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 การศึกษาเชิงปริมาณเร่ือง การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ
ประชาชนใน กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม ในการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน  และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน  และหาแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน
ของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูก้  าหนดมาตรการหรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย t-test, Anova และ Chi-square ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ Correlation ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 21 – 30 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 – 15,000 บาท จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 1–5 คน มีค่าใชจ่้ายการใชพ้ลงังานในครัวเรือน เฉล่ียต่อเดือน  3,000 บาทข้ึนไป และ
ค่าใชจ่้ายในการคมนาคมขนส่ง เฉล่ียต่อเดือน  5,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน โดยผา่นทางโทรทศัน์มากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานในระดบัปานกลาง และ มีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ในระดบัสูง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่ ประชาชนใน กรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษา  ความรู้ 
ความตระหนกัและจิตส านึก และทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ท่ีต่างกนัมี
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนั และ ประชาชนใน กรุงเทพมหานครท่ีมี



(4) 
 

ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ท่ีต่างกนัมีความตระหนกัและจิตส านึกและ
ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 แนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้  2 ดา้น คือ การลดการใชพ้ลงังานและ การสนบัสนุนการใช้
พลงังานทดแทน นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการศึกษาปรั บปรุงเทคโนโลย ีเช่น การพฒันารถยนตท่ี์มี
ประสิทธิภาพการประหยดัน ้ามนัสูงข้ึน และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังานมากข้ึน  
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The objectives of this study were to study knowledge, attitude and behavior of Bangkok 

residents on low carbon society and also to investigate relevant factors for adaption to low carbon 
society in an energy consumption sector. And then, the adaptation measures to low carbon society 
in an energy consumption sector of Bangkok residents are addressed.The400samples dwelling  in 
Bangkok  werecollected  using questionnaire and thein-depth interview of three experts on low 
carbon society was also carried out. Data analysis using descriptive statistics i.e. percentage and 
average and inferential statistics i.e. t-test, Anova, Chi-square at a significant level of 0.05 and 
correlationat  significant level of 0.01 was done. 

The results of this study showed that a majority of samples are female, having ages 
between 21 to 30 years old. In addition, they obtained bachelor’s degree, having income between 
10,001 to 15,000 bath per month and having a family member from 1 to 5 persons. According to 
their energy expense, most of them spend more than 3,000 bath per month and for their 
transportation, they spend more than 5,000 bath per month. The results also showed that their 
information perceptiononlow carbon society in an energy consumption sector was received 
mainly from television. Their knowledge, awareness and consciousnesson low carbon society in 
an energy consumption sectorwereat medium level, however, their adaptation to low carbon 
society was at high level.  
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From hypothesis testing, it can be summarized that Bangkok residentswho had levels of 
different education, knowledge, awarenessand attitude on low carbon society had different 
adaptation behaviors on low carbon society in an energy consumption sector. In addition, 
Bangkok residents who had different knowledge on low carbon society had different awareness 
on low carbon society atsignificantce level of 0.05. 
 The adaptation to low carbon society of residents in Bangkok can be summarized in two 
approaches, reduction of energy consumption of Bangkok residents and encouragement of using 
renewable energy. Furthermore, there should be researches in improving automobile in order to 
save fuel anddeveloping electrical appliancesthat useless energy. 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคญัของการวจิัย 

 
ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้พลงังานกวา่ร้อยละ 60 ของการใชพ้ลงังานทั้งประเทศ 

โดยภาคการขนส่งมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานสูงถึงร้อยละ 36 (กระทรวงพลงังาน, 2553) ของการใช้
พลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งประเทศ โดยเป็นการใชพ้ลงังานในการคมนาคมขนส่งทางบกกวา่ร้อยละ 79  
ซ่ึงในภาคการขนส่งน้ี ไดป้ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 53 .2 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2552 ถึง
ร้อยละ 0.73 (กระทรวงพลงังาน, 2553) กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณร้อยละ  15 ของ
ประชากรรวมทั้งประเทศหรือ  5,674,843 คน (กรมการปกครอง, 2554) รวมประชากรแฝงแลว้จะมี
ประชากรประมาณ 10 ลา้นคน ในฐานะเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม  การบริหารจดัการ  
และธุรกิจ  กรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซดม์ากถึง  43 ลา้นตนั ต่อปีท าให้
กรุงเทพมหานครถูก เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั  การใชพ้ลงังาน โดยส่วนใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การใชพ้ลงังานในครัวเรือน อาคารและส านกังาน และ
การคมนาคมขนส่ง  โดยในส่วนภาคครัวเรือนและอาคารนั้น มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้ารวมกนัถึง 
31,066 GWh อาคารบางแห่งมีการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 10 – 15 เมกะวตัตห์รืออาจมากกวา่นั้น ซ่ึง
โดยมากเป็นการใชพ้ลงังานเพื่อควบคุมอุณหภูมิในอาคาร  รองลงมาคือพลงังานแสงสวา่ง  และใน
ส่วนการคมนาคมขนส่ง  เป็นระบบท่ีใชก้ารจราจรทางบกเป็นหลกั  การใชย้านพาหนะส่วนบุคคลมี
สัดส่วนร้อยละ 53 โดยมีรถยนตจ์ านวน 5.56 ลา้นคนั ในขณะท่ีการใชร้ะบบขนส่งมวลชนมีสัดส่วน
ร้อยละ 47 โดยท่ีระบบรถประจ าทางเป็นระบบขนส่งมวลชนท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด  คือ ประมาณ 
5 ลา้นคนต่อวนั  ในขณะท่ีระบบขนส่งมวลชนแบบอ่ืนๆ  เช่น รถไฟชานเมือง  รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (BTS) รถไฟฟ้าใตดิ้น และเรือโดยสาร มีผูใ้ชบ้ริการรวมกนันอ้ยกวา่ 1 ลา้นคนต่อวนั  ท าให้
มีการใชเ้ช้ือเพลิงปิโตรเลียมทุกชนิดรวมกนัประมาณ 20 ลา้นลิตรต่อวนั (กรมธุรกิจพลงังาน, 2554) 
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 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) ดังจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่า หาก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเป็นเช่นปัจจุบัน อุณหภูมิโลกเฉล่ียจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5-4.5 

องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2100 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550) ซ่ึงในประเทศไทยในปี 2554 วัด

อุณหภูมิสูงท่ีสุดเม่ือวันท่ี 18 เมษายน คือ 40.7 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) จากความ

ผันแปรของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้เกิดผลกระทบ

ไปทั่วโลก ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งประเทศไทยก็มีสัญญาณท่ีบ่งบอกถึง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้น นั่นคือ ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่ม

มากขึ้น ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนจากในเดือนตุลาคม ปี 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรงบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สินจากเหตุการณ์นี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบด้าน

สุขภาพ เช่น การเกิดอุทกภัย ท าให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในแหล่งน ้า เป็นสาเหตุของการเกิด

โรคบิด ท้องร่วง และอหิวาห์ตกโรค เกิดขยะจ านวนมาก และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 

จากการท่ีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ขาดท่ีดินท ากิน และไร้ท่ีอยู่อาศัย  

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถลดความรุนแรงให้อยู่ใน

ระดับท่ีพอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ช้าลง ใช้เวลานานขึ้น 

สิ่งท่ีสามารถจะท าได้ปัจจุบันนี้ก็คือ พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง และเน่ืองจากก๊าซ

เรือนกระจกเกิดจากกระบวนการใช้พลังงานเป็นส าคัญ จึงควรมีการเตรียมตัวและก าหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมในภาคพลังงานท่ีมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นั่นก็คือ การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) 

สังคมคาร์บอนต ่า หรือ Low Carbon Society (LCS) มีแนวคิดมาจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสู่บรรยากาศให้น้อยท่ีสุด (Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010) 

โดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง จึง

ควรท าให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมี

ปริมาณคาร์บอนต ่า การก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต ่า จึงต้องเริ่มด้วยการช่วยกันลดความต้องการใน

การใช้พลังงานของทุกภาคส่วน เช่น ภาคครัวเรือน ภาคารพาณิชย์ การคมนาคมขนส่ง ภาค 

อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคครัวเรือน อาคาร และการ

คมนาคมขนส่ง ซ่ึงมีการปล่อยคาร์บอนจ านวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการด าเนินการเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากภาคครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง เช่น สนับสนุนการใช้อุปกรณ์

ประหยัดพลังงานและพลังงานหมุนเวียน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบขนส่งมวลชน และอ่ืนๆ ซ่ึง

การด าเนินการเหล่านี้ จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคครัวเรือนและอาคาร และ

ภาคคมนาคมขนส่งได้ โดยในประเทศไทยได้น าสังคมคาร์บอนต ่ามาเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ในการปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศ 
ไดแ้ก่ การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคม
และขนส่ง พฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเนน้การวางผงัเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรม สังคม 
และระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั และปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต ่า เพื่อลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของประชาชนในกรุงเทพมหานครสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้
พลงังาน เพื่อใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาปัญหาโลกร้อน ตลอดจนน าแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการบริหารจดัการในงานดา้นอ่ืนๆ เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
1.2.1 เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการ

ใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพื่อวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร 

 
1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ทราบความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าของ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคการใชพ้ลงังาน 

1.3.2 ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

1.3.3 ทราบแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

1.3.4 น าแนวทางท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคส่วนอ่ืนๆ  
พร้อมทั้งสร้างความตระหนกัและจิตส านึกแก่ประชาชน  
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1.4  ขอบเขตของการวจิัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความรู้ ความตระหนกั ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน  และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังาน รวมทั้งแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรกรุงเทพมหานคร 5,674,843 คน (กรมการปกครอง, 2554) 
 
1.4.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
กรุงเทพมหานคร 
 
1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาศึกษา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า หมายถึง  กระบวนการท่ีใชว้ธีิการง่ายๆ เพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสามารถกระท าไดใ้นชีวติประจ าวนัดว้ยความเตม็ใจและสามารถสร้างรายไดจ้าก
กระบวนการดงักล่าว  

สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน หมายถึง สังคมท่ีมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใชพ้ลงังานในภาคครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง  โดยการใชพ้ลงังานทดแทน 
เช่น การใชแ้ก๊สโซฮอล ์และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์หรือลดการใชพ้ลงังาน เช่น อาคารประหยดั
พลงังาน เปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางเป็นระบบขนส่งสาธารณะ พฤติกรรมการประหยดั
พลงังานในครัวเรือน 

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีบริโภคพลงังาน 
ซ่ึงมีส ามะโนครัวในกรุงเทพมหานคร 
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ความรู้เก่ียวสังคมคาร์บอนต ่าในภาคการใชพ้ลงังาน  หมายถึง การท่ีประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความรู้ความเขา้ใจ และตอบค าถามเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน
ไดถู้กตอ้ง ในดา้นความรู้เบ้ืองตน้ แนวคิด และการน าไปใช ้

ความตระหนกัเก่ียวสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  หมายถึง  ลกัษณะอาการท่ีแสดง
ถึงการรับรู้ คิดได ้รู้สึกส านึก หรือเกิดความรู้สึกรับผดิชอบต่อสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

จิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  หมายถึง สภาวะทางจิตท่ีผูบ้ริโภค
พลงังานเกิดความส านึกท่ีจะปฏิบติัตนในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า  เห็นคุณประโยชน์โดยการ
ใชพ้ลงังานทดแทนและลดการใชพ้ลงังาน 

ทศันคติเก่ียวสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  หมายถึง สภาวะท่ีประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความรู้สึกตอบสนองต่อสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  ไปในทางท่ี
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ แบ่งออกเป็นทศันคติในทางบวก คือ เห็นดว้ย และทศันคติในทางลบ คือ ไม่
เห็นดว้ย 
 

 



 
 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมเร่ืองการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

2.1  ภาวะโลกร้อน 
2.2  การใชพ้ลงังานในกรุงเทพมหานคร 
2.3  ความหมายสังคมคาร์บอนต ่าและการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในประเทศไทย 
2.4  ทฤษฎีการเรียนทางสังคม ( Social Learning Theory) และกฎการปรับพฤติกรรม ( Rule 

of Behavior Modification) 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ความตระหนกั และทศันคติ 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ภาวะโลกร้อน 
 
ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ท่ี เกิดข้ึนเน่ืองจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนท่ีไดรั้บ

จากรังสีดวงอาทิตยอ์อกไปไดอ้ยา่งปกติ จึงท าใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน และท าใหส้ภาพ
อากาศของโลกเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติบนโลก โดยปัจจยัท่ีท าใหภู้มิอากาศ
โลกเปล่ียนแปลงนั้น มีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ซ่ึงปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ พลงังานจากดวง
อาทิตย ์และวงโคจรของโลก ส่วนปัจจยัภายในไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของก๊าซใน
บรรยากาศ และการเปล่ียนแปลงของพื้นผวิโลก แต่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั
เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของก๊าซในบรรยากาศ ซ่ึงสาเหตุใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย ์และเช่ือ
กนัวา่ อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนเป็นผลเน่ืองมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ( Greenhouse Effect) 
ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gas) ในชั้น
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บรรยากาศมากกวา่ปกติ เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของก๊าชเรือนกระจกน้ี จะท าใหบ้รรยากาศโลกกกัเก็บ
พลงังานความร้อนเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลใหค้วามสมดุลของพลงังานเปล่ียนแปลงไป โดยก๊าซเรือน
กระจกในธรรมชาติ ประกอบดว้ย ไอน ้า (H2O) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์( CO2) โอโซน (O3) มีเทน 
(CH4) และไนตรัสออกไซด ์(N2O) ซ่ึงก๊าซเหล่าน้ีตามธรรมชาติมีปริมาณรวมกนัไม่ถึงร้อยละ 1 ของ
บรรยากาศ ซ่ึง โดยปกติแลว้ อุณหภูมิเฉล่ียท่ีพื้นผวิโลกอยูท่ี่ 15 องศาเซลเซียส หากปราศจากก๊าซ
เรือนกระจกแลว้ อุณหภูมิท่ีพื้นผวิโลกจะเหลือเพียง -18 องศาเซลเซียส ส่ิงมีชีวติก็ไม่สามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ด ้แต่ท่ีโลกก าลงัประสบอยูใ่นขณะน้ีคือ การท่ีมีก๊าซเรือนกระจกสะสมอยูใ่นชั้น
บรรยากาศมากจนเกินไป  อนัเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและการ
ขบัเคล่ือนรถยนตท์ าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การท าเกษตรกรรมท าใหเ้กิดก๊าซมีเทน 
อุตสาหกรรมท่ีใชก้รดไนตริกในกระบวนการผลิตและการใชปุ๋้ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรมท า
ใหเ้กิดก๊าซไนตรัสออกไซด ์เป็นตน้ ท าใหเ้พิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมากข้ึน ซ่ึงจาก
เดิมมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ ในช่วงก่อน ค.ศ. 1750 ปริมาณ 50 ppm 
(ส่วนในลา้นส่วน) ในปัจจุบนั กลายเป็น 356 ppm และคาดวา่จะเพิ่มเป็น 2 เท่า (700 ppm) ภายใน 
ค.ศ. 2100 (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) , 2553) โดยปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ี ท าให้ อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงข้ึน  ซ่ึงจากการท่ี เฝ้าติดตามความผนัแปร
ของอุณหภูมิโลก พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2539 – 2549 เป็นช่วงท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกร้อนท่ีสุด   
โดยคาดวา่ หากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยงัเป็นเช่นปัจจุบนั อุณหภูมิโลกเฉล่ียจะเพิ่มข้ึน
ประมาณ 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2100 ซ่ึงในประเทศไทยอุณหภูมิเฉล่ียทัว่ประเทศสูง
ท่ีสุดในเดือนเมษ ายน 2553 คือ 37.3 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิสูงกวา่ค่าปกติถึง 1.8 องศา
เซลเซียส (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2553)   
 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัอุณหภูมิเฉล่ียโลกสูงข้ึนไม่มากนกั แต่ไดส่้งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวทิยา และความแปรปรวนของสภาพอากาศไปทัว่ทุกหนแห่ง ตวัอยา่งท่ีเห็นชดั คือ การละลาย
ของน ้าแขง็ขั้วโลก ทั้งท่ีเป็นธารน ้าแขง็ ( Glaciers) และสภาพอากาศท่ีแปรปรวนไปทัว่โลก ความ
รุนแรงของพายท่ีุ เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งยงัเกิดแผน่ดินไหวบ่อยคร้ัง บางบริเวณของโลกประสบ
กบัความแหง้แลง้อยา่งไม่เคยมีมาก่อน ปัจจุบนัชาวโลกประสบปัญหาจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ อาทิ เช่น ในปี 2553 เดือนมกราคมเกิดแผน่ดินไหวท่ีเฮติขนาด  7.0 ริกเตอร์ ต่อมาใน
เดือนกุมภาพนัธ์ ก็เกิดแผน่ดินไหวขนาด 8.8 ริกเตอร์ ท่ีนอกชายฝ่ังแควน้เมาเลประเทศชิลี ในเดือน
มีนาคมเกิดภยัธรรมชาติข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในหลายประเทศ โดยเร่ิมจากเกิดฝนตกหนกัในนคร
เมลเบิร์น ต่อมาเกิดการปะทุของภูเขาไฟในไอซ์แลนด ์และทิ้งทา้ยดว้ยการเกิดแผน่ดินไหวอยา่ง
รุนแรงในอ่าวเบงกอล วดัขนาดแรงสั่นสะเทือนได้  6.8 ริคเตอร์ เดือนถดัมาในเดือนเมษายน เกิด
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เหตุการณ์แผน่ดินไหวนอกชายฝ่ังของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีความรุนแรง 7.8 ริกเตอร์ 
ซ่ึงในอีก 1 อาทิตยถ์ดัมา ก็เกิดภูเขาไฟใตธ้ารน ้าแขง็ตอนใตข้องเกาะไอซ์แลนดร์ะเบิดปะทุข้ึนฟ้าสูง
ถึง 8 กิโลเมตร และในวนัเดียวกนัน้ีท่ีประเทศจีน ก็เกิดแผน่ดินไหวซ ้ าอีก มีความรุนแรง  6.9 หรือ 
7.1 ริกเตอร์ บริเวณเขตปกครองตนเองยซูู มณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ถดัมาในเดือน
พฤษภาคม เกิดพายทุอร์นาโดและพายลูุกเห็บท่ีเมืองซุ่ยหวั ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองฮาร์บินประมาณ  120 
กิโลเมตร ในมณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
หลงัจากนั้นในเดือนมิถุนายนก็เกิดภยัธรรมชาติข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็นการเกิดแผน่ดินไหวท่ีนอก
หมู่เกาะอนัดามนัของอินเดีย  ฟิลิปปินส์ และเกาะไบแอก็ (Biak) ซ่ึงอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะปาปัว ส่วนในสหรัฐอเมริกาก็เกิดพายทุอร์นาโดพดัถล่มทางภาค
ตะวนัตกและเกิดน ้าท่วมขนาดใหญ่ท่ีรัฐเทก็ซสั ต่อมาปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงราวตน้เดือน
กนัยายน 2553 เกิดไฟป่าในรัสเซียนบัหลายร้อยแห่ง เน่ืองจากมีอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคยบนัทึก
มาในประวติัศาสตร์รัสเซีย หลงัจากนั้นวนัท่ี  10-30 ตุลาคม เกิดอุทกภยัในประเทศไทย เป็น
เหตุการณ์การเกิดน ้าท่วมในประเทศไทยท่ีหนกัท่ีสุดในรอบหลายสิบปี ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่งหนกัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นในหลายพื้นท่ีแบบท่ีประเมินความเสียหายไม่ได ้และในเดือน
พฤศจิกายน ก็เป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีกลายเป็นประวติัศาสตร์ความเสียหายของประเทศไทย กบัการเดิน
ทางผา่นของพายดีุเปรสชัน่ถล่มภาคใต ้และดูเหมือนวา่ ภยัภิบติัท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนนั้น ยงัคง
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึนอยา่งท่ีไม่สามารถจะหยดุย ั้งภยัภิบติัต่าง  ๆ 
เหล่าน้ีได ้
 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหาก ขาดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
เช่น ท าใหฤ้ดูกาลของฝนเปล่ียนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกลัน่ตวัจะเร็วข้ึน หมายถึง ฝน
อาจจะตกบ่อยข้ึน แต่น ้าจะระเหยเร็วข้ึนดว้ย ท าใหดิ้นแหง้เร็วกวา่ปกติในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก อีก
ทั้งยงัเกิดการระบาดของโรคพืช ศตัรูพืชและวชัพืช ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง สัตวน์ ้าก็จะ
อพยพไปตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิน ้าทะเล จึงท าใหแ้หล่งประมงท่ีส าคญัๆของโลก
เปล่ียนแปลงไป และมนุษยก์็จะเสียชีวติเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากอุณหภูมิร้อนมากข้ึน ตวัน าเช้ือโรคใน
เขตร้อนก็เพิ่มมากข้ึน และยงัมีปัญหามลภาวะทางอากาศภายในเมืองท่ีเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีผลกระทบดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น การท่ีระดบัน ้าทะเลเพิ่มข้ึน ท าใหพ้ื้นท่ีชายฝ่ัง
ลดลง และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการท่ีประชากรบาดเจบ็ลม้ตาย ขาดท่ีดินท ากิน 
และไร้ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  
 ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึน สาเหตุใหญ่ คือ มนุษย ์ซ่ึงเป็นผูเ้พิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาก
จนเกินไป ซ่ึงถา้หากเป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โลกก็จะกลบัมาสู่สภาวะท่ีสมดุลได้
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อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นในส่วนท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า มนุษยจึ์งควรแกปั้ญหานั้น ถึงแมว้า่การท่ีโลก จะ
กลบัมาสู่สภาวะสมดุลได ้จะตอ้งใชเ้วลานานก็ตาม แต่เราก็สามารถท่ีจะบรรเทาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตใหมี้ความรุนแรงลดนอ้ยลงได ้ เพื่อไ ม่ใหป้ระชากรโลก รวมทั้งประชากรใน
ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ จึงควรใหค้วามร่วมมือใน
การรักษาสมดุลทางธรรมชาติใหค้งอยูต่ราบนานเท่านาน ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายวธีิ เช่น ร่วมกนัใชก้๊าซ
ธรรมชาติแทนถ่านหินและน ้ามนัในกระบวนการผลิตและการขนส่งต่างๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หน้อ้ยลง  ใชพ้ลงังานทดแทน ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล  
รักษาป่าท่ีมีอยูใ่หค้งอยูต่่อไป พร้อมกบัฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม และปลูกป่าเพิ่มเติมใชไ้ฟฟ้า
อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือน  เพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการ
คมนาคม ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ทดแทนเช้ือเพลิงหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองยนต์ การผลิตน ้ามนัไบโอดีเซล เพื่อใชเ้ป็นพลงังาน โดยไดจ้ากวตัถุดิบการเกษตร ไดแ้ก่ 
ปาลม์น ้ามนั และสบู่ด า  ศึกษาและปรับปรุงวธีิการใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพืช และร่วมกนั
สร้างจิตส านึกทางส่ิงแวดลอ้ม ใหห้นัมาค านึงและใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  เป็นตน้ และนอกจากน้ี
ยงัมีการด าเนินงานตามโครงการแนวพระราชด าริ ซ่ึงหลาย  ๆ โครงการสามารถลดวกิฤติภาวะโลก
ร้อนได ้เช่น การส่งเสริมการเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกหญา้แฝกลดการพงัทลาย
ของดิน การอนุรักษป่์าตน้น ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ ป้องกนัการลกัลอ บตดัไมท้  าลายป่าบก ป่าชายเลน 
และการใชพ้ลงังานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล เป็นตน้  
 

