกรอ้น  
      สื่อวทิย ุการสื่อสารในปจัจุบนั สื่อวทิยกุระจายเสยีงในเครอืขา่ยของกรมประชาสมัพนัธ์
และสหพนัธว์ทิยชุุมชนแห่งชาต(ิวชช.)  เครอืขา่ยผูป้ระกอบวชิาชพีวทิยทุอ้งถิน่ไทย (วทท.) และ
สถาบนัพฒันาสื่อภาคประชาชนฯลฯ นบัวา่เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญั และเป็นช่องทางการ
สื่อสารในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนกัจดัรายการ โดยเฉพาะรายการวทิย ุสื่อทางเลอืกหนึ่งทีเ่ขา้ถงึ
ไดง้่ายระหวา่งผูจ้ดัรายการกบัผูฟ้งั  กระทรวงพลงังานน าผลงานหรอืน านโยบายการพฒันาพลงังาน
ในประเทศ ถ่ายทอด สอดแทรกขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น หรอืประชาสมัพนัธผ์่าน
เครอืขา่ยองคก์รชุมชนดา้นพลงังานในการอนุรกัษ ์ซึง่เชื่อวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความ
เขา้ใจเชงิรุกทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการรบัรูข้องประชาชน จะเป็นการเพิม่ช่องทางการสื่อสารดา้น
พลงังาน และการเขา้ถงึประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพไดเ้ป็นอยา่งด ี

หนงัสอืพมิพ ์พืน้ทีห่น้าหนึ่งของหนงัสอืพมิพน์ัน้มคีวามส าคญัและอทิธพิลต่อความสนใจ
ของผูอ่้านมาก  ยิง่ในระยะหลงัทีร่ายการขา่วทางโทรทศัน์นิยมน าขา่วหน้าหนึ่งของหนงัสอืพมิพ์
ต่างๆ ไปเล่าขา่วยิง่ท าใหข้า่วทีน่ าเสนอในหนงัสอืพมิพก์า้วขา้มไปสู่กลุ่มคนดโูทรทศัน์ทีอ่าจไม่ได้
อ่านหนงัสอืพมิพอ์ยา่งกวา้งขวางขึน้  ดงันัน้ยิง่ประเดน็เรื่องโลกรอ้นถูกน าเสนอในหน้าหนึ่งของ
หนงัสอืพมิพม์ากเท่าไร โอกาสทีส่งัคมทัว่ไปจะรบัรูเ้กีย่วกบัเรื่องนี้กส็งูขึน้ดว้ยประเดน็ทีน่่าสนใจกค็อื 
หน้าขา่วต่างประเทศเป็นพืน้ทีท่ ีม่กีารน าเสนอขา่วและบทความโลกรอ้นบ่อยทีสุ่ดในหนงัสอืพมิพท์ัง้
สามฉบบั ไดแ้ก่  ไทยรฐั  มตชิน และบางกอกโพสต ์ โดยเมื่อเทยีบสดัส่วนกบัขา่วโลกรอ้นทีอ่ยูใ่น
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หน้าอื่นๆ  แลว้ ไทยรฐั  ตพีมิพข์า่วโลกรอ้นในหน้าต่างประเทศสงูสุด  คอื 27% ของขา่วโลกรอ้นที่
น าเสนอทัง้หมดตามดว้ย มตชิน (13%) และ บางกอกโพสต ์(12%) 

นิตยสาร แนวทางการแกป้ญัหาภาวะโลกรอ้นจากนิตยสาร Time ไดแ้นะน า คู่มอืการเอา
ชวีติรอดจากภาวะโลกรอ้น ( The Global Warming Survival Guide) โดยแนะน า 51 วธิทีีเ่ร า
สามารถร่วมกนัแกป้ญัหาภาวะโลกรอ้นได ้ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ใชพ้ลงังานชวีภาพ  เช่น ไบโอดเีซล ์
เอธานอล ใหม้ากขึน้  ลดการใชพ้ลงังานในบา้น  (การใชไ้ฟฟ้าในทีพ่กัอาศยั มสี่วนท าใหเ้กดิ ก๊าซ 
เรอืนกระจก ถงึ 16% ) เปลีย่นหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบขด compact fluorescent lightbulb 
(CFL) จะใชไ้ฟเพยีง 1 ใน 4 ของปกตกิารเปลีย่นไปใชไ้ฟแบบหลอด LED จะไดไ้ฟทีส่วา่งกวา่  และ
ประหยดัไฟฟ้ากวา่หลอดปกต ิ 40 %ในอเมรกิาไดม้กีารรณรงคใ์หเ้กบ็  ภาษคีารบ์อน จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่จะช่วยลดปรมิาณการปล่อย CO2 ลงราว 5%บา้นหลงัใหญ่กนิไฟกวา่การอยูบ่า้น
หลงัใหญ่เกนิความจ าเป็น ส่งผลใหม้กีารใชพ้ลงังานมากกวา่ทีต่อ้งการไดไ้ม่ซกัผา้ในน ้าอุ่น  ตากผา้
แทนทีจ่ะใชเ้ครื่องอบผา้ ผลการวจิยับอกวา่ ตลอดอายกุารใชง้านของเสือ้ 1 ตวัจะปล่อย CO2 จาก
การซกั รดี อบแหง้ ประมาณตวัละ 9 ปอนดร์ไีซเคลิเสือ้  ในบางบรษิทัมกีารรบับรจิาคเสือ้ทีใ่ชแ้ลว้ 
จะน าไปหลอมมาท าเป็นเสน้ใยใหม่อกีครัง้ ซึง่จะช่วยลดก๊าซ เรอืนกระจก  

การจดัแสดงนิทรรศการ  เนื่องในวนัสิง่แวดลอ้มโลกประจ าปี ความเป็นมาของวนั
สิง่แวดลอ้มโลก และประเดน็ในการรณรงคเ์นื่องในวนัสิง่แวดลอ้มโลกประจ าปี ตามค าขวญั  ‚CO2, 
Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy‛ เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการลดภาวะโลกรอ้น , 
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการลดภาวะโลกรอ้น  
 แผ่นพบัรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น   อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทีช่่วยรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น 
เนื่องจากในปจัจุบนัโลกของเรารอ้นขึน้ทุกวนั  ทีบ่อกถงึสาเหตุมาจากมนุษยด์ว้ยกนัร่วมกนัท าลาย
โลกของเราจากโลกสเีขยีวกลายมาเป็นสแีดง สแีห่งเพลงิไฟทีร่อ้นระอุ ท าใหม้นุษยท์ุกคนทุกแห่งหน
ต่างไดร้บัผลกระทบ แมแ้ต่สตัว ์ตน้ไม ้หรอืสิง่มชีวีติอื่นๆต่างไดร้บัผลกระทบเหล่านี้ดว้ย  แผ่นพบันี้
เป็นส่วนหนึ่งทีน่ าเสนอความหมายของภาวะโลกรอ้น สาเหตุ ปรากฏการณ์ 
 
5.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ธนิต เตียววณิชกลุ  (2546) ไดว้จิยัการเปิดรบัสาร ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมใน
โครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" ของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีโดยการวจิยัครัง้
นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการเปิดรบัสาร ความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมในโครงการ "พลงัไทย ลด
ใชพ้ลงังาน" ของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง ชลบุร ีโดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัมจี านวน
ทัง้สิน้ 200 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอื  แบบสอบถามและท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการ
แจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และการหาค่าสถติวิเิคราะหไ์ค-สแควร ์(Chi-Square)ผลการวจิยั
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมกีารเปิดรบัสารเรื่องการอนุรกัษ์พลงังานในโครงการ "พลงัไทย  ลดใชพ้ลงังาน" 
จากสื่อรวมทุกประเภทในระดบัน้อย   กลุ่มตวัอยา่ง  มคีวามรูเ้รื่องการอนุรกัษ์พลงังานน ้ามนัใน
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โครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน"  ในระดบัมาก  กลุ่มตวัอยา่งมทีศันคตเิรื่องการอนุรกัษ์พลงังาน
น ้ามนัในโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" ในระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมเรื่องการอนุรกัษ์
พลงังานน ้ามนัในโครงการ "พลงัไทย  ลดใชพ้ลงังาน" ในระดบัมากลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี รายได ้การครอบครองรถเก๋ง และรถกระบะแตกต่างกนัไม่มผีล
ต่อการเปิดรบัสาร ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมในโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" ทีแ่ตกต่าง
กนัการเปิดรบัสารทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อความรูใ้นโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน"  ทีแ่ตกต่าง
กนั  การเปิดรบัสารทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อทศันคตใินโครงการ  "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" ที่
แตกต่างกนั  การเปิดรบัสารทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมในโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน 
"ทีแ่ตกต่างกนั  ความรูท้ ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อทศันคตใินโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" แตกต่าง
กนั ทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมในโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" แตกต่างกนั 

 
รชักร   เศรษฐชาตนันท์  (2545) การเปิดรบัสื่อความตระหนกัและพฤตกิรรมในการ

อนุรกัษ์พลงังานของนิสติมหาวทิยาลยับรูพา  การวจิยัเรื่องการเปิดรบัสื่อความตระหนกัและ
พฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานของนิสติมหาวทิยาลยับรูพา มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาการเปิดรบั
สื่อ ความตระหนกัและพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานของนิสติ มหาวทิยาลยับรูพาการวจิยัครัง้นี้
เป็นการวจิยัส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืกลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาใน
การสุ่มตวัอยา่งแบบล าดบัชัน้  (Stafified Sampling) โดยแบ่งเป็นออกเป็น 7 คณะ และเกบ็แบบ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งคณะละ 30 คน (Quota Sampling) รวม 210 คน   

ผลการวจิยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมเีปิดรบัสื่อทัว่ไปในเรื่องการอนุรกัษ์พลงังานและสื่อ
เกีย่วกบัโครงการมหาวทิยาลยัรวมพลงังานหารสองในระดบัน้อย  กลุ่มตวัอยา่งมคีวามตระหนกัใน
การอนุรกัษ์พลงังานในระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงังานในระดบัปานกลาง  

ลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัการเปิดรบัสื่อ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ดา้นเพศที่
ต่างกนั มกีารเปิดรบัสื่อทัว่ไปไม่แตกต่างกนั แต่มกีารเปิดรบัสื่อในมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรท์างดา้นระดบัชัน้ทีต่่างกนั มกีารเปิดรบัสื่อทัว่ไป  และสื่อในมหาวทิยาลยั
แตกต่างกนั ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นคณะทีต่่างกนั  มกีารเปิดรบัสื่อทัว่ไป และสื่อใน
มหาวทิยาลยัแตกต่างกนั ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นทีพ่กัอาศยัทีต่่างกนั มกีารเปิดรบัสื่อ
ทัว่ไปไม่แตกต่างกนั  

การเปิดรบัสื่อในมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั  ลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัความ
ตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังาน  ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นเพศทีต่่างกนั  ท าใหม้คีวาม
ตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังานแตกต่างกนัลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นระดบัชัน้ทีต่่างกนั  
ท าใหม้คีวามตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังานแตกต่างกนัลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นคณะ
ทีต่่างกนั ท าใหม้คีวามตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังานแตกต่างกนั  
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พฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไม่แตกต่างกนัลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นที่
พกัอาศยัทีต่่างกนั  ท าใหม้คีวามตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังานทีแ่ตกต่างกนัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังาน  ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้นเพศที่
ต่างกนั ท าใหม้พีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานแตกต่างกนัลกัษณะทางประชากรศาสตรท์างดา้น
ระดบัชัน้ทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไม่แตกต่างกนั  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ทางดา้นคณะทีต่่างกนั  มพีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไม่แตกต่างกนัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรท์างดา้นทีพ่กัอาศยัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไม่แตกต่างกนั 

การเปิดรบัสื่อทัว่ไปและสื่อในมหาวทิยาลยัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตระหนกัในการ
อนุรกัษ์พลงังานการเปิดรบัสื่อทัว่ไปและสื่อในมหาวทิยาลยัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ
อนุรกัษ์พลงังานความตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์
พลงังาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
กลุธิดา  เพ่งผล (2551) ไดท้ าการวจิยัปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมลดภาวะโลก

รอ้นของนิสตินกัศกึษามหาาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษานโยบายและกจิกรรมลดภาวะโลกรอ้นของกรุงเทพมหานคร ระดบัของพฤตกิรรมลดภาวะโลก
รอ้นของนิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยักลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และกลุ่มสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมลดภาวะโลกรอ้นของ
นิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
นิสตินกัศกึษาตวัอยา่งจ านวน 400 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบไม่เจาะจง และวเิคราะหเ์สน้ทาง
ความสมัพนัธ ์ผลการวจิยัพบวา่ นิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยัในเขตกลุ่มเทพมหานครส่วนใหญ่คดิวา่
นโยบายการลดภาวะโลกรอ้นของกรุงเทพมหานครเหมาะสม โดยนิสตินกัศกึษามคีวามถี่ในการเขา้
ร่วมกจิกรรมลดภาวะโลกรอ้นอยูใ่นระดบัปานกลาง(รอ้ยละ 58.00) ถงึแมว้า่กรุงเทพมหานครจะ
มุ่งเน้นการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรทศัน์ ส่วนพฤตกิรรมลดภาวะโลกรอ้นของ
นิสตินกัศกึษาทัง้ 2 กลุ่มสาขามคีวามถี่อยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้นละ 66.16) ซึง่กลุ่มสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีรีะดบัพฤตกิรรมสงูกวา่กลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุศาสตรค์ดิเป็น
รอ้ยละ 0.4 ส าหรบัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธพ์บวา่ การเขา้ร่วมกจิกรรม และการไดร้บัขา่วสาร
เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างตรงต่อพฤตกิรรมลดภาวะโลกรอ้นของนิสติ
นกัศกึษามหาวทิยาลยั จาการวเิคราะหป์จัจยัต่าง ๆ  หากตอ้งการใหน้ิสตินกัศกึษามสี่วนร่วมใน
กจิกรรมสงูขึน้ควรรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัภาวะโลกรอ้นอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่องผ่านสื่อที่
เยาวชนสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยร่วมกบัภาครฐัและเอกชน เพื่อประสานความ
ร่วมมอืในการลดภาวะโลกรอ้น 
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ชนาทิป อ่อนหวาน. (2553) การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ
และทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้ อ  สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื ประชากรทงั   ชายและหญงิ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซือ้  หรอืใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิ่ งแวดลอ้ม  จ านวน  420 คน ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายตุ ่ากวา่หรอืเท่ากบั  30 ปี มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  มอีาชพีลกูจา้ง  / พนกังานบรษิทั  และมรีายไดต้ ่ากวา่หรอืเท่ากบั  
10,000 บาทรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้น  พบวา่ มกีารปฏบิตัิ
กจิกรรมเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้นโดยรวม  อยูใ่นระดบั ปฏบิตัิค่อนขา้งบ่อย  รปูแบบการด าเนิน
ชวีติดา้นความสนใจเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น พบวา่ มคีวามสนใจเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นโดยรวม อยูใ่น
ระดบัสนใจมากรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น  พบวา่  มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นโดยรวม อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ผลในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อ
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม พบวา่ ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัเหตุผลทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อ
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ความถี่ในการใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม พบวา่ มคีวามถี่ในการใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิง่ แวดลอ้มโดยรวม  อยูใ่นระดบัใช้
บางครัง้   ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้ฉลากคารบ์อน  พบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในระดบัปานกลาง  รองมาคอืมคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมาก  และมคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบั
น้อย ดา้นทศันคตเิกีย่วกบัสนิคา้ฉลากคารบ์อนในดา้นผลติภณัฑ์ พบวา่ ผูบ้รโิภคมทีศันคตเิกีย่วกบั
สนิคา้ฉลากคารบ์อนดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมซึง่ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์หลกั  ดา้นรปูลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ดา้นความคาดหวงัในผลติภณัฑแ์ละดา้นศกัยภาพผลติภณัฑ์ อยูใ่นระดบัดกีาร
รบัรูข้า่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัฉลากคารบ์อนผ่านการสื่อสารทางการตลาด  พบวา่ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้
ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั ฉลาคารบ์อนผ่านการสื่อสารทางการตลาดโดยรวม อยูใ่นระดบัน้อยแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้  สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อน  พบวา่ ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มการซือ้สนิคา้ฉลากคารบ์อน
อยูใ่นระดบัซือ้ มแีนวโน้มแนะน าใหผู้ท้ ีรู่จ้กัซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนอยูใ่นระดบัจะแนะน าใหผู้อ้ื่น
ซือ้ และมแีนวโน้มเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่สีนิคา้ฉลากคารบ์อนถงึแมม้สีนิคา้ประเภทเดยีวกนัวางจ าหน่าย
อยูใ่นระดบัซือ้ ดา้นเหตุผลทีจ่ะซือ้สนิคา้ฉลากคารบ์อน พบวา่ มคีวามถี่มากทีสุ่ดในขอ้  อยากมสี่วน
ร่วมในการลดภาวะโลกรอ้น  และมคีวามถี่น้อยทีสุ่ดในขอ้ราคาของสนิคา้ฉลากคารบ์อนไม่แพง
เกนิไป 