2.2  การใช้พลงังานในกรุงเทพมหานคร 
 
ปัญหาดา้นพลงังานนั้น ถือวา่เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับสังคมเมือง เน่ืองจากความตอ้งการใน

การบริโภคพลงังานของคนเมืองมีปริมาณมหาศาล เม่ือเทียบกบัชุมชนในชนบท โดยทุกกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนัของทุกคนลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัพลงังานทั้งส้ิน ตั้งแต่ต่ืนนอนในตอนเชา้ เดินทางไป
ท างาน ติดต่อธุระ ท ากิจกรรมยามวา่ง รับประทานอาหาร หรือแมแ้ต่กระทัง่ขณะท่ีก าลงันอนหลบั 
จึงท าใหมี้การใชพ้ลงังานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถา้หากขาดการบริหารการใชพ้ลงังานท่ีดีแลว้ ต่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากเพียงใด ก็จะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้ยิง่ไปกวา่นั้นความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าของไทยยงัสวนทางกบัปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งพึ่งพาพลงังานจาก
ประเทศเพื่อนบา้น ทั้งจากประเทศพม่าและประเทศลาว การพึ่งพาพลงังานจากประเทศเพื่อนบา้น 
นบัวา่มีความเส่ียงต่อความมัน่คงดา้นพลงังานเป็นอยา่งยิง่ เพราะถา้หากเกิดเหตุขดัขอ้งข้ึนประการ
ใดประการหน่ึง ก็ยอ่มส่งผลต่อการใชไ้ฟฟ้าของไทยทนัที ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่มีไฟฟ้าใชไ้ด ้
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โดยในอนาคต ไดมี้การคาดการณ์พลงังานโลกวา่ เช้ือเพลิงฟอสซิลจะยงัเป็นแหล่งพลงังาน
หลกั ซ่ึงความตอ้งการถ่านหินจะเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากความ
ตอ้งการเช้ือเพลิงทั้ง 2 ชนิดน้ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในภาคการผลิตไฟฟ้า อยา่งไรก็ดี น ้ามนัก็ยงัคง
เป็นเช้ือเพลิงท่ีส าคญั แมว้า่สัดส่วนจะลดลงจาก 34% ในปัจจุบนัเป็น 30% เม่ือถึงปี 2030 ก็ตาม 
โดยเฉล่ียความตอ้งการน ้ามนัจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1% ต่อปี ซ่ึงเม่ือถึงปีค.ศ. 2030 จะมีความตอ้งการ
น ้ามนัถึง 105 ลา้นบาร์เรลต่อวนั แต่จะมีการน าพลงังานหมุนเวยีน เช่น พลงังานลม พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ กระแสน ้าและคล่ืนในทะเล และพลงังานชีวภาพ มาใชม้าก
ข้ึน โดยพลงังานลมจะมีการน ามาใชม้ากท่ีสุด ขณะเดียวกนัสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้า
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 48.4 (ศูนยพ์ยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน, 
2554) แต่เน่ืองจากวกิฤตการเงินโลกท าใหก้ารลงทุนในภาคพลงังานลดลง และหากยงัปล่อยให้
สถานการณ์ยดืเยื้อ จะส่งผลต่อการพฒันาก าลงัการผลิตดา้นพลงังาน โดยเฉพาะถา้หากโครงการนั้น
จะตอ้งใชร้ะยะเวลาเตรียมการล่วงหนา้เป็นเวลานาน จึงท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการขาดแคลน
อุปทานดา้นพลงังาน และปัญหาน้ีก็จะท าใหร้าคาพลงังานพุง่สูงข้ึน 

กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณร้อยละ  15 ของประชากรรวมทั้งประเทศหรือ  
5,674,843 คน (กรมการปกครอง, 2554) เม่ือรวมกบัประชากรแฝงดว้ยแลว้จะท าใหมี้ประชากร
มากกวา่ 10 ลา้นคน และมีจ านวนบา้นท่ีจดทะเบียนทั้งส้ินประมาณ  2.2 ลา้นหลงัคาเรือน  โดยมีการ
ใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนและอาคาร รวมกนัถึง 31,066 GWh (Gigawatt hour) ต่อปี (กระทรวงพลงังาน,  
2553) ในฐานะเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม  การบริหารจดัการ  และธุรกิจ  ท าให้
กรุงเทพมหานครถูกจดัเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั  โดยการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่  มาจากการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ  (Air-condition) รองลงมาได้  แก่ การใชไ้ฟฟ้า
แสงสวา่ง  (Lighting) และการใชตู้เ้ยน็  (Refrigerator) ซ่ึงมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานท่ีใกลเ้คียงกนั  
ส่วนการใชพ้ดัลมและอ่ืนๆ  (Fan and others) มีสัดส่วนการใชพ้ลงังานในปริมาณท่ีนอ้ย  และการใช้
พลงังานไฟฟ้าในอาคาร ส านกังานในกรุงเทพมหานครท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานเพื่อควบคุม
อุณหภูมิในอาคาร  ซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ  60 - 70% ของการใชพ้ลงังานของอาคารโดยเฉล่ีย  
โดยท่ีพลงังาน เพื่อให้ แสงสวา่ง นั้น จดัวา่เป็นส่วนท่ีรองลง มา ในอาคารขนาดใหญ่บางแห่ง ใช้
พลงังานมากเท่ากบัการผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนหน่ึงเข่ือน ซ่ึงบางอาคารใชไ้ฟฟ้าประมาณ 10 - 15 เมกะ
วตัต ์หรืออาจมากกวา่นั้น (กระทรวงพลงังาน,  2553) โดยในกระบวนการส่งไฟฟ้ามาตามสายส่ง 
เพื่อป้อนใหก้บัอาคารจะมีการสูญเสียพลงังาน ( Power Loss in Transmission Lines) เกิดข้ึน ท าให้
พลงังานสูญเสียไปโดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ นอกจากน้ียงัมีการใชพ้ลงังานในระบบคมนาคมขนส่ง
ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นระบบท่ีใชก้ารจราจรทางบกเป็นหลกั  โดยเฉพาะการ
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คมนาคมขนส่งทางถนนมีถนนสายส าคญัรวมกนัเป็นระยะทางประมาณ  4,700 กิโลเมตร  การใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ  53 โดยมีรถยนตจ์ านวน  5.56 ลา้นคนั  แยกเป็นรถ
เคร่ืองยนตดี์เซลประมาณ  1.3 ลา้นคนั และรถเคร่ืองยนตเ์บนซินประมาณ  4.26 ลา้นคนั ในขณะท่ี
การใชร้ะบบขนส่งมวลชนมีสัดส่วนร้อยละ 47 โดยท่ีระบบรถประจ าทางเป็นระบบขนส่งมวลชนท่ี
มีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด  คือประมาณ  5 ลา้นคนต่อวนั  ในขณะท่ีระบบขนส่งมวลชนแบบอ่ืนๆ  เช่น 
รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS) รถไฟฟ้าใตดิ้น  และเรือโดยสาร  มีผูใ้ชบ้ริการรวมกนั
นอ้ยกวา่ 1 ลา้นคนต่อวนัเท่านั้น ท าใหมี้การใชเ้ช้ือเพลิงปิโตรเลียมทุกชนิดรวมกนัประมาณ 5.13 
พนัลา้นลิตรต่อปี  (กระทรวงพลงังาน,  2553) โดยท่ีเช้ือเพลิงท่ีไดม้าจากแหล่ง พลงังานท่ีทดแทนได้ 
เช่น แอลกอฮอล ์ปาลม์ดีเซลจากพืช เป็นตน้ มีสัดส่วนนอ้ยมาก จากปัญหาการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งลดการใชพ้ลงังานจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใชพ้ลงังานจากครัวเรือน อาคาร
ส านกังาน และคมนาคมขนส่ง  

การลดการใชพ้ลงังานจากครัวเรือน สามารถด าเนินการไดโ้ดยภาคประชาชนร่วมกนั
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยั  ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะลดการใชพ้ลงังานได้  จึงตอ้งมีการ
ส่งเสริมความรู้  ความเขา้ใจ  และท าใหเ้กิดการต่ืนตวัถึงการประหยดัพลงังาน  เช่น ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังาน เม่ือตอ้งการใชเ้ท่านั้น , เสียบปลัก๊คร้ังเดียว ตอ้งรีดเส้ือให้
เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลัก๊เตารีดบ่อยๆ  เพราะการท าใหเ้ตารีดร้อนแต่ละคร้ัง  กินไฟปริมาณ
มาก หลีกเล่ียงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  ท่ีตอ้งมีการปล่อยความร้อน  เช่น กาตม้น ้า หมอ้หุงตม้  ไวใ้น
หอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ , แยกสวติช์ไฟออกจากกนั  ใหส้ามารถเปิดปิดไดเ้ฉพาะจุด ไม่ใชปุ่้มเดียว
เปิดปิดทั้งชั้น  เพราะจะท าใหส้ิ้นเปลืองและสูญเปล่า , สวมเส้ือผา้ท่ีรู้สึกสบายเม่ืออยูบ่า้น ใชพ้ดัลม
ทดแทนเคร่ืองปรับอากาศ  โดยหลีกเล่ียงการเปิด เคร่ืองปรับอากาศ จนกวา่จะเกิดความจ าเป็น  การ
ปฏิบติัตามแนวทางน้ีจะ สามารถ ช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าในบา้ นได้ 797 GWh, ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ประหยดัไฟเบอร์ 5 ตลอดจนรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพดี และมีประสิทธิภาพต่อการใชง้าน  
ซ่ึงจะช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าได้  872 GWh, ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไดฉ้ลากรับรองการใชก้ าลงัไฟฟ้าต ่ากวา่  1 W 
ในขณะท่ีรอใชง้าน  (Standby Mode) ซ่ึงจะท าให้ลดการใชไ้ฟฟ้าได้ ถึง 265 GWh  และใชห้ลอด
ฟลูออเรสเซนตป์ระสิทธิภาพสูง  บลัลาสตป์ระสิทธิภาพสูง  และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  
(หรือหลอดตะเกียบ ) แทนหลอดไส้  โดยจะสามารถช่วยลดการใชไ้ฟฟ้าได้ อีกถึง 250 GWh (ส านกั
ส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2550) 
  ในส่วนการลดการใชพ้ลงังานจากอาคารส านกังานนั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกคนในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือแมก้ระทัง่แม่บา้นท าความสะอาด 
เช่น ผูบ้ริหาร ปรับปรุงอาคาร ส านกังานใ หมี้ประสิทธิภาพพลงังานทั้งระบบแสงสวา่ง  และ



12 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนพนกังานและทุกคนในอาคารส านกังานก็ร่วมกนัประหยดั
พลงังาน เพื่อใหใ้ชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและใชพ้ลงังานใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีวธีิใน
การประหยดัพลงังานดว้ยกนัหลายวธีิ เช่น ปลูกตน้ไมร้อบๆ อาคาร  เพราะตน้ไมข้นาดใหญ่ 1 ตน้ 
ใหค้วามเยน็เท่ากบัเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั หรือใหค้วามเยน็ประมาณ 12,000 บีทียู (ส านกังาน
นโยบายและแผนพลงังาน, 2546) ปิดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จ  าเป็น 
ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเร่ิมงาน  ควรปิด
เคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใชง้านเล็กนอ้ย  จะสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานได ้ ควรตั้งโคมไฟ
ท่ีโตะ๊ท างาน  หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งหอ้งเพื่อท างาน  และดูสัญลกัษณ์ Energy 
Star ก่อนเลือกซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน  (เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองโทรสาร  เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า  
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซ่ึงจะช่วยประหยดัพลงังาน  ลดการใชก้ าลงัไฟฟ้า เพราะจะมีระบบ
ประหยดัไฟฟ้าอตัโนมติั เป็นตน้ 
 ดา้นการคมนาคมขนส่ง  มีการใชพ้ลงังานเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญั   คือ
ปริมาณรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  และสภาพการจราจรท่ีติดขดัอนั
เน่ืองมาจากปัญหาหลายประการ  ไดแ้ก่ ปัญหาโครงข่ายถนนท่ีไม่เช่ือมต่อกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ปัญหาระบบขนส่งมวลชนไม่จูงใจใหผู้ใ้ชร้ถยนตน์อ้ยลง และปัญหาการเช่ือมโยงการเดินทางระบบ
ขนส่งสาธารณะต่างๆ  ยงัไม่ดีพอ  เป็นตน้ ดงันั้น กรุงเทพมหานครจึงควรมีการแกปั้ญหาในดา้น
คมนาคมขนส่งต่างๆ เช่น พฒันาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร  โดยการ
สนบัสนุนใหเ้กิดโครงการรถไฟฟ้า สายสีน ้าเงิน (ช่วงหวัล าโพง  - บางแค และช่วงบางซ่ือ  -ท่าพระ) 
สายสีม่วง  (ช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ) สายสีแดง (ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั และช่วงบาง
ซ่ือ-มกักะสัน-หวัหมาก) และสายสีเขียวอ่อน  (อ่อนนุช - สมุทรปราการ ) อีกทั้งยงัควรปรับปรุงและ
พฒันาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง  รวมทั้งการใหบ้ริ การและความปลอดภยั  ซ่ึงจะท าให้
ประชาชนหนัมาใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีประชาชนก็ควรจะมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเลือกใชร้ะบบขนส่ง ซ่ึงจากเดิมนั้น ขบัรถยนตไ์ปท างาน ก็อาจ
เปล่ียนเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใตดิ้น แต่ถา้หากตอ้งเดินทางไปสถานท่ีใกล้ๆ  ท่ีห่างไม่เกิน 5 
กิโลเมตร ควรใชว้ธีิการเดินหรือป่ันจกัรยานแทน ส่วนคนท่ีก าลงัตดัสินใจท่ีจะซ้ือรถยนตน์ั้น ควร
เลือกซ้ือรถยนต ์ECO Car หรือรถยนตป์ระเภท Hybrid ซ่ึงประหยดัพลงังานและเป็นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  ส่วนคนท่ีมีรถยนตอ์ยูแ่ลว้ ก็สามารถร่วมกนัลดการใชพ้ลงังานได ้เช่น ขบัรถ
บนทางธรรมดาดว้ยอตัราเร็ว 90 กม./ชม. บนทางด่วน 110 กม./ชม. และบนทางมอเตอร์เวย ์ 120 
กม./ชม. เม่ือตอ้งจอดรถนานๆ  ควรจะดบัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ัง เพราะแค่ติดเคร่ืองไว ้ 10 นาที ก็จะท า
ใหเ้สียน ้ามนัฟรีๆ 200 ซีซี หากจะตอ้งติดต่อธุระ ควรติดต่อกนัทางโทรศพัท ์หรือถา้หากจ าเป็น
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จะตอ้งเดินทางจริงๆ ควรสอบถามเส้นทางท่ีจะไปใหแ้น่ชดั หรือศึกษาแผนท่ีใหดี้ จะไดไ้ม่หลง ไม่
เสียเวลา ไม่เปลืองน ้ามนัในการวนหา หรือถา้หากตอ้งไปทางเดียวกนั ควรใชร้ะบบการใชร้ถ
ร่วมกนั หรือคาร์พลู ( Car pool)  อีกทั้งยงัควรตรวจเช็คเคร่ืองยนตส์ม ่าเสมอ เช่น ท าความสะอาด
ระบบไฟจุดระเบิด  เปล่ียนหวัคอนเดนเซอร์ ตั้งไฟแก่อ่อนใหพ้อดี จะช่วยประหยดัน ้ามนัได้ อีกถึง 
10% ทีเดียว ซ่ึงนอกจากวธีิท่ีไดก้ล่าวแลว้ ยงัมีวธีิอ่ืนๆ อีกมากมายหลายวธีิท่ีจะช่วยลดการใช้
พลงังาน ซ่ึงวธีิท่ีไดก้ล่าวมา อาจเป็นจุดเร่ิมตน้ใหทุ้กคนรู้จกัคุณค่าของพลงังาน รู้จกัวธีิการใช้
พลงังานอยา่งระมดัระวงั ไม่ใหร่ั้วไหลสูญเปล่าอีกต่อไป ดว้ยวธีิปฏิบติัอยา่งง่ายๆ ซ่ึงสามารถท าได้
ทนัที และวธีิท่ีดีท่ีสุดก็คือ การปฏิบติัใหเ้คยชินเป็นนิสัย เป็นกิจวตัร เพื่อใหป้ระเทศไทยจะไม่ตอ้ง
ประสบกบัวกิฤติเศรษฐกิจหรือวกิฤติพลงังานอีกต่อไป 
 

2.3  ความหมายสังคมคาร์บอนต ่าและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าในประเทศไทย 
 
   ปัญหาโลกร้อนเป็นกระแสหลกัท่ีไดรั้บการพดูถึงตั้งแต่ในเวทีระหวา่งประเทศ  วงสนทนา
ทางธุรกิจ  กระทัง่ในทุกภาคส่วนต่างๆ  ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา  ประเทศไทยมีแหล่งการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ท่ีส าคญั คือ การใชพ้ลงังาน จากรายงานการใช้ พลงังานของประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2554 
พบวา่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการคมนาคมขนส่ง และภาคครัวเรือนมีการใชพ้ลงังานรวมคิด
เป็นร้อยละ 87.2 ของการใชพ้ลงังานรวม  (ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ  36.0 ภาคการคมนาคม
ขนส่งร้อยละ  35.7 และภาคครัวเรือน ร้อยละ  15.5) (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, 2554) ซ่ึงการจดัการพลงังานของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  อุตสาหกรรมอโลหะ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  การบริหารจดักา รโลจิสติกส์  การขนส่งทางบกในภาคการคมนาคม
ขนส่ง และการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน  รวมถึงการใชพ้ลงังานทดแทนใน ภาคครัวเรือน 
จะสามารถช่วยลดความตอ้งการใชพ้ลงังานและลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยแนวทางการจดัการเหล่าน้ี จะท าใหส้ามารถสร้าง “สังคมคาร์บอนต ่า” หรือ “ Low Carbon 
Society” ข้ึนมา เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการรักษโ์ลก สังคมคาร์บอนต ่า ก าลงัไดรั้บความสนใจ
และพดูถึงกนัมาก ทั้งจากประชาชนและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคธุรกิจท่ีมีการน าเร่ืองน้ีไปขยายผล
สู่การปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง และนบัตั้งแต่น้ีไป กระแสสังคมคาร์บอนต ่าจะกลายเป็นส่ิงท่ีทุกคนพดู
ถึงมากท่ีสุดอีกเร่ืองหน่ึง 
  สังคมคาร์บอนต ่า หรือ Low Carbon Society (LCS) หรือ Low-Fossil-Fuel มีแนวคิดมาจาก
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศใหน้อ้ยท่ีสุด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากเกินไป
จะก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงจะมีผลต่ออากาศในระยะยาว และส่งผลกระทบดา้นลบต่อมนุษยใ์น
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อนาคต (Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010) โดยสังคมคาร์บอนต ่าเป็นสังคมท่ีมี
การด าเนินชีวติโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังานและเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีน 
ดงันั้น สังคมคาร์บอนต ่าท่ีน าไปปฏิบติัก็เพื่อหลีกเล่ียงความหายนะจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศและเป็นผูน้ าของสังคมคาร์บอนศูนยแ์ละเศรษฐกิจพลงังานหมุนเวยีน ซ่ึงการคน้ควา้วจิยั
นโยบายและกิจกรรมของสังคมคาร์บอนต ่าในประเทศท่ีพฒันาแลว้มีลกัษณะดงัน้ี (ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ, 2553) 

1) ปฏิบติัตามทฤษฎีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
2) หลีกเล่ียงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ เช่น ก๊าซ

มีเทน สู่บรรยากาศ 
3) ทดลองระบบพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพขั้นสูง และใชพ้ลงังานและเทคโนโลยท่ีี

เป็นแบบคาร์บอนต ่า 
4) เลือกรูปแบบการบริโภคและพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 
 สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) มีหลกัใจความส าคญั 3 ประการ คือ  

1) Carbon Minimization เป็นสังคมท่ีสามารถใชก้ระบวนต่าง  ๆ ท่ีสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดจ้ริง โดยมีเป้าหมายคือ สังคมทุกภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรม รัฐบาล และ
ประชาชน พิจารณาถึงธรรมชาติ เพื่อท่ีจะเลือกและตดัสินใจใหป้ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ย
ท่ีสุด  

2) Simpler and Richer เป็นกระบวนการท่ีใชว้ธีิการง่าย  ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  สามารถกระท าได้  ในชีวติประจ าวนัดว้ยความเตม็ใจและสามารถสร้างรายไดจ้าก
กระบวนการดงักล่าว  ในประเภทน้ี การเลือกของผูบ้ริโภคจะเป็นผูน้ าในการปฏิวติัในระบบสังคม
ไปสู่สังคมคาร์บอนต ่าและสังคมท่ีดีและเศรษฐกิจพอเพียงใจประเทศไทย  ซ่ึงในการศึกษาวจิยัน้ีได้
น าหลกัการน้ีมาใชใ้นการศึกษา  

3) Co-Existing with Nature เป็นกระบวนการปรับตวัใหส้ามารถรับมือกบักา ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเขา้หาธรรมชาติ  โดยจะเป็นสังคมท่ีสามารถดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละปรับตวัเพื่อหลีกเล่ียงภาวะโลกร้อน ซ่ึงจะสามารถรักษาและฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้การบรรลุเป้าหมายการอยูร่่วมกนัคือ ชุมชนควรจะมีท่ีพกัท่ีอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติ และสนบัสนุนเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชพ้ลงังานทดแทน   

ดงันั้น  สังคมคาร์บอนต ่า  (Low Carbon Society) จึงมีความหมายกวา้งมากกวา่ การใช้
เทคโนโลยอียา่งเดียว เพราะรวมถึงการกล่าวถึงการรับรู้ของชุมชนต่อการยอมรับเทคโนโลยสีะอาด  
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เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความสามารถในการปรับตวัเองเขา้สู่ธรรมชาติ โดยการรักษาและ
ไม่รบกวนธรรมชาติ  ตามหลกัการน้ี  สังคมคาร์บอนต ่า  (Low Carbon Society) จึงเป็นทั้งเร่ืองของ
การบรรเทา  (Mitigation) และการปรับตวั  (Adaptation) ของมนุษยแ์ละสังคม  ซ่ึงนอกจากสังคม
คาร์บอนต ่าแลว้  มีค  าท่ีเก่ียวขอ้งแต่มีความหมายแตกต่างกนั คือ เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า  (Low Carbon 
Economy) ซ่ึงจะเนน้การใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์  เพื่อน าเทคโนโลยสีะอาดมาช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าใชก้นัมากในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้  โดยเนน้เร่ือง
เทคโนโลยท่ีีจะเขา้มาเปล่ียนแปลงเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และเมืองคาร์บอนต ่า  (Low Carbon City) 
ซ่ึงเป็นการศึกษาวธีิการจดัการโดยการใชพ้ื้นท่ีเป็นหลกั (Area-Based) โดยมุ่งไปท่ีเมืองใดเมืองหน่ึง  
หรือมหานครใดมหานครหน่ึงท่ีมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฐานเดิมท่ียงัไม่
มีการจดัการเมือง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 การสร้างภาพจ าลองสังคมคาร์บอนต ่าใชแ้นวคิดการพยากรณ์ยอ้นหลงั ( Back Casting) 
โดยมี 7 ขั้นตอน คือ  

1) สร้างกรอบสังคมคาร์บอนต ่า โดยระบุพื้นท่ีเป้าหมาย ปีฐาน ปีเป้าหมาย 
เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจ านวนโครงการ  

2) ตั้งสมมติฐานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการวาดภาพอนาคต
เก่ียวกบัการด าเนินชีวติ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การใชท่ี้ดิน และอ่ืนๆ  

3) ประเมินสมมติฐานในขอ้ 2 โดยค านวณจากประชากร ผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และอ่ืน ๆ  

4) รวบรวมมาตรการเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงในปีเป้าหมายน้ี จะมีมาตรการ
ตอบโตต่้างๆ เช่น การใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพพลงังานสูง โครงสร้างการคมนาคมขนส่ง การใช้
พลงังานหมุนเวยีน พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน และอ่างกกัเก็บคาร์บอน (Carbon sink)  

5) จดัตั้งมาตรการตอบโต ้ในระยะสั้น ตวัแปรดา้นเทคโนโลยเีก่ียวกบัการใช้
พลงังานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ะถูกน ามาใช ้ซ่ึงจะตอ้งเลือกมาตรการท่ีมีเกณฑท่ี์
เหมาะสม เช่น การลดค่าใชจ่้าย การยอมรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือความเป็นไปไดใ้นการ
พฒันาเทคโนโลย ี 

6) ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีเป้าหมาย  ซ่ึงสามารถค านวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปีเป้าหมายไดจ้ากดชันีทางเศรษฐกิจและสังคม และสมมติฐานของมาตรการ 
และ  

7) ยนืยนัการจดัตั้งมาตรการและเสนอแนะนโยบาย ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
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1.  สร้างกรอบสงัคมคาร์บอนต ่า 

2.  ตั้งสมมติฐานสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

4.  รวบรวมมาตรการเก่ียวกบั 

สงัคมคาร์บอนต ่า 

3.  ประเมินภาพรวมใน

อนาคตของสมมติฐาน 

5.  จดัตั้งมาตรการตอบโต ้

 

6.  ประเมินการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกในปีเป้าหมาย 

7.  ยนืยนัการจดัตั้งมาตรการ 

และเสนอแนะนโยบาย 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  กระบวนการสร้างภาพจ าลองสังคมคาร์บอนต ่า. 
แหล่งทีม่า: Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010. 

 
สังคมคาร์บอนต ่าในระดบัภูมิภาคเอเปคน้ี ไดเ้กิดความร่วมมือกนัของหน่วยงานระหวา่ง

ประเทศภายใตโ้ครงการวจิยัระดบัภูมิภาคเอเปค Research on the Future of Low Carbon Society : 
Climate Change and Adaptation Strategy for Economies in APEC Beyond 2050 ซ่ึงมีประเทศ
ต่างๆ อาทิ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา จีน ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั แคนาคา และไทย ไดท้  าการจ าลองภาพฉาย 
(Scenario) ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2050 เก่ียวกบัผลกระทบท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บจากภาวะโลกร้อน และหาทาง
รับมือร่วมกนัคือ เกิดผลกระทบโดยตรง จากการเกิดภยัธรรมชาติ ภยัแลง้ น ้าท่วม ส่งผลกระทบต่อ
คนเมือง เน่ืองจากราคาน ้ามนัและเช้ือเพลิงฟอสซิลจะมีราคาแพงมาก การเดินทางมีตน้ทุนสูง ซ่ึงมี
ความเป็นไปไดว้า่ ในปี 2050 คนจะไม่ขบัรถ ไม่เดินเรือ ไม่โดยสารเคร่ืองบิน เพราะพลงังานราคา
แพงจนแทบจะไม่มีใครสามารถเดินทางไดอี้ก จึงตอ้งมีการปฏิรูปธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจอาหาร การ
ขนส่งใหม่ทั้งระบบในอนาคต ซ่ึงนอกจากราคาน ้ามนัจะแพงมากแลว้ ราคาสินคา้และบริการก็จะ
แพงข้ึน อนัเป็นผลมาจากการตั้งภาษีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินใช้
ชีวติและความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์นอนาคต เพราะเม่ือคนไม่เดินทาง ก็จะมีธุรกิจแบบ Virtual 
Tourism หรือการท่องเท่ียวเสมือนจริงเกิดข้ึนมากมาย สังคมจะเป็นแบบสังคมออนไลน์มากข้ึน ไม่
ตอ้งพบเจอกนั แต่จะท างานหรือประชุมกนัผา่นระบบส่ือสารต่างๆ ซ่ึงสาเหตุในการฉายภาพท่ีจะ
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เกิดข้ึนภายใตโ้ครงการวจิยัระดบัภูมิภาคเอเปคในปี 2050 นั้น ก็เน่ืองมาจาก คนท่ีอยูบ่นโลกใบน้ีใน
ขณะน้ีมีจ านวนมากท่ีจะมีอายยุนืยาวไปถึงปี 2050 จึงควรมุ่งเนน้ใหม้นุษยใ์นวนัน้ีปรับตวัเพื่อความ
อยูร่อดในวนัขา้งหนา้ 

การบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
อนัไดแ้ก่ ภาคครัวเรือนและอาคาร ภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า และภาคคมนาคมขนส่ง ซ่ึงใน
การศึกษาวจิยัน้ี ท าการศึกษาเฉพาะในภาคครัวเรือนและอาคาร และภาคคมนาคมขนส่งเท่านั้น โดย
ในแต่ละภาคส่วนนั้น จะมีนโยบายส่งเสริมการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงในภาค
ครัวเรือนและอาคารจะตอ้งมีนโยบายท่ีสัมพนัธ์กบัการออกแบบอาคาร ร่างประมวลขอ้บงัคบัอาคาร 
อุปกรณ์พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ  และการใชพ้ลงังานหมุนเวยีน  ภาพท่ี 2.2 ไดแ้สดงนโยบายท่ี
ส าคญั คือ มาตรฐานสมรรถนะการใชพ้ลงังาน  อาคารฉนวนกนัความร้อน ร่างประมวลขอ้บงัคบั
อาคาร ฉลากประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว
ของรัฐบาล ส่วนภาคคมนาคมขนส่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดโ้ดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน การเดินทาง และการใชพ้ลงังานทางเลือก โดยในส่วนของการ
สนบัสนุนพลงังานทางเลือกนั้น ท าไดโ้ดยการเปล่ียนมาใชก้๊าซธรรมชาติและเคร่ืองยนตไ์ฮบริด 
ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานสามารถท าไดโ้ดยการควบคุมราคาน ้ามนั การ
สนบัสนุนรถยนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ภาษี และอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัใชน้โยบายเก่ียวกบัการใช้
เช้ือเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล 20%: E20  เอทานอล 85%: E85 ไบโอดีเซล 5%: B5 และไบโอ
ดีเซล 10%: B10  และนโยบายระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย ซ่ึงการด าเนินการตามนโยบายน้ี 
จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคครัวเรือนและอาคาร และภาคคมนาคมขนส่ง
ได ้
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ภาพที่ 2.2 มาตรฐานและนโยบายการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคครัวเรือนและ

อาคาร 

แหล่งที่มา: Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 มาตรฐานและนโยบายการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง 

แหล่งที่มา: Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010. 

รถยนต์ประหยัด 

พลังงาน 

การบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

-  มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของรถยนต์  -  พลังงานหมุนเวียน  

-  เปล่ียนอัตราภาษีของรถยนต์ประหยัดพลังงาน  -  ระบบขนส่งมวลชน  

-  รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติและรถยนต์ไฮบริด 
 

พลังงานทางเลือก  

(รถยนต์NGVและไฮบริด) 

พลังงานหมุนเวียน 

(E20, E85, B5, B10) 

การปรับเปล่ียน 

รูปแบบการขนส่ง 

อาคารประหยัดพลังงาน 

การบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคครัวเรือนและอาคาร 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการในใช้พลังงาน 

พัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า

ให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน 

- ฉนวนอาคาร 

- มาตรฐานสมรรถนะการใช้พลังงานและ

การประเมินผลการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพของภาคครัวเรือนและอาคาร 

- มาตรฐานสมรรถนะการใช้พลังงานของอุปกรณ์ 

- ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
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  ส าหรับในประเทศไทยไดมี้หน่วยงานท่ีด าเนินการเร่ืองน้ีร่วมกนัหลายหน่วยงาน อาทิเช่น 
ศูนยค์าดการณ์เทคโนโลยเีอเปค ( APEC Center for Technology Foresight) ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวทิยา องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นตน้ ท่ีไดด้ าเนินการ
เร่ืองน้ีมาหลายปีแลว้ โดยคาดวา่ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกนักา้วไปสู่สังคมคาร์บอนต ่า มีความ
เป็นไปไดท่ี้ทุกคนจะมีอนาคตท่ีมีคุณภาพได ้แต่การท่ีจะไปถึงจุดนั้นได ้ทุกคนตอ้งช่วยกนั ไม่เพียง
แค่การรณรงคล์ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ทุกคนตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดและ
พฤติกรรมในเร่ืองน้ีกนัใหม่ เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั ควบคู่ไปกบัการวจิยัและใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงในปัจจุบนันั้น คนไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหวัประมาณ 4.8 ตนัคาร์บอนไดออกไซดต่์อปี แต่เพื่อสร้างอนาคตและคุณภาพชีวติ
ของลูกหลานในวนัขา้งหนา้ ดงันั้น ทุกคนควรร่วมมือกนัลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดอ้ตัราคน
ละ 3.5 ตนั หรือเทียบไดก้บัการปลูกตน้ไม ้ 850 ตน้ ซ่ึงจะสามารถช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอีก
ดว้ย 
 สังคมคาร์บอนต ่ามีบทบาทส าคญัในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่ีนอกจากเร่ือง
ของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ ( Corporate Social Responsibility : CSR) แลว้ 
สังคมคาร์บอนต ่าถือเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีองคก์รธุรกิจน าไปเป็นหน่ึงเป้าหมายในการก าหนดกลยทุธ์
และวสิัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ และยงัถือเป็นทางออกของการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 
ดงันั้น องคก์รธุรกิจต่างๆ จึงพร้อมใจกนัท่ีจะเดินไปสู่สังคมคาร์บอนต ่า แมว้า่ในประเทศไทยจะยงั
ไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาบงัคบัใชส้ าหรับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนก็ตาม ทั้งน้ี มีหลาย
แนวทางท่ีองคก์รธุรกิจน ามาใชเ้พื่อกา้วไปสู่สังคมคาร์บอนต ่า เช่น การจ ากดัการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีการลงทุนปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจในทุกๆ ดา้น เพื่อลดก๊าซ
เรือนกระจก และการน าร่องรอยคาร์บอน ( Carbon Footprint) และฉลากคาร์บอน ( Carbon Label) 
มาเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต โดยคาร์บอนฟุตพร้ินตน์ั้น เป็นเคร่ืองมือส าหรับผูผ้ลิต
ในการพยายามแกไ้ขปัญหาโลกร้อนดว้ยการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏั
จกัรของการท าธุรกิจ นบัตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใชง้าน 
และการจดัการซากผลิตภณัฑห์ลงัการใชง้าน โดยค านวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์ส่วนฉลากคาร์บอนนั้น เป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริโภคในการ
ประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่างๆ ซ่ึงถา้หากสินคา้ใดไดรั้บการติดฉลากคาร์บอน ก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ซ้ือสินคา้นั้นมากกวา่ เคร่ืองมือน้ีจะท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งปรับตวัในการผลิตสินคา้ท่ี
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ปล่อยคาร์บอนต ่าไปโดยปริยาย ซ่ึงคาร์บอนฟุตพร้ินตแ์ละฉลากคาร์บอนไดมี้การน าไปใชแ้ลว้ใน
หลายประเทศ เช่น ในสหราชอาณาจกัร องคก์รคาร์บอนทรัสต ์( Carbon Trust) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
เอกชนท่ีจดัตั้งโดยรัฐบาลเป็นผูด้  าเนินการไดติ้ดฉลากคาร์บอนใหแ้ก่สินคา้แลว้มากกวา่ 1,000 
รายการ ในประเทศฝร่ังเศส ไดมี้หน่วยงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและพลงังานของรัฐช่ือ 
ADEME ไดพ้ฒันาและน าคาร์บอนฟุตพร้ินตม์าใช ้ส่วนฉลากคาร์บอนธุรกิจผูค้า้ปลีก Casino เป็นผู ้
ริเร่ิมน ามาใช ้ซ่ึงในปัจจุบนัมีสินคา้ติดฉลากคาร์บอนวางจ าหน่ายแลว้มากกวา่ 300 รายการ และ
รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายใหมี้การแสดงขอ้มูลคาร์บอนฟุตพร้ินตข์องผลิตภณัฑส์ าหรับสินคา้ทุก
ประเภทภายในปี 2554 ส่วนประเทศญ่ีปุ่นนั้น ไดมี้การประกาศนโยบายท่ีจะพฒันาประเทศไปสู่
สังคมคาร์บอนต ่า เม่ือเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีคาร์บอนฟุตพร้ินตแ์ละการติดฉลากคาร์บอนเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายของประเทศ  เป็นตน้ 
  ส าหรับในประเทศไทย ไดมี้การน าฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินตม์าใช ้ ซ่ึงด าเนินงานโดย
องคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ไดป้ระกาศใช้
อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2552 และในปี 2555 มีสินคา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัใหข้ึ้นทะเบียน
คาร์บอนฟุตพร้ินตแ์ลว้ 480 ผลิตภณัฑ ์จาก 117 บริษทั คลอบคลุมสินคา้หลายกลุ่ม เช่น กระเบ้ือง
เซรามิกบุผนงั เคร่ืองด่ืมกระป๋อง เส้นดา้ยยดืไนลอน ไก่ยา่งบรรจุถุง ขา้วหอมมะลิบรรจุถุง เป็นตน้ 
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน), 2555) อีกทั้งมีการใชสิ้นคา้สีเขียว ( Green 
Product) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ สามารถน ามารีไซเคิลเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือ
แมแ้ต่สินคา้ท่ียอ่ยสลายตวัเองไดต้ามธรรมชาติ โดยสินคา้สีเขียวน้ีจะกลายเป็นตวัเลือกส าคญั
ส าหรับผูบ้ริโภค เพราะจะมีส่วนช่วยในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไดม้าก นอกจากน้ี บริษทัใน
ไทยจ านวนหน่ึง  อาทิเช่น ปูนซิเมนตไ์ทย  โคคา-โคลา ธนาคารกรุงไทย  บางจากปิโตรเลียม  การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มิตรผล  ฯลฯ ต่างก็มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระดบัท่ีวดัและประเมินผลได ้โดยเฉพาะความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการผลิต  แต่ทิศทางนบัจากน้ี ไม่เพียงแต่การลดการปล่อยก๊าซเฉพาะในกระบวนการผลิต
เท่านั้น แต่การจะกา้วสู่สังคมคาร์บอนต ่าได ้ตอ้งท าในทุกกระบวนการตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง
ในการด าเนินธุรกิจ  นบัตั้งแต่ท่ีมาของวตัถุดิบไปจนหลงัการบริโภคของผูบ้ริโภค  โดยสมาชิกใน
คณะกรรมการนกัธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  (TBCSD) กวา่ 34 องคก์ร ไดต้ดัสินใจก าหนดทิศทางในปี  
2553 โดยไดน้ าเร่ือง สังคมคาร์บอนต ่ามาเป็นเร่ืองหลกัในปี  2553 ซ่ึงจะท าใหก้ารลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีทิศทางท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน  เน่ืองจากล าพงัเพียงนโยบายรัฐไม่อาจจะเพียงพอ  เพราะท่ี
ผา่นมาแต่ละองคก์รก็มีเป้าหมายของตวัเอง แต่ขณะน้ีองคก์รแต่ละองคก์รก็จะมีทิศทางท่ีมีแผนและ
มีเป้าหมาย เพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดความเขม้แขง็และผลกัดนัเร่ืองต่างๆ  ใหป้ระสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึน   
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ดงัจะเห็นไดว้า่ สังคมคาร์บอนต ่าเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน 
ซ่ึงหากเราทุกคนร่วมมือกนั เคร่ืองมือเล็กๆ น้ี ก็อาจจะใหผ้ลท่ียิง่ใหญ่ในวนัขา้งหนา้ 
 

2.4  ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม ( Social Learning Theory) และกฎการปรับพฤติกรรม 
(Rule of Behavior Modification) 
 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ในสังคมท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในปัจจุบนัคือ ทฤษฎีของสกินเนอร์และ
แบนดูรา (พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ 2551) ซ่ึงหลกัการศึกษาพฤติกรรมมาจากหลกัพื้นฐานของ
กลุ่มพฤติกรรม หรือกลุ่ม S-R Theory โดยหลกัพื้นฐานของทฤษฎีเช่ือวา่ พฤติกรรมตอ้งมีสาเหตุ
และเช่ือวา่ ถา้ควบคุมพฤติกรรมท่ีปรากฏ ( Overt Behavior) ได ้ก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรม
ภายใน (Covert Behavior) ได ้เช่น ถา้ควบคุมพฤติกรรมใหค้นถูกลงโทษทุกคร้ังท่ีสูบบุหร่ี บุคคลก็
จะเลิกสูบบุหร่ีเพราะตวัเง่ือนไขการลงโทษนั้น และจากการท่ีไม่สูบบุหร่ีก็จะท าใหค้วามอยากสูบ
บุหร่ีหายไป ในระยะแรกของการพฒันาทฤษฎีน้ี พฤติกรรมภายในไม่ไดถู้กถึงหรือค านึงถึงมากนกั 
จนนกัจิตวทิยากลุ่มอ่ืนซ่ึงไม่เช่ือในหลกัพื้นฐานของสกินเนอร์วจิารณ์วา่ สกินเนอร์เห็นค่าของ
มนุษยเ์ท่ากบัสัตวใ์นหอ้งทดลองหรือเคร่ืองจกัรรถยนต ์แต่นกัจิตวทิยาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ไดโ้ตแ้ยง้วา่ ในทฤษฎีการเรียนรู้นั้นไดผ้นวกแนวความคิดของนกัปรับพฤติกรรม ( Behaviorist) 
ร่วมกบัแนวความคิดของนกัมนุษยนิยมในบางจุด เช่น นกัปรับพฤติกรรมจะเนน้การจดั
สภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้พฤติกรรม แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ไดผ้นวกเอาความแตกต่างของ
อ านาจการควบคุมพฤติกรรมในบุคคลไวด้ว้ย ฉะนั้น นกัจิตวทิยากลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้จึงพยายามท่ี
จะลบขอ้กล่าวหาวา่ไม่ค  านึงถึงความเป็นมนุษยข์องบุคคลโดยเนน้ถึงความแตกต่างของตวัเสริมแรง
ของบุคคล และระยะต่อมาสกินเนอร์จึงไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมภายในในลกัษณะของพฤติกรรมท่ีมี
อยูแ่ลว้ ก่อนเขา้สู่กระบวนการปรับพฤติกรรม ( Entering Behavior Modification) ส่ิงท่ีนกัจิตวทิยา
กลุ่มอ่ืนๆ เห็นดว้ยกบัสกินเนอร์ คือ พฤติกรรมทุกชนิดตอ้งมีสาเหตุ ส่วนขอ้ดีของทฤษฎีสกินเนอร์
และแบนดูราคือ สกินเนอร์และแบนดูราศึกษาจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย ์ฉะนั้น ขอ้มูลท่ี
ปรากฏจึงชดัเจนในลกัษณะขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีการบนัทึกพฤติกรรมและกระบวนการท่ีชดัเจน แต่
อยา่งไรก็ดี ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการใชก้ฎของสกินเนอร์คือ ตวัเสริมแรง ( Reenforcer) ท่ี
แตกต่างกนัของมนุษย ์และความซบัซอ้น ( Complexity) ของมนุษย ์เช่น ตวัเสริมแรง เงินนั้นเป็นท่ี
ตอ้งการของคนในสังคมปัจจุบนัทุกคน เพียงแต่วา่แตกต่างกนัท่ีจ  านวนเท่านั้น แต่ถา้นกัปรับ
พฤติกรรมไดมี้โอกาสพบมนุษยพ์วกท่ีเรียกวา่ พระอรหนัต ์อะไรคือตวัเสริมแรงของมนุษยพ์วกท่ี
หลุดพน้ เงินหรือความตาย หรือความทุกขย์ากของคนอ่ืน หรือมิไดก้ล่าววา่ในเง่ือนไขน้ีพระ
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อรหนัตจ์ะหลุดพน้จากกฎท่ีวา่พฤติกรรมตอ้งมีสาเหตุ แต่ยากท่ีจะคน้พบวา่ สาเหตุนั้นคืออะไร ยิง่
มนุษยมี์ปัญญาฉลาดลึกซ้ึงเท่าไร สาเหตุของพฤติกรรมก็หาไดย้ากเท่านั้น ฉะนั้น การหาตวั
เสริมแรงของมนุษยจึ์งมิใช่ส่ิงท่ีจะท าไดเ้สมอไป 
 ทฤษฎีพฒันาจริยธรรมตามแนวจิตวเิคราะห์ ( Psychonalytic Theory) ซ่ึงทฤษฎีของ
นกัจิตวทิยากลุ่มจิตวเิคราะห์ท่ีควรกล่าวถึงคือ ฟรอยด ์( Freud) โดยฟรอยดเ์ช่ือวา่ จริยธรรมของคน
นั้นอยูใ่นตนส่วนท่ีเรียกวา่ ตนในคุณธรรม ( Superego) ซ่ึงเป็นตนท่ีไดรั้บการขดัเกลาจากสังคม 
โดยฟรอยดแ์บ่ง “ตน” ของมนุษยเ์ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1) Id (Primitive Self) ไดแ้ก่ ตนท่ีอยูใ่นจิตใตส้ านึกของมนุษย ์เป็นตนท่ีมนุษยมี์มา
พร้อมก าเนิด และเป็นตนท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของแรงขบัพื้นฐานทั้งหมด  

2) Ego (Present Self) ได ้ตนในจิตใตส้ านึกและจิตในส านึกบางส่วนท่ีอาจรับรู้
หรือไดรั้บรู้บางส่วนในขณะปัจจุบนั  

3) Superego (Self with Ethics) ไดแ้ก่ ตนในจิตในส านึกเป็นส่วนมาก อาจมีจิตใต้
ส านึกแฝงอยูบ่า้ง เป็นตนท่ีไดรั้บการขดัเกลาจากกฎเกณฑข์องสังคมแลว้   

โดยในทฤษฎีของฟรอยดน์ั้นไดแ้บ่ง “จิต” ออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี  
1) จิตในส านึก ( Conscious) ไดแ้ก่ จิตท่ีอยูใ่นการควบคุมบงัคบัของบุคคล จิตท่ี

ควบคุมพฤติกรรมไดแ้สดงออกมาในทิศทางท่ีถูกท่ีควร รวมทั้งควบคุมอารมณ์ความตอ้งการและ
ความปรารถนา  

2) จิตใตส้ านึก ( Subconscious) หรือจิตก่อนส านึก ( Preconscious) เป็นจิตซ่ึงคาบ
เก่ียวระหวา่งจิตในส านึกและจิตใตส้ านึก มีทั้งความวติกกงัวล ความขดัแยง้ และการใชก้ลไกการ
ป้องกนัตน ( Defense Mechanism) เพื่อลดความกดดนัหรือความเครียดใหเ้บาบางลง ตวัอยา่งเช่น 
การเก็บกด ( Repression) ไดแ้ก่ ความพยายามเก็บความรู้สึกไม่พอใจต่างๆ การส่งทอดความผดิ 
(Projection) ไดแ้ก่ การใชต้วัแทนอ่ืนเป็นส่ิงท่ีส่งทอดความรู้สึกของตน เช่น เตะสุนขัแทนคน 
ปฏิสัมพนัธ์ตอบโต ้( Reaction Formation) ไดแ้ก่ อยากกินขนมไม่มีเงินซ้ือ บอกวา่ไม่ชอบขนม 
พฤติกรรมถอยกลบั ( Regession) ไดแ้ก่ การกลบัเป็นเด็กใหม่เพื่อหลีกสภาพปัจจุบนั ปฏิเสธความ
เป็นจริงไม่เปล่ียนความคิด ( Fixation) ไดแ้ก่ การปฏิเสธความเป็นจริง ไม่ยอมรับรู้พฤติการณ์
รอบตวั มีความคิดท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง การแยกตวั ( Isolation) ไดแ้ก่ การไม่ยอมคบกบัใครถา้เกิด
ความไม่พอใจส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

3) จิตไร้ส านึก (Unconscious) เป็นจิตท่ีเหมือนส่วนท่ีจมน ้าของกอ้นน ้าแขง็ ไม่อยู่
ในความส านึกของตน (Ego) แต่จะแอบแฝงอยูใ่นตนท่ีเป็นรากเหงา้ของตน คือ id  จิตไร้ส านึกน้ีจะ
มีอิทธิพลผลกัดนัพลงังานท่ีเรียกวา่ Libido ไดแ้ก่ ความรู้สึกทางเพศ ความตอ้งการมีชีวติอยู ่(ความ
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หิวความกระหาย) และความกา้วร้าว ใหมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมภายนอกของมนุษย ์ฟรอยดเ์ช่ือวา่ 
จิตไร้ส านึกน้ีมีอิทธิพลท าใหม้นุษยเ์กิดพฤติกรรมต่างๆ ข้ึนมาโดยท่ีมนุษยอ์าจไม่รู้ตวั เช่น การลูบ
คล าอวยัวะเพศของคนเจบ็ใกลต้าย เป็นตน้  

จากพื้นฐานความเช่ือของทฤษฎีฟรอยด ์แสดงใหเ้ห็นวา่ จริยธรรมคือตวัคุณธรรม ( Ethics) 
ท่ีควบคุมพฤติกรรมภายนอกของมนุษยใ์หแ้สดงตามกฎเกณฑแ์ละค่านิยมของสังคมนัน่เอง โดย
แนวคิดของฟรอยดเ์ก่ียวกบัจริยธรรมจากขอ้คิด 2 ขอ้ คือ  

1) จริยธรรมมิไดป้ลูกฝังมาโดยพระเจา้ แต่มาจากสังคมโดยเฉพาะจากบิดามารดา 
(Morality is Not Instilled by God But is Acquired From a Society and More Directly From Two 
Parents)  

2) เอกลกัษณ์ทางเพศมิใช่ส่ิงท่ีปรากฏทางชีววทิยาเท่านั้น แต่มาจากอิทธิพลของ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ( Sexual identity is not biologically inevitable but is influenced by 
family relations) 
 

2.5  แนวคดิและทฤษฎคีวามรู้ ความตระหนัก จิตส านึก และทศันคติ 
 

2.5.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ 
ราชบณัฑิตยสถาน ( 2542 อา้งถึงใน ขนิษฐา ยาวะโนภาส , 2553: 49) กล่าววา่ ความรู้ คือ 

ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั
และทกัษะ ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ได้
ฟัง การคิด หรือการปฏิบติั องคว์ชิาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เมืองไทย ความรู้เร่ืองสุขภาพ 

นพศิริ เดชารักษ ์( 2539: 22) กล่าววา่ ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าได ้
อาจจะโดยการนึกได ้หรือโดยการมองเห็น ไดย้นิ ก็จ  าได ้ความรู้ในขั้นน้ี ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค า
จ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วธีิการแก ้ปัญหา มาตรฐาน เหล่าน้ีเป็น
ตน้ 

ในทางสังคมศาสตร์ ไดอ้ธิบายความหมายของความรู้วา่ จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีมนุษย์
ตอ้งประสบทั้งทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์มนุษย์
จึงตอ้งเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและสังคม และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ มนุษยจ์ะตอ้งหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
สาเหตุและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคม ซ่ึงความรู้ของมนุษยไ์ด้
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มีการพฒันามากมายและมีหลายระดบัของความรู้ตามความสามารถและพื้นฐานของมนุษย ์กล่าวคือ 
(สมชาย สีวะรมย,์ 2550: 9-10) 

1) ความรู้ในทศันะของบุคคลทัว่ไป  จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล บุคคลทัว่ไปในท่ีน้ีหมายถึง ประชาชนทัว่ไปท่ีประกอบอาชีพท่ี
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน เช่น ชาวนา ชาวไร่ พอ่คา้ นกัธุรกิจ ชาวบา้นทัว่ไป และอ่ืน ๆ 
บุคคลทัว่ไปเหล่าน้ีมีทศันะต่อความหมายของความรู้ท่ีเกิดจากความรู้และความเขา้ใจการถ่ายทอด
สืบต่อมาจากประเพณี แต่จะไม่รู้ถึงความหมายท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของบุคคล ไม่สามารถท่ีจะเรียบเรียงเป็นความคิดรวบยอดได ้

2) ความรู้ในทศันะของนกัวชิาการ มีลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์ มีเหตุมีผลและ
ความคิดรวบยอด มีลกัษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก ความรู้ของนกัวชิาการจะตอ้งเป็น
วทิยาศาสตร์ มีเหตุผลและผลสามารถพิสูจน์ได ้มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้นกัวชิาการมกัมี
ความสนใจท่ีจะคน้ควา้หาความรู้อยา่งมีระบบตามแขนงวชิาของตน เพื่อน าความรู้นั้นสร้างข้ึนเป็น
หลกัทฤษฎีของตนต่อไป 