 
กาลญั วรพิทยตุ  (2552) การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบถงึรปูแบบการด าเนิน

ชวีติและพฤตกิรรม  การเปิดรบัสื่อโฆษณาของกลุ่มคนโสดในเขตกรุงเทพมหานคร   ในส่วนของ 
กจิกรรม    ความสนใจและความคดิเหน็   และเพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ  และพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาของกลุ่มคนโสดในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมวีธิเีกบ็
ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู    คอื  การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากกลุ่มคนโสดเพศชายและเพศหญงิ
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จ านวน 5 คน  และการวจิยัเชงิส ารวจ     โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยัจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง คอื กลุ่มคนโสดจ านวน 400 ราย โดย การวเิคราะห ์ ขอ้มลูในการแจกแจงความถี่   ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่การวเิคราะหป์จัจยัและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั   โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู SPSS  WINDOW ในการประมวลผล ซึง่  ผลจากการศกึษาและวจิยัครัง้นี้
พบวา่1)  การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากกลุ่มคนโสดเพศชายและเพศหญงิจ านวน 5 คน       พบวา่
เหตุผลของการอยูเ่ป็นโสด คอื   ตอ้งการใชช้วีติทีอ่สิระ     และความไม่พรอ้มในหลายๆ ดา้นของ
กลุ่มตวัอยา่ง    เช่น  ครอบครวั  เศรษฐกจิ  เป็นตน้รปูแบบการด าเนินชวีติจะขึน้อยูก่บัปจัจยัหลาย
ดา้น  เช่น  ความสนใจส่วนตวัเงื่อนไขของเวลาและหน้าทีก่ารงานทีท่ าอยู่ ในส่วนของพฤตกิรรมการ
เปิดรบัสื่อโฆษณาส่วนใหญ่แลว้จะเปิดรบัสื่อขึน้อยู่  กบัสถานทีท่ีผู่ใ้หส้มัภาษณ์ด าเนินกจิกรรม
อยู่ เช่น   สถานทีท่ างาน   ทีอ่ยูอ่าศยัและระหวา่งการเดนิทาง  2) การวจิยัเชงิส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ผลการวจิยัครัง้นี้พบวา่   กลุ่มคนโสดอายเุฉลีย่ระหวา่ง 25-29 ปี มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี     โดยมเีหตุผลของการอยูเ่ป็นโสดส่วนใหญ่    คอื ‚ชอบชวีติที่
อสิระ‛   และมกีลุ่มคนรอบขา้งส่วนใหญ่แลว้ เป็นคนโสดเช่นเดยีวกนั  และพกัอาศยัทีบ่า้นส่วนตวัอยู่
กบั บดิา-มารดา ในส่วนของกจิกรรมของกลุ่มคนโสดทีม่คี่าเฉลีย่สงู  คอื การชอบท ากจิกรรมต่างๆ 
คนเดยีว  และกจิกรรมทีม่คี่าเฉลีย่ต ่า   คอื การท ากจิกรรมศลิปะ ส าหรบัความสนใจของกลุ่มคนโสด
มคีวามสนใจในเรื่องของการใชช้วีติอสิระไม่ตอ้ง ขึน้อยูก่บัใครมากทีสุ่ด   และมคีวามสนใจน้อยทีสุ่ด
ในเรื่องการเล่นหุน้และการลงทุนทีม่คีวามเสีย่ง    ส าหรบัประเดน็ทีม่คีวามเหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ด  คอื  อายเุป็นเพยีงตวัเลข และประเดน็ทีไ่ม่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื  ปญัหาเศรษฐกจิเป็นเรื่องที่
เขา้ใจยาก  และจากขอ้มลูดงักล่าวสามารถสรุปกลุ่มรปูแบบการด าเนินชวีติ    จากกจิกรรม   ความ
สนใจ และความคดิเหน็ของกลุ่มคนโสดไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คอื  กลุ่มคนโสดหวักา้วหน้า-สมยัใหม่   กลุ่ม
คนโสดพ่อ-แม่ศรเีรอืน    กลุ่มคนโสดวตัถุนิยม    กลุ่ม-คนโสดรกัษ์สุขภาพ  และกลุ่มคนโสดยอ้น
ยคุ พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโฆษณาของกลุ่มคนโสด  เลอืกเปิดรบัสื่อโฆษณาโทรทศัน์มากทีสุ่ด
สถานทีเ่ปิดรบัสื่อต่างๆคอื   ระหวา่งการเดนิทาง ประเภทรายการโทรทศัน์ทีช่อบ คอื รายการทีม่ี
เนื้อหาสาระ ถ้าเป็นสื่อประเภทอื่นๆ จะชอบสิง่ทีเ่ป็นความบนัเทงิ เช่น รายการเพลง แฟชัน่  เนื้อหา
ของโฆษณาทีช่อบจะเป็นโฆษณาประเภท ลด-แลก-แจก-แถม. 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 

 ในการศกึษาวจิยัเรื่อง  “การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ในการลดภาวะโลกรอ้น” ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

 

1.  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  ประชากร ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูร ของ นราศร ีไววานิชกุล และ 
ชศูกัดิ ์อุดมศร ี( 2538:104) โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาด
สงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง ส ารองจ านวนตวัอยา่ง 15 ตวัอยา่ง 
รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  
 การวางแผนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การสุ่มตวัอยา่ง ผูศ้กึษาวจิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งโดยมขี ัน้ตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงันี้   

 ข ัน้ที ่ 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเลอืกเขตทีจ่ะใช้
เป็นพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูในกรุงเทพมหานคร มที ัง้หมด 50 เขต โดยการจบัฉลากขึน้มา   8 เขต เขตทีจ่บั
สลาก ไดแ้ก่   

1. เขตบางกะปิ  (เดอะมอลบ์างกะปิ) 2. เขตจตุจกัร (ตลาดนดัจตุจกัร) 
3.  เขตหว้ยขวาง (ตลาดหว้ยขวาง) 4. เขตลาดพรา้ว (ยเูนียนมอลล)์ 
5.  เขตบางแค (เดอะมอลบ์างแค) 6. เขตปทุมวนั (เซน็ทรลัเวลิด)์ 
7. เขตบางนา (เซน็ทรลับางนา)  8. เขตหลกัสี ่(เซน็ทรลัแจง้วฒันะ) 
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  ข ัน้ที ่ 2 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดโควตา ( Quota Sampling) 

ตามจ านวนเขตทีจ่บัสลากไดใ้นขัน้ที ่1 ดว้ยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน จะ

ไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน ต่อเขต จ านวนเท่าๆ กนั  

 ข ัน้ที่  3 การเลอืกตวัอยา่งแบบสะดวก ( Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 

 
2.  การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ( Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1    แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นแบบมใีห้
เลอืกหลายค าตอบ (Multiple choices) โดยค าถามแต่ละขอ้มลีกัษณะขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ที ่ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ( Nominal Scale) ไดแ้ก่ 
    1. ชาย     2. หญงิ 
 ขอ้ที ่ 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่เป็น
มาตรวดั ซึง่การก าหนดช่วงอายไุดถู้กแบ่งออกเป็นช่วงๆ การแบ่งช่วงอายตุามมาตรฐานการจดักลุ่ม
อายุ ทสี านกังานสถติแิห่งชาตกิ าหนดไว้  ตาม Standard International Age Classification ของ
องคก์ารสหประชาชาตเิป็นหลกัในการพจิารณา  เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากลและผูใ้ชข้อ้มลูสามารถ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูกนัระหวา่งประเทศได้  มาตรฐานการจดักลุ่มอายุ  3 ประเภท  มดีงันี้  กลุ่ม 5 ปี 
กลุ่ม 10 ปี และกลุ่ม20 ปี (ส านกังานสถติแิห่งชาติ . 2553: ออนไลน์ ) โดยในการวจิยัไดเ้ลอืกกลุ่ม
แบบ 10 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดงันี้ 

1). ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี 2). 21-30 ปี 
3). 31-40 ปี   4). 41 ปีขึน้ไป 

ขอ้ที ่3  ระดบัการศกึษาสงูสุด เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal  
Scale) ไดแ้ก่ 

1). ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  2). ปรญิญาตร ี
3). สงูกวา่ปรญิญาตร ี  

 ขอ้ที ่ 4  อาชพีปจัจุบนั โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูนามบญัญตั ิ(Nominal scale)  
1). นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา       2). ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
3).พนกังานบรษิทัเอกชน 4). ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ 

    5).อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................... 
 ขอ้ที่  5  รายไดต่้อเดอืน  โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal  
Scale) โดยการก าหนดช่วงรายได ้(วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 8-11) ค านวณดงันี้ 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด – ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสุด 
จ านวนชัน้ 
 

จากขอ้มลูส านกัสถติแิห่งชาต ิปี พ.ศ. 2550 พบวา่รายไดค้รอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืนของคน
กรุงเทพนครและปรมิณฑล อยูท่ ี ่ 33,008 บาท รายไดเ้ฉลีย่แบ่งตามลกัษณะอาชพีนกับรหิารมี
รายไดต่้อเดอืน 42,215 บาท คนงานทัว่ไป 9,432 บาท พนกังาน 18,696 บาท (ทีม่า : ส ารวจ
เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ.  2550 ทัว่ราชอาณาจกัร ส านกังานสถติแิห่งชาตกิระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) ซึง่การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจงึไดใ้ชช้่วงรายไดด้งักล่าวมาเป็น
เกณฑใ์นการก าหนดช่วงรายไดโ้ดยการวจิยัแบ่งออกเป็น 6 ช่วงรายไดต่้อเดอืนดงันี้ 

 
ช่วงรายไดต่้อเดอืน   =           50,000 – 0 

                5 
 

=  10,000 บาท 
 

แสดงการแบ่งช่วงรายไดต่้อเดอืนทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม ดงันี้ 
          1). น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท  2). 10,001-20,000 บาท  

3). 20,001-30,000 บาท    4). 30,001-40,000 บาท  
5). 40,001 บาทขึน้ไป 

   
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัปรมิาณและความถี่ในการรบัสื่อแต่ละ
ประเภท ต่อภาวะโลกรอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะค าถามเป็น ประเภทอตัร
ภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมลีกัษณะค าถามแบบ Likert Scale Questions แบ่งเป็น 5 ระดบั โดย
มหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

ส่วนระดบัความถ่ีในการเปิดรบัส่ือ  โดยใชแ้บบสอบถามแบบ  Likert Scale Questions 
แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

คะแนน           ระดบัความถ่ีการรบัส่ือ 
5 คะแนน     มากกวา่ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 
4 คะแนน     3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ 
3 คะแนน     1 - 2 ครัง้ ต่อสปัดาห์  
2 คะแนน     เดอืนละครัง้ หรอืน้อยกวา่  
1 คะแนน      ไม่เคยไดร้บั 
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การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ โดยอาศยัสตูรการ 
ค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี้ (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 6–11) 
 

ความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด 
                  จ านวนชัน้ 

 

       =       1 -  5  
           5 
 

       =      0.80 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบัความถี่ในการรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลก
รอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มดีงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย          แปลผล 
4.21 – 5.00    ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อมากกวา่ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
3.41 – 4.20     ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
2.61 – 3.40     ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อ1 - 2 ครัง้ ต่อสปัดาห ์
1.81 – 2.60     ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อเดอืนละครัง้ หรอืน้อยกวา่ 
1.00 – 1.80     ผูบ้รโิภคไม่เคยไดร้บัสื่อ   

  
ส่วนระดบัความปริมาณในการเปิดรบัส่ือ  โดยใชแ้บบสอบถามแบบ  Likert Scale 

Questions แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 
คะแนน          ระดบัปริมาณการรบัส่ือ  
5 คะแนน     มากทีสุ่ด  
4 คะแนน     มาก  
3 คะแนน     ปานกลาง  
2 คะแนน     น้อย  
1 คะแนน      ไม่ไดร้บั 

 
การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ โดยอาศยัสตูรการค านวณ

ช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี้ (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 6–11) 
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ความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด 
                   จ านวนชัน้ 

 

       =       1 -  5  
           5 
 

       =      0.80 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบัปรมิาณในการรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลก
รอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มดีงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย         แปลผล  
4.21 – 5.00   ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อในปรมิาณมากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20    ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อในปรมิาณมาก 
2.61 – 3.40    ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อในปรมิาณปานกลาง 
1.81 – 2.60    ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อในปรมิาณน้อย 
1.00 – 1.80    ผูบ้รโิภคไดร้บัสื่อในปรมิาณไม่ไดร้บั 

 
ตอนท่ี 3   ขอ้มลูดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ในการอภปิรายผลการวจิยัของ 

ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมหีลกัเกณฑ์
การใหค้ะแนน โดยแบ่งรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 

ส่วนกิจกรรมเก่ียวกบัสงัคม มคี าถามทัง้หมด 5 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามแบบ Likert  
Scale Questions แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 
 คะแนน             ระดบักิจกรรม 

5 คะแนน    เขา้ร่วมเป็นประจ า  
4 คะแนน    เขา้ร่วมค่อนขา้งบ่อย  
3 คะแนน    เขา้ร่วมบา้งเป็นครัง้คราว  
2 คะแนน    นานๆเขา้ร่วมครัง้  
1 คะแนน    ไม่เขา้ร่วมเลย  

 
การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ โดยอาศยัสตูรการ 

ค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี้ (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 6–11) 
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ความกวา้งของชัน้   =      คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด 
                 จ านวนชัน้ 
 

       =       1 -  5  
           5 
 

       =      0.80 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบักจิกรรมเกีย่วกบัสงัคมของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มดีงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย          แปลผล  
4.21 – 5.00   ผูบ้รโิภคเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัสงัคมเป็นประจ า 
3.41 – 4.20   ผูบ้รโิภคเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัสงัคมค่อนขา้งบ่อย 
2.61– 3.40   ผูบ้รโิภคเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัสงัคมบา้งเป็นครัง้คราว 
1.81 – 2.60   ผูบ้รโิภคเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัสงัคมแบบนานๆเขา้ร่วมครัง้ 
1.00 – 1.80   ผูบ้รโิภคไม่เขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัสงัคมเลย 

 
ส่วนความสนใจเก่ียวกบัสงัคม มคี าถามทัง้ หมด 5 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามแบบ  

Likert Scale Questions แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน                    ระดบัความสนใจ 
5 คะแนน    สนใจมากทสีุด  
4 คะแนน    สนใจมาก  
3 คะแนน    ไม่แน่ใจ  
2 คะแนน    ไม่ค่อยสนใจ  
1 คะแนน    ไม่สนใจเลย  

 
การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ โดยอาศยัสตูรการ 

ค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี้ (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 6–11) 
 

ความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสุด  - คะแนนต ่าสุด 
                         จ านวนชัน้ 
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       =       1 -  5  
           5 
 

       =      0.80 
 

 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบั ความสนใจเกีย่วกบัสงัคมของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 
 

คะแนนเฉล่ีย          แปลผล  
4.21 – 5.00    ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจเกีย่วกบัสงัคมมากทสีุด 
3.41 – 4.20    ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจเกีย่วกบัสงัคมมาก 
2.61 – 3.40    ผูบ้รโิภคไม่แน่ใจวา่ตนเองมคีวามสนใจเกีย่วกบัสงัคม 
1.81 – 2.60    ผูบ้รโิภคไม่ค่อยสนใจเกีย่วกบัสงัคม 
1.00 – 1.80    ผูบ้รโิภคไม่สนใจเกีย่วกบัสงัคม 

 
ส่วนความคิดเหน็เก่ียวกบัสงัคม มคี าถามทัง้  หมด 5 ขอ้โดยใชแ้บบสอบถามแบบ 

Likert Scale Questions แบ่งเป็น 5 ระดบัโดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 
คะแนน        ระดบัความคิดเหน็  
5 คะแนน    เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  
4 คะแนน    เหน็ดว้ย   
3 คะแนน    เฉยๆ   
2 คะแนน    ไม่เหน็ดว้ย   
1 คะแนน    ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  