3) ความรู้ในทศันะของนกัปฏิบติั ความหมายของความรู้ในทศันะของนกัปฏิบติัจะ
เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและสังคม ท่ีอธิบาย
ไดใ้นลกัษณะท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้เราอาจจะกล่าวไดว้า่นกัปฏิบติัเป็นบุคคลท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
ความรู้ของนกัวชิาการ และบุคคลทัว่ไปเพื่อน าความรู้นั้นไปท าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม ระดบั
ความนึกคิดความลึกซ้ึงของความรู้อาจจะอยูร่ะหวา่งนามธรรมและรูปธรรมตามความเขา้ใจของ
ทศันะบุคคลทัว่ไป 
  ฉะนั้น เม่ือพิจารณาถึงความหมายของความรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
ความรู้ หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง เหตุการณ์ รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสังเกต 
การศึกษา ประสบการณ์ ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงั
ของแต่ละบุคคล ท่ีบุคคลไดจ้ดจ าหรือรวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ี
สังเกตหรือวดัได ้โดยสามารถแบ่งระดบัความรู้ได ้ 6 ระดบั คือ ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การ
น าไปใช ้การวเิคราะห์ และการประเมินผลระดบัของความรู้ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ ารายละเอียดขอ้เทจ็จริงของส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บรู้ รับทราบหรือประสบมาในอดีตและสามารถระลึกถึงใหม่ไดใ้นลกัษณะหรือ
ใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีเคยรับรู้ รับทราบ หรือประสบมา  นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรม ( KAP) ซ่ึงทฤษฎีน้ี เป็นทฤษฎีท่ีใหค้วามส าคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ 
(Knowledge) ทศันคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบ
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ต่อสังคมต่อไปจากการรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง 
กล่าวคือ เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารก็จะท าใหเ้กิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ข้ึน ก็จะไปมีผลท าใหเ้กิด 
ทศันคติ และขั้นสุดทา้ยก่อใหเ้กิดการกระท า  

จะเห็นไดว้า่ ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัในการน าข่าวสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่เพื่อให้
ประชาชนในสังคมไดรั้บทราบวา่ ขณะน้ีในสังคมมีปัญหาอะไร เม่ือประชาชนไดรั้บทราบข่าวสาร
นั้น ๆ ยอ่มก่อใหเ้กิด ทศันคติ และเกิดพฤติกรรมต่อไป ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ เป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้การท่ีคนเดินเทา้มีพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรไดก้็ตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมืออนัส าคญัในการเพิ่มพนูความรู้ สร้างทศันคติท่ีดีและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีเหมาะสม โดยผา่นส่ือชนิดต่าง ๆ ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความรู้ ( Knowledge) เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ซ่ึงบุคคลส่วนมาก จะไดรั้บผา่นประสบการณ์ 
โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ( S-R) แลว้จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ี
ผสมผสานระหวา่งความจ า (ขอ้มูล) กบัสภาพจิตวทิยา ดว้ยเหตุน้ีความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อยา่งไรก็ตามความรู้ก็
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยไ์ด ้และผลกระทบท่ีผูรั้บสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการ
ส่ือสารนั้นอาจปรากฏไดจ้ากสาเหตุ  5 ประการคือ (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533: 118) 

1) การตอบขอ้สงสัย (Ambiguity Resolution) 
การส่ือสารมกัจะสร้างความสับสนใหส้มาชิกท่ีอยูใ่นสังคมผูรั้บสารจึงมกัแสวงหา

สารสนเทศ โดยการอาศยัส่ือทั้งหลาย เพื่อตอบขอ้สงสัย และความสับสนของตน 
2) การสร้างทศันะ (Attitude Formation) 

 ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันะนั้น โดยส่วนมากนิยมใชก้บัสารสนเทศท่ี
เป็นนวตักรรมเพื่อสร้างทศันคติใหค้นยอมรับการแพร่นวตักรรมนั้นๆ (ในฐานะความรู้) 

3) การก าหนดวาระ (Agenda Setting)  
  เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไปเพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัและผกูพนั
กบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน หากตรงกบัภูมิหลงัของปัจเจกชน และค่านิยมของสังคมแลว้ ผูรั้บ
สารก็จะเลือกสารสนเทศนั้น 

4) การพอกพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System)  
  การส่ือสารสังคมมกักระจายความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ดา้นต่างๆ ไปสู่
ประชาชนจึงท าใหผู้รั้บสารรับทราบระบบความเช่ือถือหลากหลายและลึกซ้ึงไวใ้นความเช่ือของตน
มากข้ึนไปเร่ือย ๆ 
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5) การรู้แจง้ต่อค่านิยม (Value Clarification) 
  ความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ี
น าเสนอขอ้เทจ็จริงในประเด็นเหล่าน้ี ยอ่มท าใหป้ระชาชนผูรั้บสารเขา้ใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจง้ชดั
ข้ึน 
  กู๊ด ( 1973 อา้งถึงใน โสภิตสุดา มลคลเกษม, 2539: 42) กล่าววา่ ความรู้เป็นขอ้เทจ็จริง 
(facts) ความจริง ( truth) เป็นขอ้มูลท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวมจากประ สบการณ์ต่าง ๆ การท่ี
บุคคลยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งมีเหตุผล บุคคลควรจะตอ้งรู้เร่ืองเก่ียวกบัส่ิงนั้นเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ นัน่ก็คือ บุคคลจะตอ้งมีขอ้เทจ็จริง หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนและให้
ค  าตอบขอ้สงสัยท่ีบุคคลมีอยู ่ช้ีแจงใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
รวมทั้งเกิดความตระหนกั ความเช่ือ และค่านิยมต่าง ๆ ดว้ย 
 จ  ารอง เงินดี ( 2552 อา้งถึงใน  ขนิษฐา ยาวะโนภาส , 2553: 53-54) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความรู้วา่ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆ ไป ระลึกถึงวธีิกระบวนการ
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเนน้ความจ า ความรู้ ท าใหท้ราบถึงความสามารถในการจ า และการ
ระลึกถึงเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแลว้ แบ่งออกเป็น 

1) ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาโดยเฉพาะ 
2) ความรู้เก่ียวกบัวธีิและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3) ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้างความเขา้ใจ ท าใหท้ราบ

ถึง 
(1) การแปลความ  คือ  การแปลจากแบบหน่ึงไปสู่อีกแบบหน่ึง  โดยการรักษา

ความหมายไดถู้กตอ้ง 
(2) การน าไปใช ้
(3) การวเิคราะห์ 
(4) การสังเคราะห์ 
(5) การประเมินค่า 

  การเกิดความรู้ไม่วา่ระดบัใดก็ตาม ยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
การเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้นเอง รวมไปถึงประสบการณ์และลกัษณะทางประชากร (การศึกษา 
เพศ อาย ุฯลฯ) ของแต่ละคนท่ีเป็นผูรั้บข่าวสาร ถา้ประกอบกบัการท่ีบุคคลมีความพร้อมในดา้น
ต่างๆ เช่น มีการศึกษา มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักฎจราจร ก็มีโอกาสท่ีจะมีความรู้ในเร่ืองน้ี และ
สามารถเช่ือมโดยงความรู้นั้นเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้สามารถระลึกได ้รวบรวมสาระส าคญั
เก่ียวกบักฎจราจร รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลไดต่้อไป เม่ือประชาชน
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เกิดความรู้เก่ียวกบักฎจราจร ไม่วา่จะในระดบัใดก็ตาม ส่ิงท่ีเกิดตามมาก็คือ ทศันคติ ความคิดเห็น
ในลกัษณะต่าง ๆ (ดาราวรรณ ศรีสุกใส, 2542 อา้งถึงใน ขนิษฐา ยาวะโนภาส, 2553: 54) 
 

2.5.2  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความตระหนัก 
2.5.2.1  ความหมายของความตระหนกั 
มีผูท่ี้ไดท้  าการศึกษาและใหค้วามหมายของ ความตระหนกั (Awareness) ไวด้งัน้ี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ 

ประกอบศิลป์, 2553: 52) ไดใ้หค้วามหมายของ ตระหนกั ไวว้า่หมายถึง รู้ประจกัษช์ดั รู้ชดัแจง้  
วชิยั วงษใ์หญ่ ( 2523 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) ไดใ้ห้

ความหมายของ ความตระหนกั ไวว้า่ ความตระหนกัเป็นพฤติกรรมขั้นต ่าสุดทางดา้นความรู้ 
(Cognitive Domain) แต่ความตระหนกัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความจ า หรือสามารถระลึกได ้ความ
ตระหนกั หมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในภาวะจิตใจ 

จกัรวาล เหลือลน้ ( 2544 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) ไดใ้ห้
ความหมายของ ความตระหนกั ไวว้า่ ความตระหนกัเป็นการรับรู้ ฉุกคิด หรือมีความรู้สึกต่อ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือส านึกบางส่ิงบางอยา่งของประสบการณ์ หรือวตัถุได ้เป็น
พฤติกรรมขั้นต ่าสุดทางดา้นการรับรู้ ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์สภาพแวดลอ้มใน
สังคม หรือส่ิงเร้าภายนอกมากระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัและสะทอ้นใหเ้ห็นในทางพฤติกรรม 

วสูิตร ยงัพลขนัธ์ ( 2544 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) ไดใ้ห้
ความหมายของ “ความตระหนกั” ไวว้า่ ความตระหนกัหมายถึง การรับรู้ ความสามารถในการนึก
คิดหรือฉุกคิด หรือมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไม่เก่ียวกบั
ความทรงจ า และมีปัจจยัเอ้ือท าใหบุ้คคลเกิดความตระหนกั 

มาลินี คุณดิลก ( 2546 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) ไดใ้ห้
ความหมายของ “ความตระหนกั” ไวว้า่ ความตระหนกั หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเกิดข้ึนจากความรู้ความเขา้ใจประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นมีเก่ียวกบั
เร่ืองนั้น ๆ และมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีฉุกคิดข้ึนมาได ้

อนนัต ์ปันดวง ( 2547 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) ไดใ้ห้
ความหมายของ “ความตระหนกั” ไวว้า่ ความตระหนกั หมายถึง ความแน่ใจ ความส านึก การรับรู้ 
รับทราบโดยใหค้วามส าคญัต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงมีปัจจยัเอ้ือท่ี
ท าใหบุ้คคลเกิดความตระหนกั 
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สมพงษ ์ใหญ่วงษ ์( 2550 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) ไดใ้ห้
ความหมายของ “ความตระหนกั” ไวว้า่ ความตระหนกัเป็นการรับรู้ ฉุกคิด หรือมีความรู้สึกต่อ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือส านึกถึงบางส่ิงบางอยา่งของประสบการณ์ หรือวตัถุได ้เป็น
พฤติกรรมขั้นต ่าสุดทางดา้นการรับรู้ ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์สภาพแวดลอ้มใน
สังคม หรือส่ิงเร้าภายนอกมากระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกั 

Wolman (1973 อา้งถึงใน ววิฒัน์ ชุมช่วย, 2547:11) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความ
ตระหนกั” ไวว้า่ ความตระหนกัเป็นขั้นต ่าสุดของภาคอารมณ์ ความตระหนกัเกือบคลา้ยกบัอารมณ์
และความรู้สึก (Affective Domain) ความตระหนกัต่างกบัความรู้ตรงท่ีความตระหนกัไม่จ  าเป็นตอ้ง
เนน้ประสบการณ์ หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด ความตระหนกัเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้าท าใหเ้กิดความตระหนกั 

Good (1973 อา้งถึงใน ทศันีย ์บุญยะผลึก, 2548: 10-11) ไดใ้หค้วามหมายของ 
“ความตระหนกั” ไวว้า่ ความตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา ( Cognitive Process) 
กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าหรือรับสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้จะเกิดการรับรู้ โดยเม่ือ
รับรู้แลว้จะเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น คือเกิดความคิดรวบยอด และน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้น 
และน าไปสู่ความตระหนกั ซ่ึงความรู้และความตระหนกัต่างก็จะน าไปสู่การกระท าหรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 

 
 

 

ภาพที ่2.4  กระบวนการของการเกิดความตระหนกั 
แหล่งทีม่า:  ทศันีย ์บุญยะผลึก, 2548: 11  

 
จากความหมายดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ ความตระหนกั หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความรับผดิชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึกดา้น
ทศันคติ ค่านิยม ความชอบไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ท่ีไดจ้ากการประเมินส่ิงเร้าต่างๆ ของบุคคลนั้น 

2.5.2.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั 
ประสาท อิศรปรีดา ( 2523 อา้งถึงใน  ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) กล่าววา่ 

ความตระหนกั ( Awareness) เป็นพฤติกรรมดา้นอารมณ์ หรือความรู้สึก ( Affective Domain) ซ่ึง
เกือบจะคลา้ยกบัความรู้ ( Knowledge) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมขั้นต ่าสุดของความรู้ ความคิด ( Cognitive 
Domain) ปัจจยัดา้นความรู้สึก หรืออารมณ์นั้นจะมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้ ความคิดเสมอ 

การสมัผสั การรับรู้ ความคิดรวบยอด การเรียนรู้ ความตระหนกั พฤติกรรม 
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Brackler  (1986 อา้งถึงใน ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 60) กล่าววา่ ความ
ตระหนกั เกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้า อนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ี
โนม้เอียงหรือพร้อมท่ีจะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกัมี 3 ประการคือ 
1) พุทธิปัญญาหรือความรู้ความเขา้ใจ ( Cohnitive or Belief Component) 

ซ่ึงจะเร่ิมตน้จากระดบัง่าย และมีการพฒันามากข้ึนตามล าดบั 
2) อารมณ์ความรู้สึก ( Affective Component) เป็นความรู้สึกดา้นทศันคติ 

ค่านิยม ความตระหนกัชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบของการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ 
3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งวาจา กิริยา 

ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระท า ดงันั้น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การ
เรียนรู้ และพฤติกรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั 

2.5.2.3  วธีิการศึกษาความตระหนกั 
ชวาล แพรัตกุล (2526 อา้งถึงใน ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ , 2553: 52) กล่าววา่ ความ

ตระหนกั ( Awareness) เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้ส านึกวา่มีส่ิงนั้นอยู ่( Conscious of 
Something) ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบัความรู้สึกและอารมณ์ ดงันั้น การศึกษาตอ้ง
อาศยัหลกัการและวธีิการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะจึงจะสามารถวดัความรู้สึกและอารมณ์ดงักล่าว
ออกมาใหเ้กิดความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ได ้ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัอารมณ์และความรู้สึก
มีหลายประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) วธีิการสัมภาษณ์ ( Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีมีโครงสร้าง
ค าถามท่ีแน่นอน ( Structured) โดยสร้างค าถามและมีค าตอบใหเ้ลือกเหมือนกบัแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบและค าถามจะตั้งไวก่้อน จดัเรียงล าดบัก่อนหลงัไวอ้ยา่งดี หรืออาจเป็นแบบไม่มี
โครงสร้างค าถาม (Unstructured Item) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไวเ้พียงหวัขอ้ใหญ่ ๆ โดยให้
ผูต้อบมีโอกาสตอบไดอ้ยา่งอิสระ และค าถามก็เป็นไปตามโอกาสอ านวยในขณะท่ีสนทนากนั 

2) แบบสอบถาม ( Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นแบบชนิดปลาย
ปิด หรือแบบปลายเปิด หรือผสมระหวา่งปลายเปิดและปลายปิดก็ได ้

3) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองวดัชนิดท่ีใหต้รวจสอบวา่
เห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ย หรือมีกบัไม่มี ส่ิงท่ีก าหนดตามรายการอาจอยูใ่นรูปของการท าเคร่ืองหมาย
หรือเลือกตอบวา่ใช่กบัไม่ใช่ก็ได ้
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4) มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) เคร่ืองมือชนิดน้ีเหมาะส าหรับ
วดัอารมณ์และความรู้สึกท่ีตอ้งการทราบความเขม้ (Intensity) วา่มีมากนอ้ยเพียงใดในเร่ืองนั้น 

5) การใชค้วามหมายของภาษา ( Semantic Differential Technique: S.D.) 
เป็นเทคนิคการวดัโดยใชค้วามหมายของภาษาของชาลล ์ออสกดู เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมมากชนิดหน่ึงเคร่ืองมือชนิดน้ีจะประกอบดว้ย “สังกปั” และจะมีศพัทท่ี์ตรงขา้มเป็นคู่ๆ 
ประกอบกนันั้นหลายคู่ โดยคู่แต่ละคู่จะมีสองขั้ว ช่องห่างระหวา่งสองขั้ วน้ีถูกแบ่งดว้ยเลข ถา้ใกล้
ขา้งใดมากก็จะมีลกัษณะตามคุณศพัทข์องขั้วนั้น คุณศพัทท่ี์ประกอบเป็นสองขั้วน้ีแยกเป็น 3 พวก
ใหญ่ ๆ คือ พวกท่ีเก่ียวกบัการประเมินค่า (Evaluation) พวกท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพ ( Potential) และพวก
ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม (Activity) 

 
 2.5.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัจิตส านึก 
 2.5.3.1  แนวคิดเก่ียวกบัจิตส านึก 
 แนวคิดจิตส านึกไดมี้การน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาหลายสาขาแตกต่างกนัไป
อยา่งแพร่หลาย  Watson (1997 อา้งถึงใน สาคร เช้ือญวน,  2547) ไดส้รุปปรากฏการณ์  ท่ีมีการน า
แนวคิดจิตส านึกมาใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 1) ใชใ้นการอธิบายปรากฎการณ์เก่ียวกบัประสบการณ์ของมนุษย์   โดย
ศึกษาเก่ียวกบัความตระหนกั  (Self-awareness) การรับรู้  (Perception) ความรู้ความเขา้ใจ  
(Cognition) ความจ า (Memory) การเรียนรู้  (Learning) ความอยากรู้อยากเห็น  (Curiosity) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ความคิดได้ (Intuition) อารมณ์ (Emotion) สายสัมพนัธ์ทางสังคม  (Social 
bonding) ภาวะการเปล่ียนแปลง (Altered state) และการแยกตวั (Dissociation) 
 2) ใชใ้นการอธิบายปรากฎการณ์ทางดา้นจิตวทิยา 
  3) ใชใ้นการอธิบายปรากฎการณ์โดยทัว่ ๆ ไป 
 อยา่งไรก็ตามแนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางทางจิตวทิยาและ
สังคมศาสตร์วา่  จิตส านึกมีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่เร่ืองของพฤติกรรม  (วเิชียรแพทยาคม , 
หลวง, 2505 อา้งถึงใน ธญัภรณ์ วงศอ์กนิษฐ์ , 2543) โดยจิตส านึกเป็นคุณสมบติัหน่ึงท่ีเกิดมาพร้อม
กบัความเป็นมนุษยแ์ต่สามารถพฒันาและกล่อมเกลา  โดยผา่นกระบวนการปลูกฝังทางวฒันธรรม  
หรือกระบวนการเรียนรู้ (รัตนา ตั้งอมร, 2529 อา้งถึงใน ธญัภรณ์ วงศอ์กนิษฐ,์ 2543) 
 2.5.3.2  ความหมายของจิตส านึก 

 ค าวา่ “จิตส านึก” เป็นค าท่ียากแก่การใหค้  าจ  ากดัความทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปราก ฏการณ์ท่ี
ศึกษา (Chalmers, 1995 อา้งถึงใน สาคร เช้ือญวน,  2547) เน่ืองจากมีการน าแนวคิดจิตส านึกมาเป็น
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กรอบแนวคิดในการศึกษาอยา่งกวา้งขวางตามสาขาต่าง  ๆ จึงท าใหน้กัวชิาการต่างก าหนด
ความหมายของจิตส านึกแตกต่างกนัไป 
 Hull (1952 อา้งถึงใน สาคร เช้ือญวน,  2547) มองจิตส านึกวา่เป็นการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าภายนอก  หรือเป็นเช่นส่ิงเร้าท่ีไดรั้บการตอบสนองจากภายนอก  ส่วนในมุมมองของ  ดิวอ้ี 
(Dewey, 1981 อา้งถึงใน สาคร เช้ือญวน, 2547) กล่าววา่จิตส านึกเป็นคุณลกัษณะเบ้ืองตน้ของอตัตา  
โดยจิตส านึกจะครอบคลุมถึงการแสดงออกในดา้นความรู้สึกในบริบทนั้น ๆ 
 Block (2003 อา้งถึงใน สาคร เช้ือญวน,  2547) มองวา่การใหค้วามหมายของค าวา่
จิตส านึกนั้น สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม โดยแนวคิดจิตส านึกมี 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 จิตส านึกท่ีมีต่อสถานการณ์ (Phenomenal consciousness) ซ่ึงเป็นจิตส านึกท่ี
เกิดจากประสบการณ์ โดยบุคคลจะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น  ๆ ดว้ยความส านึก  (Sensation) 
ความรู้สึก (Feeling) และการรับรู้ (Perceptions) 
 ขั้นท่ี 2 จิตส านึกของการเขา้ถึงไดด้ว้ยเหตุผล  (Access Consciousness) ซ่ึงเป็นอีก
ขั้นหน่ึงท่ีบุคคลมีความอิสระในการควบคุมและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 
 ขั้นท่ี 3 จิตส านึกในการควบคุม  (Monitoring Consciousness) ซ่ึงเป็นการควบคุม
ภายในของบุคคล 
 ขั้นท่ี 4 จิตส านึกในตนเอง  (Self-Consciousness) เป็นความสามารถในการรับรู้ของ
บุคคลในความคิดเก่ียวกบัตนเอง 
 จากความหมายของจิตส านึกดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่  จิตส านึกเป็นสภาวะทาง
จิตของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด  การรับรู้  ความตระหนกั  ความรู้สึกรับผดิชอบและ
ความสนใจในการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้ง 
 2.5.3.3  องคป์ระกอบของจิตส านึก 
 วเิชียรแพทยาคม , หลวง (2505 อา้งถึงใน ธญัภรณ์  วงศอ์กนิษฐ์ , 2543) กล่าววา่  
จิตส านึกประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1) ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบดา้นความคิด  (Cognition) เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความคิดท่ีเป็นส่วนของการรับรู้  หรือเกิดความรับรู้ของส านึกเป็นหลกั  เช่น  การรับรู้  
(Perception) ความทรงจ า (Memory) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการใชปั้ญญา (Intellect) 
  2) ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบดา้นท่าทีความรู้สึก  (Affection) เป็นส่วน   
ประกอบทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก  ซ่ึงจะเนน้ส่ิงกระตุน้ความคิดอีกต่อหน่ึงและเป็นส่วนของ
ความรู้สึกทางใจของความส านึกท่ีรวมเอาความรู้สึกของบุคคล ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 
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  3) ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติัหรือการกระท า  (Conation) เป็น
องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดแนวโนม้ในทางปฏิบติัหรือปฏิกิริยาตอบสนอง  เม่ือมีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม  ซ่ึง
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงนั้นเป็นพื้นฐาน 
 

2.5.4  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ 
2.5.4.1  ความหมายของทศันคติ 
ทศันคติเป็นความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ เช่น บุคคล ส่ิงของ การ

กระท า สถานการณ์ และอ่ืน ๆ รวมทั้งท่าทีท่ีแสดงออกท่ีบ่งถึงสภาพของจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ทศันคติเป็นนามธรรม และเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดการแสดงออกดา้นการปฏิบติั แต่

ทศันคติไม่ใช่แรงจูงใจ (motive) และแรงขบั  (drive) หากแต่เป็นสภาพแห่งความพร้อมท่ีจะโตต้อบ 
(state of readiness) และแสดงใหท้ราบถึงแนวทางของการสนองตอบของบุคคลต่อส่ิงเร้า 

Thurstone (1928 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 1) ไดใ้หค้วามหมายของ
ทศันคติวา่ “ทศันคติเป็นผลรวมทั้งหมดของมนุษยเ์ก่ียวกบัความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลวัต่อ
บางส่ิงบางอยา่ง การแสดงออกทางดา้นการพดูเป็นความคิด (opinion) และความคิดน้ีเป็นสัญลกัษณ์
ของทศันคติ ดงันั้น ถา้เราอยากจะวดัทศันคติ เราก็สามารถท าไดโ้ดยวดัความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ต่าง ๆ” 

Allport (1935 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 1) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติ
วา่ “ทศันคติ หมายถึง สภาวะของความพร้อมทางดา้นจิต ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์ สภาวะความ
พร้อมน้ีจะเป็นแรงท่ีจะก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีจะมีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

Murphy, Murphy and Newcome (1937 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 2) ได้
ใหค้วามหมายของทศันคติวา่ “ทศันคติ หมายถึง วถีิทางหรือความพร้อมในการเห็นดว้ย หรือไม่
เห็นดว้ยกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

Kretch and Crutchfield (1948 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 2) ไดใ้ห้
ความหมายของทศันคติวา่ “ทศันคติเป็นผลรวมของกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดสภาพการจูงใจ อารมณ์ 
การยอมรับและพุทธปัญญา (cognitive) ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ของ
บุคคล” 

Katz and Scotland, E. (1959 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 2) ไดใ้ห้
ความหมายของทศันคติวา่ “ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงหรือแนวโนม้ในการจะประเมินค่าส่ิง
ต่าง ๆ หรือสัญลกัษณ์ของส่ิงนั้นในทางใดทางหน่ึง” 
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Rokeach (1970 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 2) ไดใ้หค้วามหมายของ
ทศันคติวา่ “ทศันคติ หมายถึง การผสมผสานหรือการจดัระเบียบของความเช่ือท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ผลรวมของความเช่ือน้ี จะเป็นตวัก าหนดแนวโนม้ของบุคคล
ในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ” 

ทศันคติเป็นความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนท่ีพร้อมท่ีจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก โดยประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 3-4) แยกองคป์ระกอบ
ของทศันคติเป็น 3 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ 

1)  องคป์ระกอบทางดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive Component) 
ไดแ้ก่ ความคิด ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมนุษยใ์ชใ้นการคิด ความคิดน้ี

อาจจะอยูใ่นรูปใดรูปหน่ึงแตกต่างกนั เช่น เม่ือคนหน่ึงพดูถึง หรือนึกถึง รถยนต ์อาจจะนึกถึงรถ
ยีห่อ้ฟอร์ด หรือยีห่อ้อ่ืน ๆ ส่วนประกอบทางทศันคติส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นชดัเจน เม่ือเรามองเห็น
ประโยคท่ีวา่ “รถยนตเ์ป็น.......” หรือ “รถยนต.์.....” ซ่ึงการท่ีจะอธิบายถึงรถยนตน์ั้น จะตอ้งมีความ
เขา้ใจก่อนวา่ “รถยนต”์ มีความหมายต่อผูพ้ดูอยา่งไร หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ความคิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถยนตเ์ป็นอยา่งไรนัน่เอง 

2)  องคป์ระกอบทางดา้นท่าทีความรู้สึก (Affective Component)  
เป็นส่วนประกอบทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงจะเป็นตวัเร้า 

“ความคิด” อีกต่อหน่ึง ถา้บุคคลมีภาวะความรู้สึกท่ีดี หรือไม่ดี ขณะท่ีคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ขณะ
เม่ือคิดถึงหรือนึกถึงรถยนต ์(ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปลกัษณะท่ีแตกต่างกนั) แสดงวา่บุคคลนั้นมี
ความรู้สึกในดา้นบวก (Positive) และมีความรู้สึกในดา้นลบ (Negative) ตามล าดบัต่อรถยนตน์ั้น 

3)  องคป์ระกอบทางดา้นการปฏิบติั (Behavioral Component)  
องคป์ระกอบน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีแนวโนม้ในทางปฏิบติั หรือถา้มีส่ิง

เร้าท่ีเหมาะสม จะเกิดการปฏิบติัหรือมีปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ขบัรถยนต ์ซ้ือ หรือใหค้  า
ชมเชยรถยนต ์เป็นตน้ 
 องคป์ระกอบของทศันคติ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 
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ภาพที ่2.5  องคป์ระกอบของทศันคติ. 
แหล่งทีม่า: ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 4. 
 

2.5.4.2  ทศันคติและการปฏิบติั (Attitudes and Overt Behavior) 
ทั้งการปฏิบติัหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสังเกตไดก้บัทศันคติต่างก็มี

ความสัมพนัธ์และมีผลซ่ึงกนัและกนั เป็นท่ีเช่ือกนัวา่ ทศันคติมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม
ของบุคคล และขณะเดียวกนัการแสดงออกหรือการปฏิบติัของบุคคลก็มีผลต่อทศันคติของบุคคล
นั้นดว้ย ตวัอยา่งเช่น นกัธุรกิจคนหน่ึงอาจจะสนบัสนุนพรรคการเมือง หรือโครงการทางการเมือง
อยา่งหน่ึง เพราะเขามีความรู้สึกวา่ การสนบัสนุนน้ีจะช่วยใหเ้ขามีลูกคา้เพิ่มมากข้ึน การกระท า
เช่นนั้นเป็นการแสดงใหค้นอ่ืนรวมทั้งตวัเขาเองเช่ือวา่โครงการทางการเมืองนั้น ๆ ดี ขณะเดียวกนั
ทศันคติของเขาก็จะค่อย ๆ กลายเป็น “ทศันคติท่ีดี” ต่อโครงการนั้นดว้ย 

จากความคิดเห็นของนกัจิตวทิยาหลาย ๆ ความคิดเห็นพอจะสรุปไดว้า่ การปฏิบติั
เป็นผลจากการมีปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนัระหวา่งทศันคติสองชนิด คือ ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงทีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติันั้นโดยตรง ( Object) และทศันคติท่ีมีต่อสถานการณ์หรือส่ิงแวดลอ้ม ( Situation) ท่ี
จริงแลว้ทศันคติเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท านายพฤติกรรมหรือการปฏิบติัต่าง ๆ ของบุคคล แต่ไม่ได้
หมายความวา่เป็นส่ิงเดียวเท่านั้น เพราะอาจจะมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย 

Kothandapani (1971 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 8) ไดเ้สนอการท านาย
พฤติกรรมอาจจะท าไดโ้ดยการวดัทศันคติของบุคคลในดา้นต่าง ๆ สามดา้น คือ ความรู้สึก ความ

ส่ิงเร้า: บุคคล สถานการณ์ 

กลุ่ม social issues และอ่ืน ๆ 

ตวัแปรอสิระทีว่ดั

ได้ 

ค าพดู 

ท่ีแสดงถึงความรู้สึก 

การรับรู้ 

ค าพดูท่ีแสดงถึงความเช่ือ 

ปฏิกิริยาแสดงออก 

ค าพดูท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 

ตวัแปรตาม 

(ตวัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัส่ิงอ่ืนซ่ึงวดัได)้ 

ทศันคติ 

ความรู้สึก 

(effect) 

ความรู้ 

(cognition) 

การปฏิบติั 

(behavior) 

ตวัแปรร่วม 
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เช่ือ และความตั้งใจท่ีจะกระท า ( Feeling, Belief, and Intention to Act) และขณะเดียวกนัก็ศึกษาถึง
พฤติกรรมหรือการปฏิบติัจริง ๆ Kothandapani (1971 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 8) 
อธิบายวา่ส่วนประกอบของแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม” จะเป็น
ส่วนท่ีเป็นตวัแทนของส่วนประกอบทางพฤติกรรมหรือการปฏิบติั ( Behavioral Component) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการแสดงออกท่ีบุคคลอ่ืนสังเกตได ้(Overt Behavior) 

จากความคิดเห็นน้ี พอจะสรุปความสัมพนัธ์ของทศันคติกบัการปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.6 สรุปความสัมพนัธ์ของทศันคติกบัการปฏิบติั. 
แหล่งทีม่า ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520: 9. 
 

2.5.4.3  สรุป 
ทศันคติ คือ ความคิดเห็นซ่ึงถูกกระตุน้ดว้ยอารมณ์ ( emotion) ซ่ึงท าใหบุ้คคลพร้อม

ท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด องคป์ระกอบของทศันคติมีสามองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นพุทธิ
ปัญญาหรือความรู้ ( cognition) ดา้นความรู้สึก ( affection) และดา้นการปฏิบติั ( psychomotor) 
ทศันคติจะมีบทบาทในการช่วยใหป้รับปรุงตวัเอง ป้องกนัตวัเอง ( defend egos) ใหส้ามารถ
แสดงออกถึงค่านิยมต่าง ๆ และช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจโลกท่ีรอบตวั ประสบการณ์เดิมของบุคคลช่วย
ในการเกิดทศันคติ และเป็นตวัก าหนดทศันคติของบุคคล ทศันคติไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบอยา่งเดียว
ท่ีท าใหเ้กิดการปฏิบติั แต่เป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดหรือเป็นท่ีมาของการปฏิบติั เช่นเดียวกนั
การปฏิบติัของบุคคลจะท าใหท้ศันคติเปล่ียนแปลงหรือเกิดทศันคติข้ึนใหม่ได ้การปฏิบติัของบุคคล
นั้นไม่ไดมี้สาเหตุมาจากทศันคติอยา่งเดียว แต่เป็นผลท่ีเกิดจากวถีิการครองชีวติ ( Norms) นิสัย 
(habits) และส่ิงท่ีคาดหวงัจากผลของการกระท าต่าง ๆ ดว้ย 

 
 
 

ความคิด (idea) หรือ ความเช่ือ (belief) 

ถูกกระตุน้ดว้ยความรู้สึก 

หรืออารมณ์ (affection) 

พร้อมท่ีจะปฏิบติั 

(intention to act) 
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2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ชนินทร์ เขียวสนัน่ ( 2547) ศึกษาเร่ืองการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองชั้นใน 
กรณีศึกษา พฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในยา่นธุรกิจถนนสีลม ซ่ึงเป็นการวจิยั
ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในเขตการใหบ้ริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงลกัษณะการเดินทาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง และ
ความคิดเห็นต่อการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลในเขต
บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเลือกพื้นท่ีศึกษาในยา่นศูนยก์ลางธุรกิจ ท่ีอยูใ่นเส้นทางและรัศมี
การใหบ้ริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด าเนินการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ท่ี้ใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการเดินทางท่ีเขา้ไปใชอ้าคารจอดรถใน
พื้นท่ีศึกษา และส่งขอ้มูลกลบัทางไปรษณียจ์  านวน 295 ชุด เพื่อน าผลขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ทาง
สถิติ ซ่ึงผลจากการศึกษาในเร่ืองของลกัษณะการเดินทางของผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคล มีจุดเร่ิมตน้ใน
การเดินทางโดยพกัอาศยัอยูท่ี่เขตบางเขนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมือง โดยเร่ิม
เดินทางจาก เขตต่อเมืองตะวนัออกมากท่ีสุด เพื่อเขา้ไปในพื้นท่ีศึกษา (เขตเมืองชั้นในตะวนัออก) มี
จุดประสงคใ์นการเดินทางเพื่อไปท างานเป็นอนัดบัแรก รองลงมา เพื่อติดต่อธุรกิจ ระยะเวลาท่ีใช้
ในการเดินทางจากตน้ทางจนถึงพื้นท่ีศึกษาเฉล่ีย 64.03 นาที มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป-กลบั
เฉล่ีย 152.89 บาท อีกทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง พบวา่ อาย ุสถานภาพ อาชีพ 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง และระยะทางในการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
รถยนตส่์วนบุคคล  ส่วนระยะเวลา ค่าใชจ่้าย และความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง พบวา่ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล โดยความไม่สะดวกสบายจะมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเดินทาง 
 ธีรยสถ ์ปานกลาง ( 2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชร้ถโดยสารประจ าทาง
ภายใตก้ารก ากบัดูแลขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางประเภทต่างๆ ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระดบัความส าคญัของปัจจยั ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ การใหอ้นัดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาด ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมในการใชบ้ริการกบัปัจจยัส่วนบุคคล และความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมในการใชบ้ริการกบัการใหอ้นัดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดย
การวจิยัน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  400 คน แลว้
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ พฤติกรรมในการใชบ้ริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อไปท างาน มี
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ความถ่ีในการใช้บริการมากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการมากท่ีสุดคือ 0.00-8.59 น. 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอันดับหน่ึง คือ ด้านผลิตภัณฑ์ แล้วจึง

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของรถโดยสารท่ีใช้บริการมีความสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ การครอบครองรถยนต์ การให้อันดับความส าคัญส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปริมาณ/ความถ่ีในการใช้บริการต่อ

สัปดาห์มีความสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และการครอบครองรถยนต์ของครอบครัว ด้านของช่วงเวลาในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับอายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ การครอบครองรถยนต์ การให้อันดับความส าคัญส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตและด้านสถานท่ี 

 เทียนฉาย กีระนันทน์ (2525) รายงานการวิจัยโครงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจถึง

พฤติกรรมในการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร เพ่ือหาทางพิจารณาถึงมาตรการ

ท่ีเหมาะสมท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนนั้นๆ ให้เป็นไปโดยประหยัด

ยิ่งขึ้น โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับตัวก าหนดพฤติกรรมการใช้พลังงานว่า พฤติกรรมท่ีสะท้อน

ออกมาในรูปของปริมาณพลังงานท่ีใช้ต่อหน่วยเวลานั้นจะมากหรือน้อยน่าจะขึ้นอยู่กับความรู้ท่ีมี

เกี่ยวกับพลังงาน ทัศนคติหรือท่าทีท่ีมีต่อการประหยัดพลังงาน สภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จ านวนในครัวเรือน และการเปิดรับส่ือซ่ึงจะช่วยให้เกิดความรู้และอาจมีผลต่อการประหยัด

พลังงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยใช้ตัวอย่างครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร 3,306 ครัวเรือน 

พบว่า ชาวกรุงเทพมหานครโดยทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานพอใช้ได้ ในส่วนของทัศนคติหรือ

ท่าทีต่อการใช้และการประหยัดพลังงานก็ได้ทดสอบความเห็นต่อมาตรการประหยัดพลังงานทั้งใน

อดีต ปัจจุบัน และในส่วนท่ีอาจเป็นไปได้ในอนาคต และในการใช้พลังงาน ก็แสดงถึงเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในครัว ตลอดจนอายุการใช้งาน จ านวน ปริมาณการใช้ วิธีใช้ 

ลักษณะการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ส่วนปริมาณการใช้พลังงานก็เป็นเคร่ืองชี้ถึง

พฤติกรรมการใช้พลังงานท่ีส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วยพลังงาน 3 ส่วนคือ ไฟฟ้า วัสดุเชื้อเพลิง และ

วัสดุหุงต้ม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกเร่ืองหน่ึงคือ การใช้พลังงานกับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษาบ้าน