 

การแปลความหมายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ โดยอาศยัสตูรการ 
ค านวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงันี้ (วเิชยีร เกตุสงิห.์ 2538: 6–11) 
 

ความกวา้งของชัน้   =     คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด 
                       จ านวนชัน้ 

 

       =       1 -  5  
           5 
 

       =      0.80 
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 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบั ความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 
 

คะแนนเฉล่ีย         แปลผล  
4.21 – 5.00     ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
3.41 – 4.20     ผูบ้รโิภคเหน็ดว้ย 
2.61 – 3.40     ผูบ้รโิภคเฉยๆ 
1.81 – 2.60    ผูบ้รโิภคไม่เหน็ดว้ย 
1.00 – 1.80     ผูบ้รโิภคไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตอนท่ี  4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้  
(Interval Scale) โดยมลีกัษณะค าถามแบบ  Likert Scale Questions แบ่งเป็น  5 ระดบั โดยมี
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

 คะแนน              ระดบัพฤติกรรม 
    5        มพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัท าเป็นประจ า 
    4        มพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ 
    3        มพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัท าเป็นบางครัง้ 
    2          มพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัท านาน ๆ ครัง้ 
    1          มพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัไม่เคยท า 
 

เมื่อรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถี่แลว้ จะใชค้ะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมาพจิารณา
ความถี่ ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลค านวณ การแปลความหมายโดยอาศยัสตูร 
การค านวณช่วงกวา้งของชัน้  โดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้  ดงันี้ (วเิชยีร  เกตุสงิห์ . 
2538: 6–11) 
 

ความกวา้งของชัน้   =  คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด 
                     จ านวนชัน้ 

 

       =       1 -  5  
           5 
 

       =       0.80 
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 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ระดบั พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วกบัภาวะโลก
รอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 
 

 คะแนนเฉล่ีย          แปลผล 
  4.21 - 5 .00      มพีฤตกิรรมท าเป็นประจ า 
  3.41 - 4.20     มพีฤตกิรรมท าบ่อยครัง้ 
  2.61 - 3.40     มพีฤตกิรรมท าเป็นบางครัง้ 
  1.81 - 2.60     มพีฤตกิรรมท านานๆครัง้  
  1.00 - 1.80     มพีฤตกิรรมไม่เคยท า 
   
3. ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมอืวิจยั 

1. ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากต ารา เอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคดิเกีย่วกบั การเปิดรบัสื่อ   รปูแบบการด าเนิน
ชวีติและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เหมาะสม และขอค าเสนอแนะเพิม่เตมิ และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธใ์หส้มบรูณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. น าแบบสอบถาม ไปทดสอบ (Tryout) ครัง้ที ่1 กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 
ชุด เพื่อน ากลบัมาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) และท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามทีส่มบรูณ์ 

5. น าแบบสอบถามไปเกบ็กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  40  ชุด และน ามาวเิคราะหห์าค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของชุดค าถาม โดยใชส้มัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้
วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา่ ( - Coefficient) สตูรของครอนบาค (Cronbach)  เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
ของชุดค าถาม ค่าแอลฟา่ทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องชุดค าถาม โดยมค่ีาระหวา่ง 0   
1 ซึง่ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มาก แสดงวา่ มคีวามเชื่อมัน่สงู โดยมคี่าความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั        
โดยแบ่งออกเป็นแต่ละขอ้ดงันี้   
  -  การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.744 
  -  รปูแบบการด าเนินชวีติรวม  
    กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.747 
    ความสนใจเกีย่วกบัสงัคม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.700 
    ความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.726 
  -  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.778 
 6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Method) เพื่อศกึษา การเปิดรบัสื่อ ความ
ตระหนกัและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึง่การ
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูมดีงันี้ 

1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
การตอบแบบสอบถามของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยแจกแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุดได้
คนื จ านวน 385 ชุด คดิเป็นรอ้นละ 96.25   

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้จากหนงัสอื ต ารา 
บทความ ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้น เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
 

5. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจดักระท าข้อมลู 

1. หลงัจากเกบ็ขอ้มลูแลว้น า แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของแบบ    
สอบถาม และคดัแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก  

2. น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แลว้มาลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสั  ส าหรบัประมวล
ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

3. น าขอ้มลูมาบนัทกึลงคอมพวิเตอร ์เพื่อประมวลผล (Processing) ดว้ยโปรแกรมการ
ประมวลขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติดิงันี้  
   1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามตอน
ที ่1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพีปจัจุบนั รายไดต่้อเดอืน  
   1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2   การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น ตอนที่ 3 รปูแบบในการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ของผู้
แบบสอบถาม, ตอนที4่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของผูต้อบแบบสอบถาม 
   1.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   เพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะ
ขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 2 การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น ตอนที่  3 รปูแบบในการ
ด าเนินชวีติดา้นสงัคม ของผูแ้บบสอบถาม, ตอนที4่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุตฐิาน 
ดงันี้  
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   2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี (Independent Statistic) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 1   ขอ้มลูส่วนบุคคล ดา้นเพศ  
   2.2 สถติวิเิคราะหแ์บบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way 
analysis of Variance) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 
ใชท้ดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่2,3,4,5 ขอ้มลูส่วนบุคคล ดา้น อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชพีปจัจุบนั และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
   2.3 สถติวิเิคราะหส์มัพนัธถ์ดถอยพหุคณู  (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระจากกนั ใชท้ดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่6,7,8 และ 9 
 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2545: 36) 
 

     P =  f   x 100 
       n  

 
    เมื่อ   P แทน ค่าสถติริอ้ยละ 
     f แทน ความถี่ของขอ้มลู 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

 
1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean หรอื X ( (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2545: 36) 

 

X  = 
n

X  

 
เมื่อ X  แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ 

 X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    
1.3 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) (กลัยา   

วานิชยบ์ญัชา. 2545: 38) 

S.D.  =   
 1

22





nn

XXn    
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เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2

X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
2. การหาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability test) โดยใชว้ธิหีาค่า 

สมัประสทิธิอ์ลัฟา่ ( -Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 35) 
 

  Cronbach’s               =         k covariance    variance 
   1 + (k – 1) covariance   variance 

 
 

เมื่อ   แทน ความเชื่อมัน่ของชุดค าถาม 
 k  แทน จ านวนค าถาม 
 
 

covariance 
variance 

แทน ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนร่วมระหวา่งค าถาม 
แทน ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนของค าถาม 

  
 3.  การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบดว้ย 
 3.1 สถติิ  Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2   กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 108) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 
ในดา้น เพศ โดยมสีตูรดงันี้ 
 ในการทดสอบ  t-test หากค่าแปรปรวนของขอ้มลูเท่ากนัทุกกลุ่มใหท้ดสอบ
ความแตกต่างดว้ย Equal Variances assumed และถ้าค่าแปรปรวนของขอ้มลูไม่เท่ากนัทุกกลุ่ม ให้
ทดสอบความแตกต่างดว้ย Equal Variances not assumed โดยจะท าการทดสอบค่าแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้Levene’s test 

   3.1.1 กรณีทีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั  2

2

2

1 SS   
 

                 

22

21

11

nn
S

XX
t

p 


             

                                       
                     สถติทิีใ่ชท้ดสอบ t มชีัน้แห่งความเป็นอสิระ  df  =  n1 + n2 – 2 
 
  เมื่อ  iX   แทน ค่าเฉลีย่ตวัอยา่งกลุ่มที ่i  ;  i   = 1 , 2 
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    PS  แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม 
       ni     แทน ขนาดตวัอยา่งของกลุ่มที ่I 
    2

iS แทน ค่าแปรปรวนของตวัอยา่งกลุ่มที ่i  ;  i = 1 , 2 
   

                                                  
2

)1()1(

21

2

22

2
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    3.1.2 กรณีทีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2  กลุ่มไม่เท่ากนั  2
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         สถติทิีใ่ชท้ดสอบ t มชี ัน้แห่งความเป็นอสิระ  =   V 
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เมื่อ t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน  t-distribution 

 
1X  แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 

 
2X  แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่2 

 2

1S  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งที ่ 1 
 2

2S  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งที ่ 2 
 

1n  แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 
 

2n  แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งที ่2 
 V แทน ชัน้แห่งความเป็นอสิระ 

 3.2 สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  (One-Way Analysis of Variance) แบบ
การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งตัง้แต่  2 กลุ่มขึน้ไป (กลัยา วาณิชย์
บญัชา. 2545: 293) เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที1่ ขอ้ที ่2 ในดา้น ดา้น อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชพี
ปจัจุบนั และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มสีตูรดงันี้ 
 3.2.1 ใชค้่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั (กลัยา 
วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 293) มสีตูรดงันี้ 
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ตาราง 3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) 
 

 

F     =        
)(

)(

W

B

MS

MS
   

 
เมื่อ F แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F-distribution 

 df   แทน ชัน้แห่งความเป็นอสิระ ไดแ้ก่ ระหวา่งกลุ่ม (k-1) และภายใน 
กลุ่ม (n-k) 

 k แทน จ านวนกลุ่มของตวัอยา่งทีน่ ามาทดสอบสมมตฐิาน 
 n แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 
 )(BSS   

)(WSS   
แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม)Between Sum of Squares) 
แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุ่ม)Within Sum of Squares) 

 )(BMS  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม ( Mean Square 
between groups) 

 )(WMS  แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม ( Mean Square 
within groups) 

 
 กรณีผลการทดสอบมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติแิลว้  ตอ้งท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป  เพื่อดวูา่มคีู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั  โดยใชว้ธิี  Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 333) 
 

   LSD = 













ji

kn
nn

t
11

MSE;2/1   

 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม(B) 
 

k-1 
 

)(BSS  
1

)(

)(



k

SS
MS

B

B   

)(

)(

W

B

MS

MS
 

 
ภายในกลุ่ม(W) 
 

n-k 
 

)(WSS  
 kn

SS
MS

W

W



)(

)(  

รวม (T) n-1 )(TSS    



 47 

           
3.2.2 ใชค้่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม ่

เท่ากนั (Hartung. 2001: 300) มสีตูรดงันี้ 
 

  β   = 
)(

)(

W

B

MS

MS
 โดย ค่า    

















k

i

j
W S

N

n
MS

1

2
1)( 1   

 กรณีผลการทดสอบมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติ ิจะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดวูา่มคีู่ใดทีแ่ตกต่างกนั โดยใชว้ธิ ี Dunnett’s T3 (วเิชยีร  เกศสงิห์ . 2543: 
116) มสีตูรดงันี้ 

t              = 
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โดยที ่ ni  ≠  nj  

เมื่อ LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัทีค่ านวณไดส้ าหรบัประชากร กลุ่มที ่i และ j 
 

knt  ;2/1   แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ทีร่ะดบั 
ความเชื่อมัน่ 95% และชัน้แห่งความเป็นอสิระภายในกลุ่ม = n - k 

 MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSw) 
 ni แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่ม i 
 nj แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่ม j 
 α         แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

เมื่อ β แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Brown-Forsythe 
 )(BMS  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม  

(Mean Square between group) 
 )(WMS  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  

(Mean Square within group) ส าหรบั Brown-Forsythe 
 k  แทน จ านวนกลุ่มของตวัอยา่ง 

 
in  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่i  

 N  แทน ขนาดของประชากร 
 2

1S  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งที ่i 
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เมื่อ    t แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
 )(WMS  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  

(Mean Square within group) ส าหรบั Brown-Forsythe 
 iX   แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่i 
 jX   แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่j 

 N i
  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่i 

  N j
 แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่j 

 
3.3 ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร  หรอืระหวา่งขอ้มลู 2 ชุด อยูใ่น 

มาตราอนัตร  ภาคหรอืมาตราอตัราส่วน   โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู  (Multiple 

Regression Analysis) (บุญชม ศรสีะอาด , 2541 : 143)  

 สมการถดถอยพหุคณู Y´ = a + b2X2+ b3X3+……bkXk 
 
   เมื่อ  Y /  =   คะแนนพยากรณ์ของตวัเกณฑ ์(ตวัแปรตาม)  

      X1, X2,  X3,…   =   ตวัแปรพยากรณ์    
   a       =   จุดตดัของเสน้ถดถอยส าหรบั Y ทีถู่กท านายดว้ย Xk 

        b2 , b3   ,…..bk     =   ความชนั (partial slope) ของเสน้ถดถอยส าหรบั Y ทีถู่ก 
ท านายดว้ย Xk 

    k     =   จ านวนตวัพยากรณ์ (ตวัแปรอสิระ) 
 
            โดยทีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์จะมคี่าระหวา่ง  -1 < r < 1  ความหมายของค่า  r (กลัยา  
วาณิชยบ์ญัชา. 2544 : 437) คอื 

1. ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนั  คอื ถ้า X 
เพิม่ Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิม่ 

2. ค่า r เป็นบวก  แสดงวา่  X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  คอื ถ้า X 
เพิม่ Y จะเพิม่ดว้ย แต่ถ้า X ลด Y จะลดลงดว้ย 

3. ถ้า r มคี่าเขา้ใกล ้ 1  หมายถงึ X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ถ้า r มคี่าเขา้ใกล้  -1 หมายถงึ  X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม  
และมคีวามสมัพนัธก์นัมาก 

5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
6. r เขา้ใกล้  0 แสดงวา่  X และ  Y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย  และมคี่าระดบั

ความสมัพนัธข์องค่าสหสมัพนัธ์ 



 49 

ส าหรบัการแปลความหมายระดบัความสมัพนัธก์ าหนด ดงันี้ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2541: 316) 
            ถ้า r มคี่าระหวา่ง 0.71 - 1.00 แสดงวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
            ถ้า r มคี่าระหวา่ง 0.31 – 0.70 แสดงวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
            ถ้า r มคี่าระหวา่ง 0.01 – 0.30 แสดงวา่มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
            ถ้า r มคี่าระหวา่ง 0 แสดงวา่ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเลย 
 

 
  
 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษา “การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ในการลดภาวะโลกรอ้น” วเิคราะหข์อ้มลู  และการแปลผลความหมายของผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 H0    แทน สมมตฐิานหลกั 
 H1     แทน สมมตฐิานรอง 
 n     แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
                  แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.   แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t     แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณา t-Distribution 
 df     แทน ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 SS     แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS    แทน ค่าเฉลีย่ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

LSD          แทน     Least Significant Difference 
 F-Ratio   แทน ค่าทีใ่ชพ้จิารณา F-Distribution 
 F-Prop.,p  แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถติ ิ
   Sig.      แทน    ระดบันยัส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ 
 *      แทน ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 **     แทน ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวจิยั  โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 6 ตอน ตามล าดบั ดงันี้ 
 ตอนท่ี  1   การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2    การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัปรมิาณและความถี่ 
 ตอนท่ี  3   การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม 
    ตอนท่ี 4   การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น 
 ตอนท่ี 5   การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานในการ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี  1 การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 จ านวน (ความถี่) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบั    
     การศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 
 
ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน (คน)          ร้อยละ  
1. เพศ     
 ชาย 153  39.70  
 หญงิ      232  60.30  

รวม 385  100.00  
2. อายุ   
 ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี 95  24.70  
 21 – 30 ปี 171  44.40  

 
31 – 40 ปี 
41 ปีขึน้ไป 

70 
49  

18.20 
12.70  

รวม 385  100.00  
3. ระดบัการศกึษาสงูสุด 

       ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 97  25.20  
     ปรญิญาตร ี 224  58.20  
     สงูกวา่ปรญิญาตร ี 64  16.60  

รวม        385  100.00  
4. อาชพี                                  
     นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 110  28.60  

     ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 102  26.50  
     พนกังานบรษิทัเอกชน 124  32.20  

    ธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ 49  12.70  
รวม        385  100.00  
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ  

5. รายไดต่้อเดอืน 
 ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท       112  29.10  
 10,001-20,000 บาท 171  44.40  
 20,001-30,000 บาท 45  11.70  
 30,001-40,000  52  13.50  
 40,001 บาทขึน้ไป 5  1.30  

รวม         385  100.00  
  

จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 385 คน 
จ าแนกไดด้งันี้  
 เพศ     ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ จ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.30 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.70 

อาย ุ   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 171 คน  คดิเป็นรอ้ย
ละ 44.40 อายตุ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20  ปี จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.70  รองลงมาคอื  มอีายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.20 และมอีาย ุ41  ปีขึน้ไป จ านวน 49  คน  คดิ
เป็นรอ้ยละ 12.70 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษาสงูสดุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 
224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.20 รองลงมามรีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรจี านวน 97 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 25.20 และมรีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.60 
ตามล าดบั 
 อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน    จ านวน 124 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 32.20 รองลงมาเป็นนกัเรยีน /นิสติ/ นกัศกึษา จ านวน 110 คน    คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ธุรกจิส่วนตวั /เจา้ของ
กจิการ จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.70 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 171 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.40  มรีายน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาทจ านวน 1 12 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 
29.10  รองลงมา มรีายได ้ 30,001- 40,000 บาท จ านวน 55 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 1 3.50 มรีายได ้
20,001-30,000 บาทจ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.70 บาทมรีายได ้ 40,001 บาทขึน้ไปจ านวน 
5 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 1.30 ตามล าดบั 
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 เนื่องจากขอ้มลูส่วนบุคคลดา้นอาชพี และรายได ้มคีวามถี่ของขอ้มลูกระจายตวัไม่
สม ่าเสมอ และบางกลุ่มมจี านวนความถี่น้อยเกนิไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูใหม่
เพื่อใหเ้กดิการกระจายตวัของขอ้มลูมคีวามสม ่าเสมอ เพื่อท าการทดสอบสมมตฐิานซึง่ไดก้ลุ่มใหม่
ดงันี้ 

 
ตาราง 5 จ านวน (ความถี่) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม รายไดต่้อเดอืน ที ่
     จดักลุ่มใหม่ 
 
ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน (คน)          ร้อยละ  
1. รายไดต่้อเดอืน   

 น้อยกวา่หรอืเท่ากบั10,000 บาท 112  29.10  
 10.001-20,000 บาท 171  44.40  

 20,001-30,000 บาท 45  11.70  

 30,001 บาทขึน้ไป 57  14.80  
รวม 385  100.00  

  
 จากตาราง  5 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในการจดักลุ่มใหม่ 
จ าแนกไดด้งันี้  

รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 171 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.40 มรีายน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาทจ านวน 1 12 คน คดิเป็น   รอ้ยละ 
29.10 รองลงมา มรีายได ้20,001-30,000 บา จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.70 มรีายได ้30,001 
บาทขึน้ไป มี จ านวน 57 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 14.80 ตามล าดบั 

 
 ตอนท่ี 2    การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือเก่ียวกบัปริมาณและความถ่ี
ในการรบัส่ือแต่ละประเภท ต่อภาวะโลกร้อนของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าเฉลีย่เบีย่งเบนมาตรฐาน ของขอ้มลูเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลู   
     ปรมิาณในการเปิดรบัสื่อแต่ละประเภท ต่อภาวะโลกรอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ปริมาณการเปิดรบัส่ือ    S.D. ระดบั 
   ปริมาณ 
ส่ือมวลชน    
โฆษณาทางวทิย ุ 3.78 0.756 รบัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
โทรทศัน์ 4.16 0.727 รบัสื่อมากกวา่ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
หนงัสอืพมิพ ์ 3.89 0.706 รบัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
นิตยสาร 4.11 0.823 รบัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
ส่ือเฉพาะกิจ    
นิทรรศการ 4.10 0.639 รบัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
แผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์ 4.08 0.765 รบัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
ส่ือบคุคล    
สมาชกิในครอบครวั/เพื่อน คนรูจ้กั 3.83 0.797 รบัสื่อ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์

ปริมาณการเปิดรบัส่ือโดยรวม 3.99 0.491 รบัส่ือ3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์

 
จากตาราง 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามม ีปรมิาณในการรบัสื่อโดยรวมในระดบั 3- 5 ครัง้

ต่อสปัดาหโ์ดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ส่ือมวลชน  
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัขอ้มลูจากสื่อ โทรทศัน์ มากกวา่สื่ออื่น คอืมปีรมิาณเท่ากบั 
มากกวา่ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16  รองลงมา ไดแ้ก่ สื่อนิตยสาร คอืมปีรมิาณ 
เท่ากบั 3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 สื่อโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.89 และสื่อโฆษณาทางวทิย ุโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ตามล าดบั 
 ส่ือเฉพาะกิจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัขอ้มลูจากสื่อ นิทรรศการ มากกวา่สื่ออื่น คอืมปีรมิาณ เท่ากบั   
3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 สื่อโฆษณาแผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.08 
 ส่ือบคุคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัสื่อบุคคลจาก สมาชกิในครอบครวั /เพื่อน คนรูจ้กั  คอืมปีรมิาณ 
เท่ากบั 3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83   
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าเฉลีย่เบีย่งเบนมาตรฐาน ของขอ้มลูเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลู   
     ความถี่ในการเปิดรบัสื่อแต่ละประเภท ต่อภาวะโลกรอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ความถ่ีในการเปิดรบัส่ือ    S.D. ระดบั 
   ความถ่ี 
ส่ือมวลชน    
โฆษณาทางวทิย ุ 3.86 0.795 มาก 

โทรทศัน์ 4.04 0.938 มาก 

หนงัสอืพมิพ ์ 3.96 0.646 มาก 

นิตยสาร 4.15 0.702 มาก 

ส่ือเฉพาะกิจ    

นิทรรศการ 3.98 0.768 มาก 

 แผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์ 3.83 0.924 มาก 

ส่ือบคุคล    
 สมาชกิในครอบครวั/เพื่อน คนรูจ้กั       3.98 0.735 มาก 

ปริมาณการเปิดรบัส่ือโดยรวม 3.97 0.491 มาก 

 
จากตาราง 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการรบัสื่อโดยรวมในระดบัมากโดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ส่ือมวลชน  
 ผูต้อบแบบสอบถามมี ความถี่ ในการรบัสื่อทางนิตยสาร มากกวา่สื่ออื่น โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.15 รองลงมาไดแ้ก่สื่อโทรทศัน์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 สื่อหนงัสอืพมิพ ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.96 และสื่อทางวทิย ุโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 

ส่ือเฉพาะกิจ 
ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัสื่อจากนิทรรศการถี่กวา่ การรบัสื่อ แผ่นพบั /ใบปลวิ/โปสเตอร์  

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และ 3.83 ตามล าดบั 
 ส่ือบคุคล 
 ผูบ้รโิภคมคีวามถี่ในการรบัสื่ออยูใ่นระดบัรบัสื่อปรมิาณมาก จาก สมาชกิในครอบครวั /
เพื่อน คนรูจ้กั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98   
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 ตอนท่ี 3   การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัการรปูแบบการด าเนินชีวิตด้านสงัคมแบ่ง
ออกเป็น 3  ส่วน ได้แก่ 
 

ตาราง 8 จ านวน (ความถี่) และค่ารอ้ยละของ การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนิน 
      ชวีติในส่วนกจิกรรมดา้นสงัคม 
      

รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั 
  S.D. ระดบั 

กิจกรรมด้านสงัคม   กิจกรรม 
1.  การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัน ้า 3.70 0.857 ค่อนขา้งบ่อย 
2.  การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัพลงังานไฟฟ้า  3.71 0.864 ค่อนขา้งบ่อย 
3.  การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ  3.95 0.810 ค่อนขา้งบ่อย 
4.  การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดักระดาษ  3.66 0.954 ค่อนขา้งบ่อย 
5.  การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัทรพัยากรปา่ไม ้ 4.01 0.748 ค่อนขา้งบ่อย 

กิจกรรมด้านสงัคมโดยรวม 3.80 0.573 ค่อนขา้งบ่อย 

 
 จากตาราง 8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนกจิกรรมดา้น
สงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นสงัคมทุกขอ้ 
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย กจิกรรมทีเ่ขา้ร่วมมากกวา่ขอ้อื่นคอื การ ประหยดัทรพัยากรปา่ไม้  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.95 การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัพลงังานไฟฟ้า  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 การเขา้ร่วม
กจิกรรมประหยดัน ้า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 และการเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดักระดาษ  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
 
 ตาราง 9  จ านวน (ความถี่) และค่ารอ้ยละของ การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนิน 
      ชวีติในส่วนความสนใจดา้นสงัคม 
 

รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั   S.D. ระดบั 
ความสนใจด้านสงัคม   ความสนใจ 

1.  ความสนใจอ่านและศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 4.10 0.751 มคีวามสนใจมาก 

2.  ความอยากรูว้า่ภาวะโลกรอ้นเกดิจากสาเหตุใดเพื่อจะได้
หลกีเลีย่งสาเหตุทีท่ าใหโ้ลกรอ้น 3.80 0.769 

 
มคีวามสนใจมาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั   S.D. ระดบั 
ความสนใจด้านสงัคม   ความสนใจ 

 

3.  ความสนใจกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมทีล่ด
ภาวะโลกรอ้น 3.86 0.790 

 
 

มคีวามสนใจมาก 

4.   ความอยากรูว้ธิรีกัษ์สาสิง่แวดลอ้ม และลดภาวะโลกรอ้น
เพื่อจะไดป้ฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 3.82 0.877 

 
มคีวามสนใจมาก 

5. ความสนใจผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากทีช่่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม 3.94 0.830 มคีวามสนใจมาก 

ความสนใจด้านสงัคมโดยรวม 3.90 0.491 มคีวามสนใจมาก 

 
 จากตาราง 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามม ีรปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความสนใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมคีวามสนใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความสนใจทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมคีวาม
สนใจมาก ทีใ่หค้วามสนใจมากกวา่ขอ้อื่นคอื ความ สนใจอ่านและศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้  ความสนใจผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากทีช่่วย
รกัษาสิง่แวดลอ้ม  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ความสนใจกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมทีล่ดภาวะโลกรอ้น  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ความ
อยากรูว้ธิรีกัษาสิง่แวดลอ้ม และลดภาวะโลกรอ้นเพื่อจะไดป้ฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.82 และความอยากรูว้า่ภาวะโลกรอ้นเกดิจากสาเหตุใดเพื่อจะไดห้ลกีเลีย่งสาเหตุทีท่ าใหโ้ลกรอ้น  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
 
ตาราง  10 จ านวน (ความถี่) และค่ารอ้ยละของ การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนิน 
     ชวีติในส่วนความคดิเหน็ดา้นสงัคม 
      

รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั   S.D. ระดบั 
ความคิดเหน็ด้านสงัคม   ความคิดเหน็ 

1. 1.การประหยดัพลงังาน และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
2. เป็นหน้าทีข่องทุกคน 3.59 0.893 เหน็ดว้ย 

2. ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นเรื่องส าคญัในปจัจุบนั  4.04 0.837 เหน็ดว้ย 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 
 

รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั   S.D. ระดบั 
ความคิดเหน็ด้านสงัคม   ความคิดเหน็ 

 

3. ภาวะโลกรอ้นเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติทุกชนิด 
บนโลก 3.65 1.034 

 
เหน็ดว้ย 

4. จะเจบ็ปว่ยง่ายขึน้จากสภาวะอากาศทีแ่ปรปรวนขึน้ 4.01 0.760 เหน็ดว้ย 

5.สภาพอากาศแปรปรวนอุณหภมูโิลกสงูขึน้ทุกปี 3.64 0.757 เหน็ดว้ย 

ความคิดเหน็ด้านสงัคมโดยรวม 3.79 0.543 เหน็ดว้ย 

 
 จากตาราง 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความคดิเหน็
ดา้นสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความคดิเหน็ดา้นสงัคม  ทุกขอ้ อยูใ่น
ระดบัเหน็ดว้ย มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยมากกวา่ขอ้อื่นคอื ความ คดิวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้ม เป็นเรื่อง
ส าคญัในปจัจุบนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้  ความคดิวา่จะเจบ็ปว่ยง่ายขึน้จาก
สภาวะอากาศทีแ่ปรปรวนขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ความคดิวา่ภาวะโลกรอ้นเป็นอนัตรายต่อ
สิง่มชีวีติทุกชนิดบนโลกโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ความเหน็วา่สภาพอากาศแปรปรวน  อุณหภมูิ
โลกสงูขึน้ทุกปี  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 และความคดิวา่การประหยดัพลงังาน  และรกัษา
สิง่แวดลอ้มเป็นหน้าทีข่องทุกคน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 
 
ตอนท่ี 4   การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะโลกร้อน 

 

ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะโลกร้อน   S.D. 
ระดบั 

พฤติกรรม 
1. แยกขยะ ทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิก่อนน าไปทิง้ 4.27 0.675 ท าเป็นประจ า 
2. ชกัชวนคนรอบขา้งทีรู่จ้กัใหช้่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มและลด

ปญัหาภาวะโลกรอ้น 4.09 0.703 ท าบ่อยครัง้ 
3. ร่วมกจิกรรมรณรงคส์ิง่แวดลอ้มในชุมชน  และลงมอืท า

กจิกรรมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม 4.03 0.673 ท าบ่อยครัง้ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะโลกร้อน 
  S.D. ระดบั 

4. ปิดเครื่องปรบัอากาศในทีท่ างานตอนเวลาพกัเทีย่ง 4.31 0.646 ท าเป็นประจ า 
5. เลอืกใชก้ระดาษรไีซเคลิ และใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า 4.19 0.749 ท าบ่อยครัง้ 

6. 6. จะใชโ้หมดสแตนดบ์าย ในเครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและ
อุปกรณ์ผต่อพ่วงต่างๆ  4.05 0.775 ท าบ่อยครัง้ 

7. เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีซ่ ือ้เตมิใหม่ได ้เพื่อเป็นการลดขยะจาก
หบีห่อของบรรจุภณัฑ ์ 4.07 0.797 

 
ท าบ่อยครัง้ 

8. เลอืก ใชถุ้งผา้หรอื ตะกรา้ แทนถุงพลาสตกิ 4.07 0.859 ท าบ่อยครัง้ 

9. 9. มองหาผลติภณัฑท์ีม่สีญัลกัษณ์ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น 
ป้ายฉลากเขยีว ประหยดัไฟเบอร ์5 4.14 0.679 

 
ท าบ่อยครัง้ 

10.เปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน 3.81 0.819 ท าบ่อยครัง้ 

พฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวม 4.10 0.426 ท าบ่อยครัง้ 

 
 จากตาราง 11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น

โดยรวม ท าบ่อยครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ ี ่4.10 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมี พฤตกิรรม  ท าเป็นประจ า มากกวา่ขอ้อื่นคอื การ ปิด
เครื่องปรบัอากาศในทีท่ างานตอนเวลาพกัเทีย่ง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้  การ
แยกขยะ ทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิก่อนน าไปทิง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถาม มพีฤตกิรรม  ท าบ่อยครัง้ มากกวา่ขอ้อื่นคอื การ เลอืกใชก้ระดาษ  รี
ไซเคลิ และใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19  รองลงมาได ้การมองหาผลติภณัฑท์ีม่ ี
สญัลกัษณ์ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ป้ายฉลากเขยีว  ประหยดัไฟเบอร ์ 5 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.14 การชกัชวนคนรอบขา้งทีรู่จ้กัใหช้่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มและลดปญัหาภาวะโลกรอ้น  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09  การเลอืก ใชถุ้งผา้หรอื ตะกรา้ แทนถุงพลาสตกิ และการเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ี่
ซือ้เตมิใหม่ได ้เพื่อเป็นการลดขยะจากหบีห่อของบรรจุภณัฑ์  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 การจะใช้
โหมดสแตนดบ์าย ในเครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและอุปกรณ์ผต่อพ่วงต่างๆ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.05  การร่วมกจิกรรมรณรงคส์ิง่แวดลอ้มในชุมชน และลงมอืท ากจิกรรมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม  โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03  และการ เปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน  โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 5  การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 การทดสอบสมมตฐิาน  ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัต่อไปนี้  
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การทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติ ิIndependent Samples t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว  (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และ การวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) โดยใชว้ธิกีารทดสอบ ดงันี้ 

ในการทดสอบดว้ย สถติ ิIndependent Samples t-test ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี2 กลุ่ม โดยทดสอบค่าความแปรปรวนดว้ย Levene’s test  
เมื่อค่า Sig. มากกวา่ 0.05 จะอ่านค่า t-test ที่ Equal variances assumed และเมื่อ  Sig. น้อยกวา่ 
0.05 จะอ่านค่า t-test ที ่Equal variances assumed   