ท่าวารี ต าบลหัวดอน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาวิถีชีวิตกับการใช้พลังงาน

แต่ละประเภทในชุมชนโดยใช้แบบส ารวจ การสัมภาษณ์ ซ่ึงผลท่ีได้เป็นดังนี้ 1. พลังงานไฟฟ้า คน

ในชุมชนส่วนมากใช้พลังงานไฟฟ้าในการด ารงชีวิตและเพื่อบันเทิง เช่น โทรทัศน์  ตู้เย็น เตารีด 

เคร่ืองเล่น VCD เป็นต้น โดยเฉล่ียแต่ละครอบครัวมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 7 ชนิด และเสียค่าไฟฟ้าเฉล่ีย

ครอบครัวละ 200-300 บาท/เคร่ือง 2. พลังงานชีวมวล คนในชุมชนใช้พลังงานชีวมวล ประเภทไม้ 
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ถ่านส่วนมากน ามาเป็นเช้ือเพลิง ในการหุงตม้ แหล่งพลงังานไดจ้ากป่าใกลบ้า้น ตน้ไมใ้นท่ีนา และ
ซ้ือตามทอ้งตลาด 3. พลงังานทดแทน คนในชุมชนมีความรู้เก่ียวกบัพลงังานทดแทนนอ้ย  และยงัไม่
มีการศึกษาการน าพลงังานทดแทนมาใช ้ 4. วถีิชีวติกบัการใชพ้ลงังาน  คนในชุมชนมีความสะดวก 
สบายมากข้ึน แต่ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังานสูงข้ึนมาก เม่ือเทียบกบัในอดีต 
  ขนิษฐา ยาวะโนภาส ( 2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน สถานการณ์การใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน ความรู้ความเขา้ใจและ
ทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 
นกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ 2 
หน่วยงานและบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน 5 บริษทั จากการศึกษา พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี สถานภาพเป็นโสด มีพื้นฐานการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในแผนศิลปะศาสตร์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาภาคพิเศษ ศึกษาท่ีคณะ
บริหารธุรกิจมากท่ีสุด และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ไม่ทราบผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนและไม่ทราบสัญลกัษณ์ฉลากลดคาร์บอน โดยปัจจยัส่วน
บุคคลทุกปัจจยัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล
กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดพบวา่ เพศ สถานภาพสมรส และอายท่ีุต่างกนัมี
ผลต่อความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั นอกจากน้ีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากคาร์บอน และพบวา่ นกัศึกษา
ท่ีศึกษาในคณะท่ีต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน
ต่างกนั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลด
คาร์บอนไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน และจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความคิดเห็นผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน พบวา่ ประชาชนมีการรับรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนนอ้ยรวมทั้งงบประมาณในการประชาสัมพนัธ์เพื่อใหป้ระชาชน
มีการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนนอ้ย และผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้
ร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน พบวา่ เหตุผลท่ีเขา้ร่วมโครงการเน่ืองจากไดต้ระหนกัถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และบริษทัท่ียงัไม่เขา้ร่วมโครงการมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ร่วมมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ  
  ประสงค ์เอ๊ียวเจริญ , เชาวฤทธ์ิ สุขรักษ,์ จินตนา คุม้อยู,่ พรทิพย ์ไตรพิทยากุล และชยัธวชั 
ตุ่มมะ  (2552) ศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการประหยดั
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ไฟฟ้าของนกัศึกษาและบุคลากร สังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวน 685 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามมาตรประเมินค่า 5 ระดบั พบวา่ นกัศึกษาและบุคลากร สังกดัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีความรู้ความเขา้ใจในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก 
การมีส่วนร่วมในการประหยดัไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก ทั้งดา้นการใชง้านอยา่งถูกวธีิและประหยดั
พลงังาน และดา้นการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวธีิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีมี
ระดบัการมีส่วนร่วมมากสูงสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ การปิดสวติซ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเม่ือเลิกใชง้าน การ
ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25-26 องศาเซลเซียส และการใหค้วามร่วมมือในการรณรงค์
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในคณะ/หน่วยงาน เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบเก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพ 
สังกดั ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั 
  อมรศกัด์ิ วงศาวณิชยกิ์จ ( 2546) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัในปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมประหยดัพลงังานหารสอง โดยใชแ้บบสอบถามสอบถามกลุ่มตวัอยา่งคือ 
ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพเป็นอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เฉพาะหน่วยงานระดบัคณะ
วทิยาศาสตร์ บางเขน จ านวน 201 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ ในจ านวนพฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ปฏิบติัประหยดัพลงังานหารสองทั้งหมด 42 พฤติกรรม พบวา่ พฤติกรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัใน
ระดบัสูงมากเกือบร้อยละ 80 มี 22 พฤติกรรม ส าหรับระดบัความตระหนกัในปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ภาพทั้ง 4 ดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 3.93 จากคะแนนเตม็ 5 ระดบัความตระหนกัเรียงจากมากไปหานอ้ย
ดงัน้ี น ้า อากาศ เสียง และขยะ และผลการวจิยัปฏิเสธสมมติฐาน ความตระหนกัในปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมประหยดัพลงังานหารสอง ไม่วา่ลกัษณะทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการรับรู้ข่าวสารจะต่างกนั คงไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัและ
พฤติกรรมดงักล่าว ตวัแปรท่ีพบวา่มีผลต่อพฤติกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือ การรับรู้ติดตาม
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 Martinsson, Lennart and Sundstrom (2011) ศึกษาการประหยดัพลงังานในภาคครัวเรือน 
จดัท าโดยหน่วยงานดา้นพลงังานของสวเีดนและนโยบายดา้นสภาพภูมิอากาศ โดยการส ารวจ
ประชาชนชาวสวเีดนตั้งแต่ปี 2004 – 2007 ผลการวจิยัก่อนหนา้น้ีพบวา่ ลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น อาย ุลกัษณะครัวเรือน และรายไดมี้ความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัการประหยดัความร้อน
และการท าความร้อน ซ่ึงเป็นการยนืยนัการถดถอยโลจิสติกโมเดล อยา่งไรก็ตามทศันคติดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปยงัมีบทบาทส าคญั เม่ือประเมินความส าคญัของลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
และทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการประหยดัพลงังานมากข้ึนจากอดีต นอกจากน้ีผลกระทบท่ีส าคญั
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ดา้นทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น มีผลต่อครัวเรือนท่ีอาศยัในตึกอพาร์ทเมนทม์ากกวา่ครัวเรือนท่ี
อาศยัในบา้นเด่ียว และมีผลต่อครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งมากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่า 
 Carvalho, Bonifacio and Dechamps (n.d.) ศึกษาเร่ืองการสร้างสังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงเป็น
การศึกษากลยทุธ์ดา้นพลงังานของสหภาพยโุรปและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัภายในปี 2020 3 ขอ้ คือ 1)  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งนอ้ย 20% 2)  บริโภค
พลงังานขั้นสุดทา้ยโดยมาจากพลงังานทดแทน 20% และ 3)  เพิ่มประสิทธิภาพของพลงังาน 20% 
ซ่ึงกลยทุธ์เหล่าน้ี มาจากการลงฉนัทามติของนกัวทิยาศาสตร์ในการร่างเอกสารการอภิปราย
นานาชาติดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการน ายทุธศาสตร์ของสหภาพยโุรปไปใชใ้น
การจ ากดัการเพิ่มอุณหภูมิท่ีเกิดจากมนุษย ์ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส  ค าสั่งในการกกัเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นทางธรณีวทิยาก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์น้ี จึงควรท าการ
พฒันาและกระจายนโยบายสู่โรงไฟฟ้าในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หเ้ป็นศูนย ์ซ่ึง
จากการวจิยัและมุมมองทางเทคโนโลย ีแผนกลยทุธ์เทคโนโลยพีลงังาน ( SET – Plan) เป็นส่วนใน
การช่วยแกปั้ญหาทั้งวกิฤตดา้นสภาพภูมิอากาศและวกิฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึง
ในการ “ปฏิบติัตวัแนวใหม่ ( New Deal)” เป็นตวัแทนในการรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีจะช่วย
เสริมสร้างการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมของสหภาพยโุรปใหเ้พิ่มข้ึนภายใตโ้ลกท่ีจ ากดัปริมาณ
คาร์บอน 
 การทบทวนวรรณกรรม ท าใหไ้ดต้วัแปรในการวจิยัท่ีผูศึ้กษาสนใจไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป คือ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้รายจ่ายการใชพ้ลงังานในครัวเรือนและการคมนาคมขนส่ง
เฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่งเสริม คือ การรับรู้ขอ้มูลและนโยบายภาครัฐ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่า จิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ความตระหนกัเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า และทศันคติ
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงสามารถใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเสนอแนวทางการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่า 
 

 



 

 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 กรอบแนวคดิ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า รวมทั้งแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใชพ้ลงังาน ของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2  
สามารถน าทฤษฎีและขอ้มูลมาใชใ้นการศึกษา  โดยสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดงัน้ี 

 
3.1.1  ตัวแปรอสิระ 

1)  ปัจจยัส่วนบุคคล 
(1)  เพศ 
(2)  อาย ุ
(3)  สถานภาพสมรส 
(4)  ระดบัการศึกษา 
(5)  อาชีพ 
(6)  รายได ้
(7)  รายจ่ายดา้นพลงังาน 

2)  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
3)  ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
4)  ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
5)  ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

3.1.2  ตัวแปรตามไดแ้ก่การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

การปรับตัวสู่สังคม

คาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

- รายจ่ายการใช้พลังงานในครัวเรือนและการ

คมนาคมขนส่งเฉล่ียต่อเดือน  

 

-  

-  

 

ปัจจัยส่งเสริม 

- การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

- ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงาน 

- ความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับสังคม

คาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

- ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงาน 
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3.2 สมมติฐานการวจิัย 
 

3.2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้รายจ่ายการใชพ้ลงังานในครัวเรือนและคมนาคมขนส่งเฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานท่ีแตกต่างกนั 

3.2.2 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.2.3 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.2.4 ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้
พลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.2.5 ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.2.6 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการ
ใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.2.7 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไดแ้ก่ประชากร ในกรุงเทพมหานคร 5,674,843 คน 
(กรมการปกครอง, 2554)โดยสอบถามจากประชากรท่ีมีส ามะโนครัวในกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมดจากสูตร
Yamane (1976 อา้งถึงใน สุวมิล ติรกานนัท,์ 2548: 174) 

 

n =
N

1+Ne2 

 
เม่ือ n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ 

 
โดยก าหนดให้ความคลาดเคล่ือนร้อยล ะ 5 หรือ 0.05 จากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั  

คือประชากรในกรุงเทพมหานคร 5,674,843 คน สามารถค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรได้  400 
คน 

5,674,843
1+5,674,843(0.05)2 =400 คน 

 
3.4 การสุ่มตัวอย่าง 
  

กรุงเทพมหานครแบ่งเขตตามท่ีตั้งของพื้นท่ีออกเป็น เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ซ่ึง
ผูท้  าการศึกษาท าการเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling)  ไดแ้ก่  

3.4.1 เลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ไม่เป็นสัดส่วนตามเขตพื้นท่ี คือ เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง 
และเขตชั้นนอก โดยไดจ้  านวนเขตคือ 2, 1 และ 1 เขตตามล าดบั เน่ืองจากเขตชั้นในมีจ านวนเขต
มากท่ีสุดคือ 21 เขต รองลงมาคือ เขตชั้นกลาง 18 เขต และเขตชั้นนอก 11 เขต จึงเลือกตวัอยา่งจาก
เขตชั้นในมากท่ีสุดคือ 2 เขต และตวัอยา่งจากเขตชั้นกลางและเขตชั้นนอกจ านวนละ 1 เขต 

3.4.2 เม่ือไดจ้  านวนเขตท่ีใชศึ้กษาในแต่ละพื้นท่ีคือ เขตชั้นในจ านวน 2 เขต เขตชั้นกลาง
จ านวน 1 เขต และเขตชั้นนอกจ านวน 1 เขต จึงท าฉลากเขตทั้งหมด แลว้ท าการเลือกตวัอยา่งอยา่ง
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ง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัฉลากมา 4 เขตคือ เขตชั้นใน คือ  เขตปทุมวนัและ เขต
บางกอกนอ้ย เขตชั้นกลาง คือเขตบางแค และเขตชั้นนอก คือเขตลาดกระบงั 

3.4.3 เม่ือไดเ้ขตท่ีจะเก็บขอ้มูลแลว้ จากนั้นจึงท าการ เลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ไม่เป็น
สัดส่วน ไดจ้  านวนตวัอยา่งเขตละ 100 ตวัอยา่ง 

3.4.4 เลือกตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาโดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ( Accidental sampling) 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

ซ่ึงอธิบายไดต้ามภาพท่ี 3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.2 แผนภาพแสดงการสุ่มตวัอยา่ง 
 
 

 
 
 

เลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ไม่เป็นสัดส่วนตามเขตพื้นท่ี คือ เขต

ชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก โดยไดจ้  านวนเขตคือ 2, 1 

และ 1 เขตตามล าดบั 

ท าการเลือกตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย

จบัฉลากมา 4 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตบางกอกนอ้ย เขตบาง

แค และเขตลาดกระบงั 

เลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ไม่เป็นสัดส่วน ไดจ้  านวนตวัอยา่งเขต

ละ 100 ตวัอยา่ง 

เลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)ในแต่ละเขต 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.5.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลจากหอ้งสมุด เอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารดา้นวารสาร  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์เก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่า 
 3.5.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดไ้ป
ประมวลผลดว้ยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม  Statistic Package of Social Science 
(SPSS) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูก้  าหนดมาตรการหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมคาร์บอนต ่า
จ  านวน 3 ท่าน คือ รองผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน รองผูอ้  านวยการองคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และนกัวชิาการ 
 

3.6เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

3.6.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)แบ่งออกเป็น 6ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 การสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากร สังคมและเศรษฐกิจไดแ้ก่ เพศ 
อายกุารศึกษา อาชีพ รายได้ และค่าใชจ่้ายดา้นการใชพ้ลงังานในภาคครัวเรือนและการคมนาคม
ขนส่ง 

ตอนท่ี 2 การสอบถามความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานจ านวน10 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 การสอบถามความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลงังานจ านวน 11 ขอ้ 
ตอนท่ี 4 การสอบถามทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานจ านวน 12 ขอ้ 
ตอนท่ี 5 การสอบถามระดบัความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคของการปรับตวัสู่สังคม

คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานจ านวน 16 ขอ้ 
ตอนท่ี 6 การสอบถามการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานจ านวน 15 ขอ้ 
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3.6.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงมีประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้ก่ความคิดเห็นเก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน การแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนโดยใชส้ังคมคาร์บอนต ่าภาคการ
ใชพ้ลงังาน สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมาตรการสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน
ปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน แนวโนม้ท่ีจะเป็นสังคมคาร์บอนต ่า
ในสังคมไทยและสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานในอนาคต 

 

3.7 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

3.7.1 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ( Content Validity) โดยใชว้ธีิ IOC (Item – Objective 
Congruence Index)โดยน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความตรงตามเน้ือหาของขอ้ค าถาม โดย
พิจารณาเทียบกบั นิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงคข์องการวจิยัและกรอบแนวคิด โดยท่ีขอ้ค าถาม
ท่ีมีความสอดคลอ้งจะให ้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให ้ 0 คะแนน และ ไม่สอดคลอ้งให ้ -1 คะแนน และ
เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.5 น ามาใชซ่ึ้งผลจากการประเมิน พบวา่ ขอ้ค าถามมีค่า IOC 
มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ จึงสามารถน าค าถามมาใชใ้นแบบสอบถามไดท้ั้งหมด ไดแ้สดงรายละเอียดดงั
ภาคผนวกค 
 

3.7.2  การตรวจสอบความเทีย่ง 
โดยผูศึ้กษาทดสอบแบบสอบถามกบัพื้นท่ีท่ีไม่ไดเ้ลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งคือ เขตบางกะปิ 

จ านวนร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวจิยันัน่คือ 40 ชุด 
 ตรวจสอบความเท่ียง โดยค าถามท่ีใหค้ะแนน 0 – 1 ใช้วธีิของ Kuder-Richardsonไดแ้ก่  
ค  าถามความรู้มีความเท่ียงระดบัสูง (r = 0.81) ความตระหนกัและจิตส านึกมีความเท่ียงระดบัสูง ( r = 
0.93) และพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความเท่ียงระดบัสูง ( r = 
0.97)และค าถามท่ีไม่ไดมี้การใหค้ะแนนแบบ 0 – 1 ใชว้ธีิการหาความเท่ียงโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอล
ฟ่า(alpha coefficient) ของ Cronbach ไดแ้ก่ ค  าถามทศันคติ (∞= 0.824) และระดบัความส าคญัของ
ปัญหาและอุปสรรคของการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  (∞= 0.932) มีความ
เท่ียงในระดบัสูง ซ่ึง ไดแ้สดงรายละเอียด วธีิของ Kuder-Richardson และ วธีิการหาดว้ยสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(alpha coefficient) ของ Cronbach ดงัภาคผนวก ง และภาคผนวก จ 
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 ส าหรับการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การ

ตรวจสอบสามเส้า ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อหาความน่าเช่ือถือของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย วิธีการ และผู้ให้ข้อมูล 

 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้หลักในการวิเคราะห์ออกเป็น 6ส่วนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละเพ่ือ

แสดงภาพรวมของข้อมูลทั่วไปของคนกรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 2 ค าถามความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน จ านวน 10 ข้อ มี

เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ค าตอบ 

 ค าถามท่ีตอบถูก   1  คะแนน  

 ค าถามท่ีตอบผิด   0 คะแนน 

ความมั่นใจ 

 มั่นใจมาก   3  คะแนน 

มั่นใจปานกลาง   2  คะแนน 

มั่นใจน้อย   1  คะแนน 

ระดับความรู้ 

 ค าถามท่ีตอบถูก มั่นใจมาก 6  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบถูก มั่นใจปานกลาง 5  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบถูก มั่นใจน้อย 4  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบผิด มั่นใจน้อย 3  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบผิด มั่นใจปานกลาง 2  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบผิด มั่นใจมาก 1  คะแนน 

การแปลผลค่าเฉล่ียความรู้รายข้อโดยเกณฑ์การค านวณจาก 

- ค าตอบ 
จ านวนคนตอบถูก×1

จ านวนคนทั้งหมด
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  คะแนนเฉลี่ยความรู้   ช่วงคะแนน  

  สูง     0.67 – 1 

  ปานกลาง    0.34 – 0.66  

  ต ่า     0 – 0.33  

- ความมั่นใจ 

- 
(จ านวนคนตอบมั่นใจมาก×3)+(จ านวนคนตอบมั่นใจปานกลาง×2)+(จ านวนคนตอบมั่นใจน้อย×1)

จ านวนคนทั้งหมด
 

คะแนนเฉล่ียความมั่นใจ   ช่วงคะแนน  

สูง     4.34 – 6 

ปานกลาง    2.67– 4.33 

ต ่า     1 – 2.66 

- ระดับความรู้ 
(จ านวนคนตอบถูก มั่นใจมาก×6)+(จ านวนคนตอบถูก มั่นใจปานกลาง×5)+(จ านวนคนตอบถูก มั่นใจน้อย×4)