ในการทดสอบดว้ย ANOVA ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของ 
กลุ่มตวัอยา่งทีม่มีากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis of 
Variance : One Way ANOVA)โดยเริม่จากการทดสอบค่า  Levene’s test เพื่อทดสอบค่าความ
แปรปรวนของขอ้มลู ถ้า Levene’s test มคี่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  ผูว้จิยัทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่โดยสถติิ  Brown-Forsythe และเพื่อใหท้ราบวา่มคี่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั จะท าการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่หลายคู่ในเวลาเดยีวกนั ( Multiple Comparison) ดว้ยวธิ ี
Dunnett T3 และเมื่อ  Levene’s test มคี่า Sig. มากกวา่ 0.05 ผูว้จิยัทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่โดยสถติ ิ F-test และหากพบวา่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั เพื่อใหท้ราบวา่มี
ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั จะท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ เพื่อดวูา่มคีู่
ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยวธิ ีFisher’s Least Significant Difference (LSD)  
การทดสอบ Levene’s test มสีมมตฐิาน ดงันี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 
ในการทดสอบสมมตฐิานเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลก 

รอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใชส้ถติกิารวเิคราะห ์t-test  
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร 

H0 เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร   
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร 
  แตกต่างกนั 
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ตาราง 12  ผลทดสอบพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
     จ าแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
  

Levene's 
Test of Equality 

of 
Variance 

      t-test for Equality of Means 
F Sig. เพศ n  S.D.  t df P 

                  

พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการ
ลดโลกรอ้น
โดยรวม 

Equal variances   0.270 0.603 ชาย 153 4.10 0.417   -0.138 382 0.890 
assumed          

Equal variances   หญงิ 232 4.11 0.432 -0.139   
not assumed                  

          

 
จากตาราง 12 ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช ้ Levene’s test พบวา่มคี่า  

Probability (p) เท่ากบั 0.603 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ
สมมตฐิานรอง (H1) วา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกนั 
  ผลการวเิคราะห์ ความแตกต่างของ พฤตกิรรม ในการลดภาวะรอ้น ของผูบ้รโิภคใ น
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ  โดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ี( t-test) พบวา่ม ีค่า Probability (p) 
เท่ากบั 0.890 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ ปฎเิสธ สมมุตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่  เพศชายและหญงิ มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 อาย ุมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
H0 : ทุกกลุ่มอายมุพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร   

ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : อยา่งน้อย 2 กลุ่มอาย ุมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร   
   แตกต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way Analysis of 
Variance โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช ้ Levene’s test โดยมี
สมมตฐิานดงันี้ 
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 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

ตาราง 13 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Levene’s test 
 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดโลกร้อน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดโลกรอ้นโดยรวม 2.376 3 381 0.070 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 จากตาราง 13 ผลการเปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม มพีฤตกิรรม ในการ
ลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่มอาย ุโดยใชก้ารทดสอบ Levene’s test พบวา่ 
มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.070 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ
สมมตฐิานรอง (H1) วา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั จงึท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ระหวา่งกลุ่มดว้ยสถติ ิF-test ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง ต่อไปนี้ 
 

ตาราง 14 การทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้นใน   
     กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถติ ิF-test 
 

 F-test 
พฤติกรรมผู้บริโภค
ในการลดโลกร้อน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในการลดโลกรอ้น

โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

1.784 
75.451 
7.234 

0.595 
0.198 

3.002* 0.030 

  
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 ตาราง 14 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  จ าแนก
ตามกลุ่มอาย ุโดยใชส้ถติ ิF-test พบวา่ มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.030 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่อายอุยา่งน้อย 2 กลุ่มมี
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  แตกต่างกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
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  เพื่อใหท้ราบวา่ กลุ่มอายรุายคู่ใด  มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  แตกต่างกนั  ผูว้จิยั
จงึไดท้ าการทดสอบความความแตกต่างนของคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ี Least Significant 
Difference (LSD) ปรากฏผลการวเิคราะห ์ดงันี้ 
 
ตาราง 15 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน   
      กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอายโุดยเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Least Significant Difference  
     (LSD) 
 

 
ระดบัอายุ 

 
 
 

  Mean  

ระดบัอายุ 
ต ่ากวา่หรอื 
เท่ากบั 20 ปี 

21-30 ปี 
 

31-40 ปี 41 ปี 
ขึน้ไป 

3.966 3.979 3.812 3.896 

ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 
20 ปี 

3.966 - 
-0.012 

 (0.843) 
0.153* 
 (0.033) 

0.202 
(0.061) 

21-30 ปี 3.979 
 

- 
0.166* 
 (0.004) 

0.082 
(0.345) 

31-40 ปี 3.812 
  

- 
-0.070 
(0.427) 

41 ปีขึน้ไป 3.896 
   - 

 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 จากตาราง 15 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุพบวา่   
 กลุ่มอายตุ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานค ร 
มากกวา่อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 
0.033 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.153 
 กลุ่มอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานค ร 
มากกวา่ กลุ่มอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 มคี่า Probability (p) 
เท่ากบั 0.004 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.116   
 ส าหรบัรายคู่อื่นไม่พบวา่มคีวามแตกต่าง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
 สมมติฐานข้อ  3 ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติิ    ไดด้งันี้  



 64 

H0 : กลุ่มการศกึษาทุกระดบัมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร  
     ไม่แตกต่างกนั 

 H1 : กลุ่มการศกึษาอยา่งน้อย 2 ระดบัมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน 
   กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way Analysis of 
Variance โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้
 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene’s test โดย
มสีมมตฐิานดงันี ้
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 
ตาราง 16 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Levene’s test 
 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดโลกร้อน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดโลกรอ้นโดยรวม 0.304 2 382 0.738 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวน โดยใชก้ารทดสอบ  Levene’s test 
ในการทดสอบพบวา่ มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.738 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) วา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั จงึท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหวา่งกลุ่มดว้ยสถติ ิF-test ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง 
ต่อไปนี้ ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง ต่อไปนี้ 
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ตาราง 17 การทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้นใน 
     กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถติ ิF-test 
 

 F-test 
พฤติกรรมผู้บริโภค
ในการลดโลกร้อน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในการลดโลกรอ้น

โดยรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

1.284 
75.950 
77.234 

0.642 
0.199 

3.230* 0.041 

  
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 ตาราง 17 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา โดยใช้ โดยใชส้ถติ ิ F-test ในการทดสอบพบวา่ มคี่า Probability (p) เท่ากบั 
0.041 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดง
กลุ่มการศกึษาอยา่งน้อย 2 ระดบั มพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น แตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
  เพื่อใหท้ราบวา่ กลุ่มการศกึษารายคู่ใด  มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น  แตกต่างกนั  
ผูว้จิยัจงึไดท้ าการทดสอบความแตกต่าง ของคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ี Least Significant 
Difference (LSD) ปรากฏผลการวเิคราะห ์ดงันี้ 
 
ตาราง 18 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น 
     จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Least Significant Difference  (LSD) 
 

 
ระดบัการศึกษา 

 
 

  Mean  

ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญาตรี 

3.840 3.968 3.974 
 

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
 

3.840 
- 

-0.128* 
 (0.013) 

-0.134 
 (0.141) 

ปรญิญาตร ี 3.968 
 

- 
-0.006 

 (0.946) 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 3.974   - 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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  จากตาราง 18 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่  
  กลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี  มีพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร มากกวา่กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 มี
ค่า Probability (p) เท่ากบั 0.013 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.128 
 ส าหรบัรายคู่อื่นไม่พบวา่มคีวามแตกต่าง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 4   อาชีพ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 H0 : ทุกกลุ่มอาชพี มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร   
ไม่แตกต่างกนั 

 H1 : อยา่งน้อย2กลุ่มอาชพี มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร   
   แตกต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way Analysis of 
Variance โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดย
มสีมมตฐิานดงันี้ 
            H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
            H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 
ตาราง 19 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Levene’s test 
 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดโลกร้อน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดโลกรอ้นโดยรวม 11.330* 3 381 0.000 
 

       * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตาราง 19 ผลการเปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวน โดยใชก้ารทดสอบ  Levene’s test 
พบวา่ มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) วา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั จงึทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ระหวา่งกลุ่มดว้ยสถติ ิBrown-Forsythe  
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน 
     กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามอาชพี โดยใชส้ถติ ิBrown-Forsythe 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดโลกร้อน Statistic (a) df1 df2 Sig. 
     

พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดโลกร้อน 7.147* 3 290.748 0.000 
        

*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

 จากตาราง 20 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามกลุ่มอาชพี โดยใชส้ถติิ  Brown-Forsythe พบวา่ มคี่า Probability (p) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
แสดงวา่ อยา่งน้อย2กลุ่มอาชพี มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น  แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
  เพื่อใหท้ราบวา่ กลุ่มอาชพีรายคู่ใดมี พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ีDunnett’s 
T3 ปรากฏผลการวเิคราะห ์ดงันี้ 
 

ตาราง 21 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน    
     กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชพีโดยเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3   
 

 
 

อาชีพ 

 
 
 
 

Mean 

 
นกัเรยีน/
นิสติ/

นกัศกึษา    
3.935 

อาชีพ 
ขา้ราชการ/
พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

ธุรกจิสว่นตวั/
เจา้ของกจิการ 

3.882 4.106 3.800 

นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
3.935 

- 
0.053 

(0.907) 
-0.171* 
(0.046) 

0.135 
(0.013) 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ 

3.882 
 

- -0.224* 
(0.001) 

0.082 
(0.076) 

พนกังานบรษิทัเอกชน 
4.106 

 
 - 0.306* 

(0.000) 

ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ 
3.800 

 
  

- 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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 จากตาราง 21 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาชพี พบวา่  
 กลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มี พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร มากกวา่  กลุ่มอาชพีนกัเรยีน /นิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.046โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.171 
 กลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มกีาร พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร  มากกวา่ กลุ่มอาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.001โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.224 

กลุ่มอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน มกีาร พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร  มากกวา่ กลุ่มอาชพี ธุรกจิส่วนตวั /เจา้ของกจิการ  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.000 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.303 
 ส าหรบัรายคู่อื่นไม่พบวา่มคีวามแตกต่าง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะ 
โลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งันี้ 

H0 : ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน 
กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกนั 

 H1 : อยา่งน้อย2กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน 
   กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์จะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอยา่งทีม่ากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way Analysis of 
Variance โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene’s test โดย
มสีมมตฐิานดงันี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
 

ตาราง 22 ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช ้Levene’s test 
 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดโลกร้อน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดโลกรอ้น  2.376 3 381 0.070 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 จากตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบค่าความแปรปรวนโดยใชก้ารทดสอบ Levene’s test มี
ค่า Probability (p) เท่ากบั 0.070 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธ
สมมตฐิานรอง (H1) วา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั จงึท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ระหวา่งกลุ่มดว้ยสถติ ิF-test ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 23 การทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน   
     กรุงเทพมหานครจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยใชส้ถติ ิF-test   
 

 F-test   
พฤติกรรมผู้บริโภค
ในการลดโลกร้อน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในการลดโดยรวม 

 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
381 
384 

1.784 
75.441 
77.233 

0.585 
0.188 

3.002* 0.030 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  จ าแนกตาม
กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยใชส้ถติ ิF-test พบวา่ มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.030 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่อยา่งน้อย 2 กลุ่ม
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
  เพื่อใหท้ราบวา่ กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รายคู่ใด มี พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  ผูว้จิยัจงึไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่เป็นรายคู่
โดยใชว้ธิ ีLeast Significant Difference (LSD) ปรากฏผลการวเิคราะห ์ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

ตาราง 24 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นใน  
     กรุงเทพมหานครจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ย Least  
     Significant Difference (LSD) 
      

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 
 

    Mean  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกวา่หรอื
เท่ากบั 10,000 

บาท 

10,001-20,000 
บาท 

20,001-30,000  
บาท 

30,001  
บาท 
ขึน้ไป 

3.966   3.979 3.812   3.896 
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
3.966 

- 
-0.012 
(0.843) 

0.153* 
(0.033) 

0.070 
(0.472) 

10,001-20,000 บาท 3.979 
 

- 
0.166* 
(0.004) 

0.082 
(0.354) 

 
20,001-30,000 บาท 

 
3.812 

  
- 

-0.070 
(0.472) 

30,000 บาทขึน้ไป 3.896    - 

 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
 จากตาราง 24 เมื่อเปรยีบเทยีบ พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบวา่  
 กลุ่มรายไดต่้อเดอืนน้อยกวา่หรอืเท่ากบั  10,000 บาท มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น
ในกรุงเทพมหานคร มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.033 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.153 
 กลุ่มรายไดต่้อเดอืนรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มีพฤตกิรรม ในการลด
ภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร มากกวา่ กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.004 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 
0.153 
 ส าหรบัรายคู่อื่นไม่พบวา่มคีวามแตกต่าง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
 สถติทิีใ่ชใ้นกาวเิคราะหใ์นการหาความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวั จะใชก้ารวเิคราะหด์ว้ย
สมมุตฐิานขอ้ 6 ถงึ 9 ใชส้ถติวิเิคราะหค์วามถดถอยพหคูณู (Multiple Regression Analysis) โดยจะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig.(2-tailed) มคี่าน้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ ตวัแปรสองตวัมคีวามสมัพนัธก์นั  
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สมมติฐานข้อท่ี 6 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ 
ลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เขยีนสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งันี้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 6.1 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นปรมิาณการเปิดรบัสื่อม ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  

H0 : ปรมิาณการเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ 
ลดภาวะโลกรอ้น  

H1 : ปรมิาณการเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลด 
ภาวะโลกรอ้น  

สมมติฐานข้อท่ี 6.2 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นความถี่ในการเปิดรบัสื่อ  
มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เขยีน
สมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งันี้ 

H0 : ความถี่ในการเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลด 
ภาวะโลกรอ้น  

H1 : ดา้นความถี่การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลด 
ภาวะโลกรอ้น  
 

สมมติฐานข้อท่ี 7 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บั 
พฤตกิรรมใน การลดภาวะโลกรอ้น ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เขยีนสมมตฐิานทางสถติิ  ได้
ดงันี้ 

H0 : กจิกรรมดา้นสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

H1 : กจิกรรมดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   
 

สมมติฐานข้อท่ี 8 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บั 
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เขยีนสมมตฐิานทางสถติิ  ได้
ดงันี้ 

H0 : ความสนใจดา้นสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

H1 : ความสนใจดา้นสงัคม  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานข้อท่ี 9 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธ ์
กบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เขยีนสมมตฐิานทางสถติิ  ได้
ดงันี้ 

H0 ความคดิเหน็ดา้นสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

H1 : ความคดิเหน็ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

 
ตาราง 25 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การเปิดรบัสื่อเรื่อง รปูแบบการ   
     ด าเนินชวีติ กบัตวัแปรพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น 
 

 
 

ตวัแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta () 
 (Constant) 1.998 0.253  7.897 0.000 
 ปรมิาณการเปิดรบัสื่อ -0.006 0.022 -0.012 -0.275 0.785 
 ความถี่ในการเปิดรบัสื่อ 0.053 0.027 0.088    1.938 0.053 
 กจิกรรมดา้นสงัคม -0.078 0.033     -0.109 -2.391 0.017 
 ความสนใจดา้นสงัคม 0.282 0.062      0.259 4.567 0.000 
 ความคดิเหน็ดา้นสงัคม 0.357 0.080  0.255 4.450 0.000 
       
Adjusted R Square  = 0.215   Sig.= 0.000   

 
เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน () ในตาราง 29 พบวา่ ตวัแปร รปูแบบการ

ด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภค เรยีงล าดบัตามขนาด
ของความสมัพนัธจ์ากมากไปน้อย ไดแ้ก่ความคดิเหน็ดา้นสงัคม ความสนใจดา้นสงัคม และกจิกรรม
ดา้นสงัคม  

ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั 0.215 และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงใหเ้หน็วา่ตวั
แปรอสิระ รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ดา้นสงัคม ความสนใจดา้นสงัคม และกจิกรรม
ดา้นสงัคม สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของระดบั พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  ไดร้อ้ยละ 
21.5 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ  
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ค่าสมัประสทิธิ ์(B) ความคดิเหน็ดา้นสงัคม พบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมใน
การลดภาวะโลกรอ้น ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเหน็วา่หากความคดิเหน็ดา้น
สงัคม เพิม่ขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะมี
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น เพิม่ขึน้ 0.357 หน่วย 

ค่าสมัประสทิธิ ์(B) ความสนใจดา้นสงัคม พบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั พฤตกิรรมใน
การลดภาวะโลกรอ้น  ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ เหน็วา่หาก ความสนใจดา้นสงัคม  เพิม่ขึน้ 1 หน่วย 
โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะมีพฤตกิรรมในการลดภาวะ
โลกรอ้น เพิม่ขึน้ 0.282 หน่วย 

ค่าสมัประสทิธิ ์(B) กจิกรรมดา้นสงัคม พบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ ลบกบัพฤตกิรรมในการ
ลดภาวะโลกรอ้น ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เหน็วา่หาก  กจิกรรมดา้นสงัคม  
ลดลง 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะมีพฤตกิรรม
ในการลดภาวะโลกรอ้น ลดลง 0.127 หน่วย 
 
สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 26 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  
 

ตวัแปรอิสระ 

 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมในการลดภาวะโลกร้อนของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร 

ข้อมลูส่วนบคุคล     

   เพศ   X 
   อาย ุ    
  ระดบัการศกึษา    
  อาชพี    
  รายไดต่้อเดอืน    
การเปิดรบัส่ือ 
   ปรมิาณการเปิดรบัสื่อ 

  
 

X 
   ความถี่ในการเปิดรบัสื่อ   X 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

ตวัแปรอิสระ 

 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมในการลดภาวะโลกร้อนของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร 

 

 

รปูแบบการด าเนินชีวิต    
   กจิกรรมดา้นสงัคม    
   ความสนใจดา้นสงัคม    
   ความคดิเหน็ดา้นสงัคม    

 
หมายเหตุ  
เครื่องหมาย หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H0 
เครื่องหมาย X หมายถงึ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน H0 



บทท่ี 5 
สรปุผล การอภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 

สงัเขปความมุง่หมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาค้นคว้า  
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษา การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  ในการ ลดภาวะโลกรอ้น โดยศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคล ทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในการลดภาวะโลกรอ้น การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนิน
ชวีติทีม่ผีลต่อความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในการลดภาวะโลกรอ้น เพื่อ
น าผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ไปช่วยในการท านายหรอืพยากรณ์การ พฤตกิรรม  และสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักจิกรรม ความสนใจ และการวางสื่อ  ใหม้คีวามเหมาะสม  เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิ
พฤตกิรรมในการอุปโภค บรโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้  

1. เพื่อศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดส้่วน
บุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  ใน
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศกึษาการเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ทีม่ีต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะ
โลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อศกึษารปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ที่มต่ีอพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะ
โลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

  
ความส าคญัของการวิจยั 

1.  เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผน ปรบัปรุง ส่งเสรมิ กจิกรรม ความสนใจ เพื่อลดภาวะ 
โลกรอ้น และจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึน้ 

2.  เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผน การรณรงคท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อโครงการหรอืกจิกรรมที ่
เกีย่วขอ้งกบัการลดภาวะโลกรอ้น 

3. ผูส้นใจในเรื่องพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น สามารถน าผลวจิยัไปเป็นแนวทาง 
การศกึษาและวจิยัดา้นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้ต่อไป 

4. เป็นแนวทางในการจดัท าโครงการเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้นต่อไป 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1.  เพศ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร   
2.  อาย ุ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
3.  ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
4.  อาชพี  มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
5.  รายได ้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 

กรุงเทพมหานคร  
6.  การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น 

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
6.1 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นปรมิาณการเปิดรบัสื่อ มคีวามสมัพนัธก์บั 

พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
6.2 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นความถี่ การเปิดรบัสื่อ มคีวามสมัพนัธก์บั 

พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 7 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อ พฤตกิรรมใน

การลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 8 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม  ความสนใจเกีย่วกบัสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อ
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 9 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม  ความคดิเหน็ เกีย่วกบัสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อ
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื  ประชากร ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูร ของ นราศร ีไววานิชกุล และ 
ชศูกัดิ ์อุดมศร ี( 2538:104) โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาด
สงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง ส ารองจ านวนตวัอยา่ง 15 ตวัอยา่ง 
รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  
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 การวางแผนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การสุ่มตวัอยา่ง ผูศ้กึษาวจิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งโดยมขี ัน้ตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงันี้   

 ข ัน้ที ่ 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเลอืกเขตทีจ่ะใช้
เป็นพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูในกรุงเทพมหานคร มที ัง้หมด 50 เขต โดยการจบัฉลากขึน้มา   8 เขต เขตทีจ่บั
สลาก ไดแ้ก่   

1. เขตบางกะปิ  (เดอะมอลบ์างกะปิ)  2. เขตจตุจกัร (ตลาดนดัจตุจกัร) 
3.  เขตหว้ยขวาง (ตลาดหว้ยขวาง)  4. เขตลาดพรา้ว (ยเูนียนมอลล)์ 
5.  เขตบางแค (เดอะมอลบ์างแค)  6. เขตปทุมวนั (เซน็ทรลัเวลิด)์ 
7. เขตบางนา (เซน็ทรลับางนา)  8. เขตหลกัสี ่(เซน็ทรลัแจง้วฒันะ) 

  ข ัน้ที ่ 2 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดโควตา ( Quota Sampling) 

ตามจ านวนเขตทีจ่บัสลากไดใ้นขัน้ที ่1 ดว้ยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน จะ

ไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน ต่อเขต จ านวนเท่าๆ กนั  

 ข ัน้ที่  3 การเลอืกตวัอยา่งแบบสะดวก ( Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 

 
การสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ( Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1    แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นแบบมใีห้
เลอืกหลายค าตอบ (Multiple choices  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัปรมิาณและความถี่ในการรบัสื่อแต่ละ
ประเภท ต่อภาวะโลกรอ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะค าถามเป็น ประเภทอตัร
ภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมลีกัษณะค าถามแบบ Likert Scale Questions  

ตอนท่ี 3   ขอ้มลูดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ในการอภปิรายผลการวจิยัของ 
ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

ตอนท่ี  4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้นของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้  (Interval 
Scale) โดยมลีกัษณะค าถามแบบ Likert Scale Questions  
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ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมอืวิจยั 
1. ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูจิากต ารา เอกสาร บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัสื่อ  รปูแบบการด าเนิน

ชวีติและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เหมาะสม และขอค าเสนอแนะเพิม่เตมิ และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธใ์หส้มบรูณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ 

4. น าแบบสอบถาม ไปทดสอบ (Tryout) ครัง้ที ่1 กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
40 ชุด เพื่อน ากลบัมาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) และท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามทีส่มบรูณ์ 

5. น าแบบสอบถามไปเกบ็กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  40  ชุด และน ามาวเิคราะหห์าค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของชุดค าถาม โดยใชส้มัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้
วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา่ (  - Coefficient) สตูรของครอนบาค (Cronbach)  เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
ของชุดค าถาม ค่าแอลฟา่ทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องชุดค าถาม โดยมค่ีาระหวา่ง 0   
1 ซึง่ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 มาก แสดงวา่ มคีวามเชื่อมัน่สงู โดยมคี่าความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 
0.944 โดยแบ่งออกเป็นแต่ละขอ้ดงันี้   
  -  การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.744 
  -  รปูแบบการด าเนินชวีติ 
    กจิกรรมเกีย่วกบัสงัคม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.747 
    ความสนใจเกีย่วกบัสงัคม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.700 
    ความคดิเหน็เกีย่วกบัสงัคม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.726 
  -  พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.778 
 6.   น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Method) เพื่อศกึษา การเปิดรบัสื่อ รปูแบบ
การด าเนินชวีติดา้นสงัคม และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่การด าเนินการเกบ็ขอ้มลูมดีงันี้ 

1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
การตอบแบบสอบถามของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 385  คน 



 79 

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้จากหนงัสอื ต ารา 
บทความ ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้น เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
 

การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจดักระท าข้อมลู 

1. หลงัจากเกบ็ขอ้มลูแลว้น า แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของแบบ    
สอบถาม และคดัแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก  

2. น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แลว้มาลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสั  ส าหรบัประมวล
ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

3. น าขอ้มลูมาบนัทกึลงคอมพวิเตอร ์เพื่อประมวลผล (Processing) ดว้ยโปรแกรมการ
ประมวลขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติดิงันี้  
  1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 1 
ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพีปจัจุบนั รายไดต่้อเดอืน  
  1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามตอน
ที่ 2   การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น ตอนที่  3 รปูแบบในการด าเนินชวีติดา้นสงัคม ของผู้
แบบสอบถาม, ตอนที4่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.3 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   เพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะ
ขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 2 การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น ตอนที่  3 รปูแบบในการ
ด าเนินชวีติดา้นสงัคม ของผูแ้บบสอบถาม, ตอนที4่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุตฐิาน 
ดงันี้  
  2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี (Independent Statistic) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมุตฐิานขอ้ที่ 1   ขอ้มลูส่วนบุคคล ดา้นเพศ  
  2.2 สถติวิเิคราะหแ์บบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way analysis of 
Variance) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2  กลุ่ม ใชท้ดสอบ
สมมุตฐิานขอ้ที่  2,3,4,5  ขอ้มลูส่วนบุคคล ดา้น อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชพีปจัจุบนั และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน  
  2.3 สถติวิเิคราะหส์มัพนัธถ์ดถอยพหุคณู  (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชห้าค่า

ความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระจากกนั ใชท้ดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่6, 7, 8 และขอ้ที ่9 
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ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื t-test (Independent t- test) ไดแ้ก่ 

1. เพศ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 
กรุงเทพมหานคร  
 ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื F-test โดยวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
ANOVA) แยกเป็นรายขอ้ไดด้งันี้ 

2. อาย ุ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 
กรุงเทพมหานคร 

3. ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

4. อาชพี  มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 
กรุงเทพมหานคร  

5. รายได ้มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคใน 
กรุงเทพมหานคร  

  ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื การทดสอบสถติวิเิคราะหส์มัพนัธถ์ดถอยพหุคณู  (Multiple 
Regression Analysis) ไดแ้ก่ขอ้ 
 6.  การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น  ปรมิาณและความถี่ในการเปิดรบัขา่วสาร มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
  7.  รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม กจิกรรมดา้นสงัคม ความสนใจ และความคดิเหน็มี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  
 
สรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู  การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นสงัคม และพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น สามารถสรุปผลไดด้งันี้  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี  1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกไดด้งันี้ 
  เพศ กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 232 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 60.30 และเป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.70    

 อาย ุกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายรุะหวา่ง 21 -30 ปี จ านวน 
171 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 44.40 อายตุ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20  ปี จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.70  
รองลงมาคอื  มอีายรุะหวา่ง 31 -40 ปี จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.20 และมอีาย ุ41  ปีขึน้ไป 
จ านวน 49  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 12.70 ตามล าดบั 
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 ระดบัการศึกษาสงูสดุ กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีจ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.20 รองลงมามรีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี
จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.20 และมรีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 64 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 16.60 ตามล าดบั 
 อาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 
124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.20 รองลงมาเป็นนกัเรยีน /นิสติ/ นกัศกึษา จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 26.50 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ธุรกจิส่วนตวั     
/เจา้ของกจิการ จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.70 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได ้ 10,001-20,000 
บาท จ านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.40 มรีายน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาทจ านวน 1 12 คน 
คดิเป็น   รอ้ยละ 29.10 รองลงมา มรีายได ้20,001-30,000 บา จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.70 
มรีายได ้30,001 บาทขึน้ไป มี จ านวน 57 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 14.80 ตามล าดบั 

 
 ตอนท่ี 2    การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือเก่ียวกบัปริมาณและความถ่ี
ในการรบั ส่ือแต่ละประเภท ต่อภาวะโลกร้อนของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
ปริมาณในการรบัส่ือ 

 ผูต้อบแบบสอบถามม ีปรมิาณในการรบัสื่อโดยรวมในระดบั 3 -5 ครัง้ต่อสปัดาหโ์ดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ส่ือมวลชน  
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัขอ้มลูจากสื่อ โทรทศัน์ มากกวา่สื่ออื่น คอืมปีรมิาณ เท่ากบั 
มากกวา่ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16  รองลงมา ไดแ้ก่ สื่อนิตยสาร คอืมปีรมิาณ 
เท่ากบั 3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 สื่อโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.89 และสื่อโฆษณาทางวทิย ุโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ตามล าดบั 
 ส่ือเฉพาะกิจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัขอ้มลูจากสื่อ นิทรรศการ มากกวา่สื่ออื่น คอืมปีรมิาณ เท่ากบั   
3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 สื่อโฆษณาแผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.08 
 ส่ือบคุคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัสื่อบุคคลจาก สมาชกิในครอบครวั /เพื่อน คนรูจ้กั  คอืมปีรมิาณ 
เท่ากบั 3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83   
ความถ่ีในการรบัส่ือ  

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการรบัสื่อโดยรวมในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
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 ส่ือมวลชน  
 ผูต้อบแบบสอบถามมี ความถี่ ในการรบัสื่อทางนิตยสาร มากกวา่สื่ออื่น โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.15 รองลงมาไดแ้ก่สื่อโทรทศัน์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 สื่อหนงัสอืพมิพ ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.96 และสื่อทางวทิย ุโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 
 ส่ือเฉพาะกิจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัสื่อจากนิทรรศการถี่กวา่ การรบัสื่อ แผ่นพบั /ใบปลวิ/โปสเตอร์  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และ 3.83 ตามล าดบั 
 ส่ือบคุคล 
 ผูบ้รโิภคมคีวามถี่ในการรบัสื่ออยูใ่นระดบัรบัสื่อปรมิาณมาก จาก สมาชกิในครอบครวั /
เพื่อน คนรูจ้กั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98   
 
 ตอนท่ี 3   การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัการรปูแบบการด าเนินชีวิตด้านสงัคมแบ่ง
ออกเป็น 3   ส่วน ได้แก่ 
กิจกรรมด้านสงัคม 
 ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนกจิกรรมดา้นสงัคมโดยรวมอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งบ่อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นสงัคมทุกขอ้ 
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งบ่อย กจิกรรมทีเ่ขา้ร่วมมากกวา่ขอ้อื่นคอื การ ประหยดัทรพัยากรปา่ไม้  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.95 การเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดัพลงังานไฟฟ้า  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 การเขา้ร่วม
กจิกรรมประหยดัน ้า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 และการเขา้ร่วมกจิกรรมประหยดักระดาษ  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 ตามล าดบั 
ความสนใจด้านสงัคม 
 ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความสนใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมี
ความสนใจมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความสนใจทุกขอ้  อยูใ่นระดบัมคีวาม
สนใจมาก ทีใ่หค้วามสนใจมากกวา่ขอ้อื่นคอื ความ สนใจอ่านและศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้  ความสนใจผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากทีช่่วย
รกัษาสิง่แวดลอ้ม  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ความสนใจกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมทีล่ดภาวะโลกรอ้น  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ความ
อยากรูว้ธิรีกัษาสิง่แวดลอ้ม และลดภาวะโลกรอ้นเพื่อจะไดป้ฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.82 และความอยากรูว้า่ภาวะโลกรอ้นเกดิจากสาเหตุใดเพื่อจะไดห้ลกีเลีย่งสาเหตุทีท่ าใหโ้ลกรอ้น  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
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ความคิดเหน็ด้านสงัคม 
 ผูต้อบแบบสอบถามม ีรปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความคดิเหน็ดา้นสงัคมโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนความคดิเหน็ดา้นสงัคมทุกขอ้  อยูใ่น
ระดบัเหน็ดว้ย มคีวามคดิเหน็ เหน็ดว้ยมากกวา่ขอ้อื่นคอื ปญัหาสิง่แวดลอ้ม เป็นเรื่องส าคญัใน
ปจัจุบนั  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้  จะเจบ็ปว่ยง่ายขึน้จากสภาวะอากาศที่
แปรปรวนขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ภาวะโลกรอ้นเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติทุกชนิดบนโลกโดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภมูโิลกสงูขึน้ทุกปี  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 
และการประหยดัพลงังาน  และรกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นหน้าทีข่องทุกคน  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.59 
ตามล าดบั 
 
ตอนท่ี 4   การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะโลกร้อน 

ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้นโดยรวม ท าบ่อยครัง้ โดย
มคี่าเฉลีย่อยูท่ ี ่4.10 เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมี พฤตกิรรม ท าเป็นประจ า มากกวา่ขอ้อื่นคอื ปิดเครื่องปรบัอากาศใน
ทีท่ างานตอนเวลาพกัเทีย่ง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ แยกขยะ ทีส่ามารถน าไปรี
ไซเคลิก่อนน าไปทิง้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรม ท าบ่อยครัง้ มากกวา่ขอ้อื่นคอื เลอืกใชก้ระดาษ  รไีซเคลิ  
และใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19  รองลงมาได ้มองหาผลติภณัฑท์ีม่สีญัลกัษณ์
ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น ป้ายฉลากเขยีว ประหยดัไฟเบอร ์ 5 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 ชกัชวน
คนรอบขา้งทีรู่จ้กัใหช้่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มและลดปญัหาภาวะโลกรอ้น  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09  
เลอืก ใชถุ้งผา้หรอื ตะกรา้ แทนถุงพลาสตกิ และเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีซ่ ือ้เตมิใหม่ได ้เพื่อเป็นการลด
ขยะจากหบีห่อของบรรจุภณัฑ์  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 ท่านจะใชโ้หมดสแตนดบ์าย ในเครื่อง
คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและอุปกรณ์ผต่อพ่วงต่างๆ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05  ร่วมกจิกรรมรณรงค์
สิง่แวดลอ้มในชุมชน และลงมอืท ากจิกรรมเพื่อ รกัษาสิง่แวดลอ้ม  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03  และ
เปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภค 

ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ เพศชายและหญงิ มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน

กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้



 84 

สมมติฐานข้อท่ี 2 อาย ุมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ อายอุยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยอธบิายไดว้า่ 
 กลุ่มอายตุ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานค ร 
มากกวา่อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 
0.033 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.153 
 กลุ่มอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานค ร 
มากกวา่ กลุ่มอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 มคี่า Probability (p) 
เท่ากบั 0.004 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.116   

สมมติฐานข้อ 3 ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลก 
รอ้นของ ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ กลุ่มการศกึษาอยา่งน้อย 2 ระดบั มพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
การลดภาวะโลกรอ้น แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้โดยอธบิายไดว้า่ 
 กลุ่มระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี  มีพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร มากกวา่ กลุ่มระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มี
ค่า Probability (p) เท่ากบั 0.013 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.128 

สมมติฐานข้อท่ี 4   อาชพี มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ อยา่งน้อย  2 กลุ่มอาชพี  มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลก
รอ้น แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวก้ลุ่มอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน  มี พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานคร มากกวา่  กลุ่ม
อาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 
0.046โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.171 
 กลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มกีาร พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร  มากกวา่ กลุ่มอาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.001โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.224 

กลุ่มอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน มกีาร พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร  มากกวา่ กลุ่มอาชพี ธุรกจิส่วนตวั /เจา้ของกจิการ  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.000 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.303 

 สมมติฐานข้อท่ี 5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลก 
รอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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 การทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ อยา่งน้อย 2 กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมในการลด
ภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 กลุ่มรายไดต่้อเดอืนน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น
ในกรุงเทพมหานคร มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.033 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.153 
 กลุ่มรายไดต่้อเดอืนรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มีพฤตกิรรม ในการลด
ภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร มากกวา่ กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.004 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 
0.153 
 สมมติฐานข้อท่ี  6 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ 
ลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อท่ี 6.1 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นปรมิาณการเปิดรบัสื่อม ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลก 

สมมติฐานข้อท่ี 6.2 การเปิดรบัสื่อเรื่องภาวะโลกรอ้น ดา้นความถี่ในการเปิดรบัสื่อ  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 พบวา่ ตวัแปรการเปิดรบัสื่อ  ในดา้นปรมิาณ และ ความถี่ ไม่ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภค   

สมมติฐานข้อท่ี 7 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บั 
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร เขยีนสมมตฐิานทางสถติ ิ 

สมมติฐานข้อท่ี 8 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บั 
พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อท่ี 9 รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธ ์
กบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

พบวา่ ตวัแปรรปูแบบการด าเนินชวีติ  มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมในการลดภาวะโลก
รอ้นของผูบ้รโิภค เรยีงล าดบัตามขนาดของความสมัพนัธจ์ากมากไปน้อย  ไดแ้ก่ความคดิเหน็ดา้น
สงัคม ความสนใจดา้นสงัคม และกจิกรรมดา้นสงัคม  

ค่า Adjusted R Square มคี่าเท่ากบั 0.215 และค่า Sig. เท่ากบั 0.000 แสดงใหเ้หน็วา่ตวั
แปรอสิระ รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ดา้นสงัคม ความสนใจดา้นสงัคม และกจิกรรม
ดา้นสงัคม สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของระดบั พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  ไดร้อ้ยละ 
21.5 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ  

ความคดิเหน็ดา้นสงัคม  พบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั พฤตกิรรมในการลดภาวะโลก
รอ้น ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเหน็วา่หากความคดิเหน็ดา้นสงัคม  เพิม่ขึน้ 1 
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หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจะมพีฤตกิรรมในการลด
ภาวะโลกรอ้น เพิม่ขึน้ 0.357 หน่วย 

ความสนใจดา้นสงัคม พบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  
ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ เหน็วา่หากความสนใจดา้นสงัคม เพิม่ขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวั
แปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจะมพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  เพิม่ขึน้ 0.282 
หน่วย 

กจิกรรมดา้นสงัคม พบวา่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  ซึง่
สามารถอธบิายไดว้า่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเหน็วา่หาก  กจิกรรมดา้นสงัคม  ลดลง 1 หน่วย โดย
ไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะมีพฤตกิรรมในการลดภาวะโลก
รอ้น ลดลง 0.127 หน่วย 

 
การอภิปรายผล 
 จากการวจิยัในเรื่อง การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ในการลดภาวะโลกรอ้น สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1.  ข้อมลูส่วนบคุคลของของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ผลการศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ2 1-30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน  และมรีายไดต่้อเดอืนอยูร่ะหวา่ง  10,001 –20,000 บาทซึง่ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ชนาทปิ อ่อนหวาน (2553) การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ
และทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้   สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื ประชากรทัง้   ชายและหญงิ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซือ้  หรอืใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  จ านวน  420 คน ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายตุ ่ากวา่หรอืเท่ากบั  30 ปี มี
การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  มอีาชพีลกูจา้ง  / พนกังานบรษิทั  และมรีายไดต้ ่ากวา่หรอืเท่ากบั  
10,000 บาท  

2    ข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือเก่ียวกบั  ต่อภาวะโลกร้อน ของประชาชนใน
กรงุเทพมหานคร 
 ผูต้อบแบบสอบถามม ีปรมิาณในการรบัสื่อโดยรวมในระดบั 3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห์ ไดร้บั
ขอ้มลูจากสื่อมวลชน  สื่อโทรทศัน์ มากกวา่สื่ออื่นโดยไดร้บัมากกวา่ 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ รองลงมา 
ไดแ้ก่ สื่อนิตยสาร สื่อโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ ์และสื่อโฆษณาทางวทิย ุคอืมปีรมิาณ เท่ากบั  3 - 5 
ครัง้ต่อสปัดาห ์ตามล าดบั  ไดร้บัขอ้มลูจากสื่อเฉพาะกจิ สื่อนิทรรศการ มากกวา่สื่ออื่น และ สื่อ
โฆษณาแผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์ คอืมปีรมิาณเท่ากบั   3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์สื่อบุคคลจากสมาชกิ
ในครอบครวั/เพื่อน คนรูจ้กั คอืมปีรมิาณ เท่ากบั 3 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์ในส่วนความถี่ในการรบัสื่อ
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โดยรวมในระดบัมาก ไดร้บัขอ้มลูจากสื่อมวลชน สื่อทางนิตยสาร มากกวา่สื่ออื่น รองลงมาไดแ้ก่ สื่อ
โทรทศัน์ สื่อหนงัสอืพมิพ ์และสื่อทางวทิย ุ ตามล าดบั  ไดร้บัขอ้มลูจากสื่อเฉพาะกจิ ไดร้บัสื่อจาก
นิทรรศการถี่กวา่ การรบัสื่อแผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์สื่อบุคคลมคีวามถี่ในการรบัสื่ออยูใ่นระดบัรบั
สื่อปรมิาณมาก จากสมาชกิในครอบครวั/เพื่อน คนรูจ้กั  
 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลธดิา  เพ่งผล (2551) ไดท้ าการวจิยัปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อพฤตกิรรมลดภาวะโลกรอ้นของนิสตินกัศกึษามหาาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบวา่ มคีวามถี่ในการเขา้ร่วมกจิกรรมลดภาวะโลกรอ้นอยูใ่นระดบัปานกลางถงึแมว้า่
กรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโทรทศัน์ จาการวเิคราะห์
ปจัจยัต่าง ๆ  หากตอ้งการใหน้ิสตินกัศกึษามสี่วนร่วมในกจิกรรมสงูขึน้ควรรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่องผ่านสื่อทีเ่ยาวชนสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก รวมทัง้
สรา้งเครอืขา่ยร่วมกบัภาครฐัและเอกชน เพื่อประสานความร่วมมอืในการลดภาวะโลกรอ้น 
 3   ข้อมลูเก่ียวกบัการรปูแบบการด าเนินชีวิตด้านสงัคม  
 รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนกจิกรรมดา้นสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง ผูต้อบ
แบบสอบถามมี  รปูแบบการด าเนินชวีติในส่วนการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นสงัคมทุกขอ้ อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งบ่อย ในส่วนความสนใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมคีวามสนใจมาก และส่วนความคดิเหน็ดา้น
สงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย  
 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนาทปิ   อ่อนหวาน  (2553) การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย
เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้   สนิคา้ทีม่ฉีลาก
คารบ์อนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมเกีย่วกบัการลด
ภาวะโลกรอ้น พบวา่ มกีารปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอ้นโดยรวม  อยูใ่นระดบัปฏบิตัิ
ค่อนขา้งบ่อย  รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น  พบวา่ มคีวามสนใจ
เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นโดยรวม  อยูใ่นระดบัสนใจมากรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความคดิเหน็
เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น  พบวา่ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นโดยรวม  อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ผลในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์พื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
 4   ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะโลกร้อน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมี พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น โดยรวม  ท าบ่อยครัง้ 
ผูต้อบแบบสอบถามมี พฤตกิรรม  ท าเป็นประจ า มากกวา่ขอ้อื่นคอื ท่านปิดเครื่องปรบัอากาศในที่
ท างานตอนเวลาพกัเทีย่ง  รองลงมาไดแ้ก่ขอ้  ท่านแยกขยะ ทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิก่อนน าไปทิง้  
ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรม ท าบ่อยครัง้ มากกวา่ขอ้อื่นคอื ท่านเลอืกใชก้ระดาษ  รไีซเคลิ  และ
ใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า รองลงมาได ้ท่านมองหาผลติภณัฑท์ีม่สีญัลกัษณ์ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น 
ป้ายฉลากเขยีว ประหยดัไฟเบอร ์5  ท่านชกัชวนคนรอบขา้งทีรู่จ้กัใหช้่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มและลด
ปญัหาภาวะโลกรอ้น  ท่านเลอืก ใชถุ้งผา้หรอื ตะกรา้ แทนถุงพลาสตกิ และท่านเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ี่
ซือ้เตมิใหม่ได ้เพื่อเป็นการลดขยะจากหบีห่อของบรรจุภณัฑ์  ท่านจะใชโ้หมดสแตนดบ์าย ในเครื่อง
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คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและอุปกรณ์ผต่อพ่วงต่างๆ  ท่านร่วมกจิกรรมรณรงคส์ิง่แวดลอ้มในชุมชน  และ
ลงมอืท ากจิกรรมเพื่อรกัษาสิง่แวดลอ้ม  และท่านเปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศนูยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์โดยการสนบัสนุนจาก
โครงการองคก์รสนบัสนุนธุรกจิ สถาบนัคนีนัแห่งเอเชยี (2549: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาเรื่อง  โครงการ
ส ารวจพฤตกิรรและทศันคตขิองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ขององคก์รธุรกจิใน
ประเทศไทย พบวา่ พฤตกิรรมชาวกรุงเทพฯ  ในการเลอืกซือ้สนิคา้และหรอืบรกิารชาวกรุงเทพฯ  
ส่วนใหญ่รอ้ยละ  50 มคีวามคดิทีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้และหรอืบรกิารขององคก์รธุรกจิทีม่คีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม  กล่าวคอืจะซือ้ผลติภณัฑแ์ละหรอืบรกิารจากองคก์รธุรกจิ  ทีไ่ม่ท าลาย
สิง่แวดลอ้มเท่านัน้ และจะแนะน าต่อใหก้บัสมาชกิในครอบครวัและญาตพิีน้่องใหช้่วยกนัสนบัสนุน
สนิคา้และหรอืบรกิารทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม 
 5. ข้อมลูจากการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ เพศชายและหญงิ มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   ชลลดา สุภากาว ี(2540: 84) กล่าววา่ประชาชนเพศชายและเพศ
หญงิมกีารรบัรูแ้ละการตอบสนองต่อปญัหาสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ กลุ่มอายุทีต่่างกนั  กลุ่มมีพฤตกิรรม ในการลดภาวะโลก
รอ้น แตกต่างกนั กลุ่มอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร 
มากกวา่กลุ่มอื่น  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลลดา  สุภากาวี (2540: 84) กล่าววา่ประชาชนทีม่ี
อายตุ่างกนัมกีารรบัรูแ้ละการตอบสนองต่อปญัหาสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั  ระดบัการศกึษา ที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่  กลุ่มการศกึษาทีต่่างกนั  มีพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลด
ภาวะโลกรอ้น แตกต่างกนั โดยอธบิายไดว้า่กลุ่มระดบัการศกึษา สงูกวา่ปรญิญาตรี  มพีฤตกิรรม ใน
การลดภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานค ร มากกวา่กลุ่มอื่น  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยา  
บรูณะกลู  (2545) กล่าววา่  ผูบ้รโิภคทีม่ี ระดบัการศกึษา ต่างกนั  มผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
การซือ้สนิคา้เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  คอื ช่วงเวลาในการซือ้  วนัทีไ่ปซือ้  สถานทีต่ ัง้ทีไ่ปซือ้
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ กลุ่มอาชพีทีต่่างกนั  มพีฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น  
แตกต่างกนั กลุ่มอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  มี พฤตกิรรม ในการลดภาวะโลกรอ้น ใน
กรุงเทพมหานคร มากกวา่กลุ่มอาชพีอื่น     ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ธนิต เตยีววณิชกุล  
(2546) ไดว้จิยัการเปิดรบัสาร ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมในโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน"  
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี  ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศกึษา อาชพี รายได ้การครอบครองรถเก๋ง และรถกระบะแตกต่างกนัไม่มผีลต่อการเปิดรบัสาร  
ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมในโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" ทีแ่ตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมในการลด 
ภาวะโลกรอ้น ในกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  กลุ่มรายไดต่้อเดอืนรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-
30,000 บาท มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นในกรุงเทพมหานคร  มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนกลุ่มอื่น  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลลดา  สุภากาวี (2540: 84) กล่าววา่  ประชาชนทีม่ี
รายไดต่้างกนั  มกีารตอบสนองปญัหาสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกวา่หรอื
เท่ากบั 10,000 บาท บาท มพีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในกรุงเทพมหานคร ดกีวา่ผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท และผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รปูแบบการด าเนินชีวิต มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการลดภาวะโลกร้อนของ 
ผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร  

รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ ความสนใจดา้นสงัคม และกจิกรรมดา้นสงัคม  มี
ผลท าใหพ้ฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 21.5 ดา้นความคดิเหน็ และ ความสนใจ
ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  และกจิกรรมดา้นสงัคม  มี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบกบัพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลธดิา  เพ่งผล ( 2551) ไดท้ าการวจิยัปจัจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมลดภาวะโลกรอ้นของนิสตินกัศกึษามหาาวทิยาลยัในเขต  ส าหรบัการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธพ์บวา่ การเขา้ร่วมกจิกรรม และการไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้นเป็น
ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างตรงต่อพฤตกิรรมลดภาวะโลกรอ้นของนิสตินกัศกึษามหาวทิยาลยั จา
การวเิคราะหป์จัจยัต่าง ๆ  หากตอ้งการใหน้ิสตินกัศกึษามสี่วนร่วมในกจิกรรมสงูขึน้ควรรณรงค์
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัภาวะโลกรอ้นอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่องผ่านสื่อทีเ่ยาวชนสามารถเขา้ถงึได้
สะดวก รวมทัง้ความสนใจดา้นสรา้งเครอืขา่ยร่วมกบัภาครฐัและเอกชน เพื่อประสานความร่วมมอืใน
การลดภาวะโลกรอ้น 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั  

จากผลการวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาเรื่อง  การเปิดรบัสื่อ รปูแบบการด าเนินชวีติและพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในการลดภาวะโลกรอ้น 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัดงันี้ 
1. จากการศกึษาพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหวา่ง 21- 

30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายได ้10,001-20,000 
บาท ดงันัน้ควรเผยแพร่ขอ้มลูและจดักจิกรรมรณรงคเ์พื่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ โดยเลอืกช่องในทางการ
สื่อสารใหเ้หมาะกบัเป้าหมายหลกักลุ่มนี้ 

2. เนื่องจากการศกึษาพบวา่ ปรมิาณในการรบั สื่อแต่ละประเภท ต่อภาวะโลกรอ้นของ 
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ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปรมิาณในการรบัสื่อแต่ละประเภทอยูใ่นปรมิาณ 3-5 ครัง้ต่อสปัดาห์  
ในสื่อทีม่กีารปรมิาณในการรบัมากทีสุ่ดสื่อสื่อโทรทศัน์ ในการรบัสื่อ ภาวะโลกรอ้น ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ควรมกีารเผยแพร่ขอ้มลูใหม้ากขึน้ การเลอืกรายการหรอืช่วงเวลาทีต่รงกลบัความ
ตอ้งการในการเปิดรบัสื่อของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้  โดยจดัใหม้กีารเปิดรบัสื่อทีเ่หมาะสมกบั
ปรมิาณทีผู่บ้รโิภคเปิดรบัสื่อมากทีสุ่ด โดยเน้นสื่อทางโทรทศัน์ทีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด และลงสื่อ
ในช่วงเวลามกีารเปิดรบัมากทีสุ่ดในแต่ละสปัดาห์  

3. เนื่องจากการศกึษาพบวา่ ความถี่ในเปิดรบัสื่อ แต่ละประเภทอยูใ่นปรมิาณมาก โดย 
ผ่านช่องทางการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกบัผูบ้รโิภค  โดยเฉพาะปจัจุบนัสื่อหลายๆ ประเภทไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการเผยแพร่ขอ้มลู  ดงันัน้  การเลอืกสื่อทีเ่ป็นทีน่ิยมสื่อโทรทศัน์ร่วมกบัการใชแ้ละ
หนงัสอืพมิพท์ีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัว่ถงึจงึเป็นการเผยแพร่ขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4. เนื่องจากการศกึษาพบวา่ รปูแบบการด าเนินชวีติในเรื่อง กจิกรรมดา้นสงัคมอยูใ่นระดบั 
เขา้ร่วมค่อยขา้งบ่อย จงึตอ้งรณรงคใ์หผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึสาเหตุและปญัหาทีเ่กดิมาจากการเกดิ
ภาวะโลกรอ้น อาจท าในสถานศกึษาต่างๆ ทัง้ ในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
การจดักจิกรรมต่างๆ ในการร่วมเดนิรณรงคเ์พื่อลดปญัหาภาวะโลกรอ้น  ในแหล่งทีเ่ป็นยา่นธุรกจิ
และยา่นการคา้ต่างๆ ใหห้นัมาบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่สี่วนช่วยในการลดภาวะโลกรอ้น  

5. เนื่องจากการศกึษาพบวา่ รปูแบบการด าเนินชวีติเรื่องความสนใจดา้นสงัคม เกีย่วกบั 
ภาวะโลกรอ้น อยูใ่นระดบัสนใจมาก จงึตอ้งใหค้วามรู ้รณรงค ์ในเรื่องภาวะโลกรอ้น การเกดิภาวะ
โลกรอ้น ปญัหาทีต่ามมา และวธิป้ีองกนัภาวะโลกรอ้น ใหต้ระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัตนเอง
และสงัคม 

6. เนื่องจากการศกึษาพบวา่ รปูแบบการด าเนินชวีติเรื่องความคดิเหน็ดา้นสงัคม โดย 
ความคดิเป็นอยูใ่นระดบัทีเ่หน็ดว้ย ซึง่เหน็ดว้ยวา่ภาวะโลกรอ้นเป็นปญัหาทีส่ าคญั  และชีใ้หเ้หน็ถงึ
อนัตรายของภาวะโลกรอ้นและสภาพอากาศของโลกทีแ่ปรปรวน ซึง่ เป็นโอกาสส าหรบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการน าเสนอสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืใหเ้กดิพฤตกิรรมการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น 

7.  เนื่องจากการศกึษาพบวา่ พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น โดยผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรม  
ท าบ่อยครัง้ ซึง่เมื่อมกีารเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ในการเปิดรบัสื่อ หรอืการจดักจิกรรม ใหค้วามรูค้วาม
สนใจในเรื่องภาวะโลกรอ้น ยอ่มน าไปสู่พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นเป็นการดงึดดูความสนใจ 
ท าใหเ้กดิความร่วมมอืในการทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการด าเนินชวีติในการลดภาวะโลกรอ้น  

8. เนื่องจาการวจิยัพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตรม์คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลด 
ภาวะโลกรอ้นโดยกลุ่มอาย ุ21-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานเอกชน และมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มพีฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น มากกวา่กลุ่มอาย ุระดบั
การศกึษา อาชพี  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกลุ่มอื่น  ๆโดยเน้นกลุ่ม ดงักล่าวทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ
พฤตกิรรมมาก ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญัในการเผยแพร่ขา่วสารในเรื่องภาวะโลกรอ้น และน าเสนอ
กจิกรรมในรปูแบบต่าง ๆ ในการรณรงคใ์หเ้กดิความสนใจ และความคดิเหน็ดา้นสงัคมทีด่ี  ในการ
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ด าเนินชวีติ เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืและก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเพื่อลด
ผลกระทบและชะลอปญัหาภาวะโลกรอ้น 

9. เนื่องจาการวจิยัพบวา่ รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจและความ 
คดิเหน็ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้น เมื่อรปูแบบการด าเนินชวีติ
เปลีย่นแปลงไป พฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นกจ็ะแตกต่างกนัไปดว้ย ดงันัน้รปูแบบการด าเนิน
ชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปในดา้นต่าง ๆ จงึตอ้งวางแผ่นในการจดักจิกรรม ในการร่วมเดนิรณรงคเ์พื่อลด
ปญัหาภาวะโลกรอ้น การใหค้วามรู ้การรณรงค ์ในเรื่องภาวะโลกรอ้น ใหเ้กดิความสนใจ และเกดิ
ความคดิถงึอนัตราย และผลกระทบทีจ่ะตามมา เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในการลดภาวะโลกรอ้นทีย่ ัง่ยนื 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ใหก้ระจายกลุ่มตวัอยา่ง เพศชาย และ เพศหญงิใหม้สีดัส่วนเท่า ๆ กนั  เพื่อใหท้ราบถงึ
มุมมองทัง้ชาย และหญงิ ทีห่ลากหลาย  

2 ใหเ้จาะจงมากขึน้  เช่น กลุ่มครู อาจารย์ กลุ่มผูม้ชี ื่อเสยีง  ดารา นกัแสดง  นกัการเมอืง  
เพื่อใหท้ราบถงึมุมมองทีห่ลากหลายของแต่ละกลุ่มคนงานวจิยัครัง้  ต่อไปอาจเลอืกกลุ่มตวัอยา่งใน
สงัคม 

3. ท าการศกึษาในดา้นทีก่วา้งขึน้  ในพืน้ทีอ่ื่นๆ  เช่น จงัหวดัทีม่ปีระชากรมากๆ เช่น 
เชยีงใหม่ เพื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยันี้วา่มคีวามแตกต่างหรอืสอดคลอ้งกนัอยา่งไร เพื่อใหส้ามารถ
รณรงคไ์ดต้รงตาม พืน้ทีท่ ีไ่ดศ้กึษาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. ควรศกึษาปจัจยัหรอืสาเหตุทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม เช่น ความตระหนกัรูต่้อผลกระทบของ
สภาวะโลกรอ้นนกัเรยีน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกัรูต่้อผลกระทบ
ของสภาวะโลกรอ้นเพิม่มากขึน้  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  การเปิดรบัส่ือ  รปูแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร        
ในการลดภาวะโลกร้อน  

       เลขท่ีแบบสอบถาม........................ 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยผลทีไ่ดจ้ะน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างการศกึษาเท่านัน้  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 การเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น  
ส่วนท่ี 3 รปูแบบในการด าเนินชวีติในการลดภาวะโลกรอ้น 
ส่วนท่ี 4 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  

 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง         ซ่ึงตรงกบัข้อเทจ็จริงมากท่ีสดุ  
ส่วนท่ี 1 : ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1. เพศ  

1). ชาย     2). หญงิ  
 

2. อายุ  
1). ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 20 ปี  2). 21-30 ปี 
3). 31-40 ปี    4). 41 ปีขึน้ไป 
 

3. ระดบัการศกึษาสงูสุด  
1). ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี   2). ปรญิญาตร ี
3). สงูกวา่ปรญิญาตร ี   
   

4. อาชพีปจัจุบนั  
1). นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา  2). ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
3).พนกังานบรษิทัเอกชน  4). ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ 
5).อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................  
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5. รายไดต่้อเดอืน   
1). น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท  2). 10,001-20,000 บาท  
3). 20,001-30,000 บาท    4). 30,001-40,000 บาท  
5). 40,001 บาทขึน้ไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2: ปริมาณและความถ่ีในการเปิดรบัส่ือเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน 
โปรดท าเครื่องหมาย          ลงในช่องท่ีต้องการ 
 
 
ท่านได้รบัเน้ือหาและข้อมลูเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนในปริมาณ 

เท่าใดใน 1 อาทิตยโ์ดยเฉล่ีย 

ปริมาณ 

มา
กท

ีส่ดุ
 

มา
ก   

ปา
นก

ลา
ง 

  
น้อ

ย   
ไม
ไ่ด
ร้บั

 

 5 4 3 2 1 

ส่ือมวลชน      

วทิย ุ      

โทรทศัน์      

หนงัสอืพมิพ ์      

นิตยสาร      

ส่ือเฉพาะกิจ      
นิทรรศการ      
แผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์      
ส่ือบคุคล      
สมาชกิในครอบครวั/เพื่อน คนรูจ้กั      
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โดยเฉล่ีย1 อาทิตย ์ท่านได้รบัเน้ือหาและข้อมลูเก่ียวกบัภาวะ
โลกร้อนก่ีคร ัง้ 

 

ความถ่ี 

ได
ร้บั

มา
กก

ว่า
 5

 ค
รง้

 

   
 3

 - 
5 
คร

ัง้ต่
ออ

าท
ติย

 ์

   
1 

- 2
 ค
รัง้

 ต่
ออ

าท
ติย

 ์ 
 

 
 

เด
อืน

ละ
คร

ัง้ ห
รอื
น้อ

ยก
ว่า

 
 

 
ไม
่เค
ยไ
ดร้
บั 

 
 

วทิย ุ      

โทรทศัน์      

หนงัสอืพมิพ ์      

นิตยสาร      

ส่ือเฉพาะกิจ      
นิทรรศการ      
แผ่นพบั/ใบปลวิ/โปสเตอร ์      
ส่ือบคุคล      
สมาชกิในครอบครวั/เพื่อน คนรูจ้กั      
 
ส่วนท่ี 3: รปูแบบการด าเนินชีวิตด้านสงัคม ซ่ึงแบบออกเป็น 3 ส่วน 
โปรดท าเครื่องหมาย          ลงในช่องท่ีต้องการ 
 
 

 
รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั 

กิจกรรมด้านสงัคม 

ระดบักิจกรรม 

เข
า้ร
ว่ม

เป็
นป

ระ
จ า

 

เข
า้ร
ว่ม

คอ่
นข

า้ง
บอ่

ย 
  

เข
า้ร
ว่ม

เป็
นค

รัง้
คร
าว

 
  

นา
นๆ

เข
า้ร
ว่ม

คร
ัง้ 

  
ไม
เ่ค
ยเ
ขา้
รว่
ม 

 5 4 3 2 1 
1 ท่านเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัการประหยดัน ้า      
2 ท่านเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า      
3 ท่านเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัการประหยดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ      
4 ท่านเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัการประหยดักระดาษ      
5 ท่านเคยเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบัการประหยดัทรพัยากรปา่ไม ้      
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รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั 
ความสนใจด้านสงัคม 

ระดบัความสนใจ 

สน
ใจ
มา
กท

ีส่ดุ
 

สน
ใจ
มา
ก 

สน
ใจ
ปา

นก
ลา
ง 

สน
ใจ
น้อ

ย 

สน
ใจ
น้อ

ยท
ีส่ดุ

 

 5 4 3 2 1 
1.  ท่านสนใจอ่านและศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม      
2.  ท่านอยากรูว้า่ภาวะโลกรอ้นเกดิจากสาเหตุใดเพื่อจะไดห้ลกีเลยี

สาเหตุทีท่ าใหโ้ลกรอ้น 
     

3.  ท่านสนใจกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 
และกจิกรรมทีล่ดภาวะโลกรอ้น 

     

4.   ท่านอยากรูว้ธิรีกัษาสิง่แวดลอ้ม และลดภาวะโลกรอ้นเพื่อจะได้
ปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง 

     

5. ท่านสนใจผลติภณัฑท์ีม่ฉีลากทีช่่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม      
 

 
รปูแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกบั 

ความคิดเหน็ด้านสงัคม 

ระดบัความคิดเหน็ 

เห
น็ด

ว้ย
อย

่าง
ยิง่

 

เห
น็ด

ว้ย
 

เฉ
ยๆ

 

ไม
เ่ห
น็ด

ว้ย
 

ไม
เ่ห
น็ด

ว้ย
อย

่าง
ยิง่

 

 5 4 3 2 1 
1. 1.ท่านคดิวา่การประหยดัพลงังาน และรกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นหน้าที่

ของทุกคน 
     

2. ท่านคดิวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นเร่ืองส ำคญัในปัจจุบนั       
3. ท่านคดิวา่ภาวะโลกรอ้นเป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติทุกชนิดบนโลก      
4. ท่านคดิวา่จะเจบ็ปว่ยง่ายขึน้จากสภาวะอากาศทีแ่ปรปรวนขึน้      
5. ท่านเหน็วา่สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภมูโิลกสงูขึน้ทุกปี      
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ส่วนท่ี 4: พฤติกรรมผู้บริโภคในการลดภาวะโลกร้อน 
โปรดท าเครื่องหมาย          ลงในช่องท่ีต้องการ 
 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดภาวะโลกรอ้น  

ท า
เป็
นป

ระ
จ า

 

ท า
บอ่

ยค
รัง้

 

ท า
เป็
นบ

าง
คร

ัง้ 

ท า
นา

นๆ
คร

ัง้ 

ไม
เ่ค
ยท

 า 

 5 4 3 2 1 

1. ท่านแยกขยะ ทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิก่อนน าไปทิง้      

2. ท่านชกัชวนคนรอบขา้งทีรู่จ้กัใหช้่วยกนัดแูลสิง่แวดลอ้มและลด
ปญัหาภาวะโลกรอ้น 

     

3. ท่านใชพ้ลงังานชวีภาพ เช่น ไบโอดเีซล ์เอธานอล ใหม้ากขึน้      
4. ท่านปิดเครื่องปรบัอากาศในทีท่ างานตอนเวลาพกัเทีย่ง      
5. ท่านเลอืกใชก้ระดาษรไีซเคลิ และใชก้ระดาษทัง้ 2 หน้า      

6. 6. ท่านจะใช้ โหมดสแตนดบ์าย ในเครื่องคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและ
อุปกรณ์ผต่อพ่วงต่างๆ  

     

7. ท่านเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีซ่ ือ้เตมิใหม่ได ้เพื่อเป็นการลดขยะจาก
หบีห่อของบรรจุภณัฑ ์

     

8. ท่านเลอืก ใชถุ้งผา้หรอื ตะกรา้ แทนถุงพลาสตกิ      
9. 9. ท่านมองหาผลติภณัฑท์ีม่สีญัลกัษณ์ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น  

ป้ายฉลากเขยีว ประหยดัไฟเบอร ์5 
     

10.ท่านเปลีย่นหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน      
 

ขอบคณุผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑิตวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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