+(จ านวนคนตอบผิด มั่นใจน้อย×3)+(จ านวนคนตอบผิด มั่นใจปานกลาง×2)+(จ านวนคนตอบผิด มั่นใจมาก×1)

จ านวนคนทั้งหมด
 

 

การแปลผลระดับความรู้แต่ละบุคคลโดยเกณฑ์การค านวณจาก 

ผู้ท่ีได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย แสดงว่า มีความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงานมาก 

ผู้ท่ีได้คะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ีย แสดงว่า มีความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงานน้อย 

ตอนท่ี 3ค าถามความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน

จ านวน 11 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ค าตอบ 

 ค าถามท่ีใช่   1  คะแนน  

 ค าถามท่ีไม่ใช่   0 คะแนน 

ความมั่นใจ 

 มั่นใจมาก   3  คะแนน 

มั่นใจปานกลาง   2  คะแนน 

มั่นใจน้อย   1  คะแนน 
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ระดับความตระหนักและจิตส านึก 

 ค าถามท่ีตอบถูก มั่นใจมาก 6  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบถูก มั่นใจปานกลาง 5  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบถูก มั่นใจน้อย 4  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบผิด มั่นใจน้อย 3  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบผิด มั่นใจปานกลาง 2  คะแนน 

ค าถามท่ีตอบผิด มั่นใจมาก 1  คะแนน 

การแปลผลค่าเฉล่ียความตระหนักและจิตส านึกรายข้อโดยเกณฑ์การค านวณจาก 

- ค าตอบ 
จ านวนคนตอบถูก×1

จ านวนคนทั้งหมด
 

 

คะแนนเฉล่ียความตระหนักและจิตส านึก ช่วงคะแนน 

  สูง     0.67 – 1 

  ปานกลาง    0.34 – 0.66  

  ต ่า     0 – 0.33  

- ความมั่นใจ 

- 
(จ านวนคนตอบมั่นใจมาก×3)+(จ านวนคนตอบมั่นใจปานกลาง×2)+(จ านวนคนตอบมั่นใจน้อย×1)

จ านวนคนทั้งหมด
 

คะแนนเฉลี่ยความม่ันใจ   ช่วงคะแนน  

สูง     4.34 – 6 

ปานกลาง    2.67– 4.33 

ต ่า     1 – 2.66 

 ระดับความตระหนักและจิตส านึก  

- 

(จ านวนคนตอบถูก มั่นใจมาก×6)+(จ านวนคนตอบถูก มั่นใจปานกลาง×5)+(จ านวนคนตอบถูก มั่นใจน้อย×4)

+(จ านวนคนตอบผิด มั่นใจน้อย×3)+(จ านวนคนตอบผิด มั่นใจปานกลาง×2)+(จ านวนคนตอบผิด มั่นใจมาก×1)
จ านวนคนทั้งหมด
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การแปลผลระดบัความตระหนกัและจิตส านึกแต่ละบุคคลโดยเกณฑก์ารค านวณจาก 
ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย แสดงวา่ มีความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลงังานมาก 
ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย แสดงวา่ มีความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลงังานนอ้ย 
ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามเพื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Evaluated Rating Scale) จ  านวน 12 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารให้
คะแนน คือ 

 
เชิงบวก  เชิงลบ  
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 6  คะแนน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน 
เห็นดว้ย 5  คะแนน เห็นดว้ย 2  คะแนน 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 4  คะแนน ค่อนขา้งเห็นดว้ย 3  คะแนน 
ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 3  คะแนน ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 4  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 2  คะแนน ไม่เห็นดว้ย 5  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 6  คะแนน 

  
 เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย เพื่อการแปลผลและอธิบายตวัแปร จากสเกลค าถาม 6 
ระดบั  ไดจ้ากการค านวณคะแนนเฉล่ียรายขอ้ ดงัน้ี 
เชิงบวก 

(จ านวนคนเห็นดว้ยอยา่งยิง่×6)+(จ านวนคนเห็นดว้ย×5)+(จ านวนคนค่อนขา้งเห็นดว้ย×4)
+(จ านวนคนค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย×3)+(จ านวนคนไม่เห็นดว้ย×2)+(จ านวนคนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่×1)

จ านวนคนทั้งหมด
 

 

เชิงลบ 
(จ านวนคนเห็นดว้ยอยา่งยิง่×1)+(จ านวนคนเห็นดว้ย×2)+(จ านวนคนค่อนขา้งเห็นดว้ย×3)

+(จ านวนคนค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย×4)+(จ านวนคนไม่เห็นดว้ย×5)+(จ านวนคนไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่×6)

จ านวนคนทั้งหมด
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ส าหรับการใหค้วามหมายก ากบัค่าน ้าหนกัคะแนนเฉล่ีย ไดก้  าหนดเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย
ไว ้ดงัน้ี 
 
  ช่วงคะแนนเฉล่ีย    แปลผล  
  1 – 2.66     มีทศันคติระดบัต ่า 
  2.67 – 4.33     มีทศันคติระดบัปานกลาง 
  4.34 – 6     มีทศันคติระดบัสูง 

การแปลผลคะแนนแต่ละบุคคลโดยเกณฑก์ารค านวณจาก 

ขนาดชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุดจ านวนชั้น

 

 
  ช่วงคะแนนเฉล่ีย    แปลผล  
  12 – 31     มีทศันคติระดบัต ่า 
  32 – 51     มีทศันคติระดบัปานกลาง 
  52 – 72     มีทศันคติระดบัสูง 
 
 ตอนท่ี 5 เป็นการสอบถามระดบัความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคของการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า  (Evaluated Rating Scale) 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ 

 ส าคญัมากท่ีสุด  6 คะแนน 
 ส าคญัมาก  5 คะแนน  
 ส าคญัค่อนขา้งมาก 4 คะแนน 
 ส าคญัค่อนขา้งนอ้ย 3 คะแนน 
 ส าคญันอ้ย  2 คะแนน  

ส าคญันอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
 เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย เพื่อการแปลผลและอธิบายตวัแปร จากสเกลค าถาม 6 
ระดบั  ไดจ้ากการค านวณคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

(จ านวนคนตอบส าคญัมากท่ีสุด×6)+(จ านวนคนตอบส าคญัมาก×5)+(จ านวนตอบคนค่อนขา้งมาก×4)
+(จ านวนคนตอบส าคญัค่อนขา้งนอ้ย×3)+(จ านวนคนตอบส าคญันอ้ย×2)+(จ านวนคนตอบส าคญันอ้ยท่ีสุด×1)

จ านวนคนทั้งหมด
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ส าหรับการใหค้วามหมายก ากบัค่าน ้าหนกัคะแนนเฉล่ีย ไดก้  าหนดเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย
ไว ้ดงัน้ี 

 
  ช่วงคะแนนเฉล่ีย  แปลผล  

1 – 2.66   มี ระดบัความส าคญัปัญหาและ อุปสรรคระดบัต ่า 
2.67 – 4.33   มีระดบัความส าคญัปัญหาและอุปสรรคระดบัปานกลาง 
4.34 – 6   มีระดบัความส าคญัปัญหาและอุปสรรคระดบัสูง 
 

ตอนท่ี 6 เป็นการสอบถามเพื่อศึกษาการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานโดย
วดัจากขอ้ค าถามพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานจ านวน 15 ขอ้ โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 ปฏิบติั   1  คะแนน  
 ไม่ปฏิบติั  0 คะแนน 
การแปลผลโดยเกณฑก์ารค านวณจาก 

จ านวนคนตอบถูก×1

จ านวนคนทั้งหมด
 

  คะแนนเฉล่ียพฤติกรรม   ช่วงคะแนน  
  ระดบัสูง    0.67 – 1 
  ระดบัปานกลาง    0.34 – 0.66  
  ระดบัต ่า     0 – 0.33  
 การแปลผลคะแนนแต่ละบุคคลโดยเกณฑก์ารค านวณจาก  

คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุดจ านวนชั้น
 

 

ขนาดชั้น =  
15-0

3
= 5 

  พฤติกรรม    ช่วงคะแนน  
  ระดบัสูง    11 – 15 
  ระดบัปานกลาง    6 – 10 
  ระดบัต ่า     0 – 5  
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เน่ืองจากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Chi-square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
พบวา่ ความถ่ีท่ีคาดหวงัมีค่านอ้ยกวา่ 5 เกินร้อยละ 20 จึงแบ่งเกณฑแ์ปรผลคะแนนแต่ละบุคคล
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

พฤติกรรม    ช่วงคะแนน  
  ระดบัสูง    7.6 – 15 
  ระดบัปานกลาง    0 – 7.5 

 
 จากนั้น จะเป็นการวเิคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ  6 ดา้นคือเพศอายุ
สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาอาชีพรายได้ ต่อเดือน การใชพ้ลงังานของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร กบัการปรับตวั สู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานความรู้
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวั
สู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัความ
ตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน และความรู้เก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัทศันคติในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานในแต่ละขอ้โดยใชว้ธีิการทางสถิติ อนุมานดว้ยค่าไค -สแควร์ (Chi-Square) ใน
การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เช่น ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบั
พฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ค่าสถิติแบบที ( t-test)ในการหาความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากร เช่น เพศ และการวเิคราะห์ความแปรป รวน (F-test)ในการหา
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากรข้ึนไป เช่น อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ  0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร เช่น ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานและการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้
พลงังาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีเกณฑด์งัน้ี ต ่ากวา่ 0.30 คือ ระดบัต ่ามาก 0.30-0.50 
คือ ระดบัต ่า 0.50-0.70 คือ ระดบัปานกลาง และ 0.70-0.90 คือ ระดบัสูง และ 0.90-1.00 คือ 
ระดบัสูงมาก 

ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ จะท าการพรรณนาความประเด็นท่ีสนใจ
ศึกษาโดยวเิคราะห์ขอ้มูลเทียบกบับริบท 



 
 

 
บทที่ 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ฉบบั ผูศึ้กษาไดน้ าผลท่ีไดม้า
ประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัและการทดสอบสม มติฐานของการ
วจิยั โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลไดท้  าตามล าดบั ดงัน้ี 
4.1 ผลการสอบถามประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 4.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 4.1.2 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 4.1.3 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 4.1.4 ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 4.1.5 ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 4.1.6 ระดบัความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคของการปรับตวัสูสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการ
ใชพ้ลงังาน 
 4.1.7 การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
4.4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
4.5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูก้  าหนดมาตรการหรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า  
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4.1 ผลการสอบถามประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38 

อาย ุกลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีช่วงอาย ุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ ช่วง
อาย ุ31 –40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.8 ต ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 14 ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 6.5 ช่วงอาย ุ
51 – 60 ปี ร้อยละ 6.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.8  

สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมามี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 20.5 และหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ร้อยละ 1.5  
 ส าหรับระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 15.2 สูงกวา่
ปริญญาตรี ร้อยละ 13.8 และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.2 
 รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.8 รองลงมาคือ ตั้งแต่20,000 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 23.8 อยูใ่นช่วง  5,001 – 10,000 บาท 
ร้อยละ 17.8 ต ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 16.0 และ อยูใ่นช่วง 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.8 
 อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพเป็นนกัเรียนและนกัศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.8 
รองลงมาคือ พนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 24.5 ขา้ราชการ,พนกังานรัฐวสิาหกิจ,พนกังานของรัฐ 
ร้อยละ 20.2 คา้ขาย ร้อยละ 7.0 รับจา้ง ร้อยละ 5.2 และอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั และอาชีพ
อิสระ ร้อยละ 4.2 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน จ านวน
ต ่าสุด 1 คน และจ านวนสูงสุด 14 คนโดยส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในช่วง 1 – 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.8รองลงมาคือ ช่วง 6 – 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และมีจ านวนสมาชิกในช่วง 11 – 14 คน นอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ค่าใชจ่้ายการใชพ้ลงังานในครัวเรือน เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายการใชพ้ลงังาน
ในครัวเรือน 3,000 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 18.8 ค่าใชจ่้าย 1,501 – 2,000 บาทร้อยละ 11.2 ค่าใชจ่้าย 1,001 – 1,500 บาทร้อยละ 10.2 
ค่าใชจ่้าย 501 – 1,000 บาทร้อยละ 9.8 และนอ้ยกวา่ 500 บาท ร้อยละ 7.0 

ค่าใชจ่้ายในการคมนาคมขนส่ง เฉล่ียต่อเดือน  กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายในการคมนาคม
ขนส่ง 5,000 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาคือ 1,001 – 2,000 บาทคิดเป็นร้อย
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ละ 19.8 ส่วนนอ้ยกวา่ 1,000 บาท และ 2,001 – 3,000 บาทมีจ านวนเท่ากนัคือ ร้อยละ 14.0 ค่าใชจ่้าย
3,001 – 4,000 บาทร้อยละ 12.2 และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ค่าใชจ่้าย 4,001 – 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.5 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยการใช้
แบบสอบถามสามารถสรุปขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่ 4.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 

หญิง 
ไม่ตอบ 

152 
244 

4 

38 
61 
1 

อายุ    
 ต ่ากวา่ 20 ปี 

21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 
ไม่ตอบ 

56 
220 
67 
26 
24 
3 
4 

14 
55 

16.8 
6.5 
6.0 
0.8 
1.0 

สถานภาพสมรส    
 โสด 

สมรส 
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
ไม่ตอบ 

309 
82 
6 
3 

77.2 
20.5 
1.5 
0.8 
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ตารางที ่ 4.1 (ต่อ) 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

การศึกษา    
 มธัยมตอนปลายหรือต ่ากวา่ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
ไม่ตอบ 

61 
21 

257 
55 
6 

15.2 
5.2 

64.2 
13.8 
1.5 

รายได้ต่อเดือน    
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
ตั้งแต่20,000 บาทข้ึนไป 
ไม่ตอบ 

64 
71 

123 
39 
95 
8 

16.0 
17.8 
30.8 
9.8 

23.8 
2.0 

อาชีพ    
 ขา้ราชการ, พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ, พนกังานของรัฐ 
พนกังานบริษทั 
นกัเรียน, นกัศึกษา 
รับจา้ง 
คา้ขาย 

81 
 

98 
151 
21 
28 

20.2 
 

24.5 
37.8 
5.2 
7.0 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

   

 1 – 5 คน 
6 – 10 คน 
11 – 14 คน 

319 
45 
3 

79.8 
11.2 
0.8 

    
 



59 

ตารางที ่ 4.1 (ต่อ) 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายการใช้พลงังานใน
ครัวเรือนเฉลีย่ต่อเดือน 

   

 นอ้ยกวา่ 500 บาท 
501 – 1,000 บาท 
1,001 – 1,500 บาท 
1,501 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 
3,000 บาทข้ึนไป 
ไม่ตอบ 

28 
39 
41 
45 
75 

159 
13 

7.0 
9.8 

10.2 
11.2 
18.8 
39.8 
3.2 

ค่าใช้จ่ายในการคมนาคม
ขนส่งเฉลีย่ต่อเดือน 

   

 นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 
1,001 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 
3,001 – 4,000 บาท 
4,001 – 5,000 บาท 
5,000 บาทข้ึนไป 
ไม่ตอบ 

56 
79 
56 
49 
46 
93 
21 

14.0 
19.8 
14.0 
12.2 
11.5 
23.2 
5.2 

 
4.1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสังคม

คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  คิดเป็นร้อยละ 53.5 และ ไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 
44.2 ซ่ึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้น กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศัน์มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 27.78 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 26.85 วทิย ุร้อยละ 13.70 วารสาร ร้อยละ  
13.14 หนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 12.78 นิตยสาร ร้อยละ 5.37 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานนิทรรศการ และเพื่อน 
ร้อยละ 0.37 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

ไม่รับรู้ 177 44.2 

*รับรู้ 214 53.5 

- หนังสือพิมพ์ 

- นิตยสาร 

- โทรทัศน์ 

- วิทยุ 

- วารสาร 

- อินเตอร์เน็ต 

- อ่ืนๆ 

69 

29 

150 

74 

71 

145 

2 

12.78 

5.37 

27.78 

13.70 

13.14 

26.85 

0.37 

ไม่ตอบ 8 2.0 

หมายเหตุ:*รับรู้ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

4.1.3 ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้พลังงานของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 0.624 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1) โดย

ข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากท่ีสุดคือ สังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลังงานมีเป้าหมายเพื่อลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(ค่าเฉล่ีย 0.78) รองลงมาคือ สังคมคาร์บอนต ่ามีแนวคิดมาจาก

การแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของมนุษย์ (ค่าเฉล่ีย 0.75) และข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยท่ีสุด คือ สังคมคาร์บอนต ่าเป็น

เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ (ค่าเฉล่ีย 0.28) ส าหรับความมั่นใจ

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 4.24) โดยข้อค าถามท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจมาก

ท่ีสุดคือ การปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต ่า อาจสามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น ภัย

แล้ง น ้าท่วม เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 2.08) รองลงมาคือ การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า จ าเป็นต้องใช้

เทคโนโลยีระดับสูงเท่านั้น ในการช่วยประหยัดพลังงาน (ค่าเฉล่ีย 2.05) และข้อค าถามท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างมีความมั่นใจน้อยท่ีสุดคือ สังคมคาร์บอนต ่าแบบการลดปริมาณคาร์บอน เป็นสังคมท่ีไม่

สามารถใช้กระบวนการต่างๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ค่าเฉล่ีย1.72) และค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมา

จากการน าคะแนนความรู้มาคูณกับคะแนนความมั่นใจ พบว่า ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(4.24)แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความมั่นใจในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 4.3
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ตารางที่4.3 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ค าถาม 

ค าตอบ 
 

ค่า 
เฉลีย่ค า 
ตอบ 

มัน่ใจ ค่าเฉลีย่
ความ
มัน่ใจ 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ถูก 
(ร้อย
ละ) 

ผดิ 
(ร้อย
ละ) 

 
มาก
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง
(ร้อย
ละ) 

น้อย
(ร้อย
ละ) 

  

1.  สงัคมคาร์บอนต ่ามีแนวคิดมาจากการแกไ้ขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องมนุษย ์

299 
(74.8) 

101 
(25.2) 

0.75 154 
(38.5) 

161 
(40.2) 

23 
(5.8) 

2.02 4.51 

2.  *สงัคมคาร์บอนต ่าแบบการลดปริมาณคาร์บอน เป็นสงัคมท่ีไม่สามารถใช้
กระบวนการต่างๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

156 
(39.0) 

244 
(61.0) 

0.39 79 
(19.8) 

208 
(52) 

36 
(9.0) 

1.72 3.91 

3.  สงัคมคาร์บอนต ่าแบบเรียบง่ายและสมบูรณ์ สามารถกระท าไดใ้นชีวติประจ าวนั
ดว้ยความเตม็ใจ 

245 
(61.2) 

155 
(38.8) 

0.62 119 
(29.8) 

158 
(39.5) 

38 
(9.5) 

1.78 4.23 

4.  สงัคมคาร์บอนต ่าแบบอยูร่่วมกบัธรรมชาติ เป็นกระบวนการปรับตวัใหส้ามารถ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเขา้หาธรรมชาติ 

294 
(73.5) 

106 
(26.5) 

0.74 122 
(30.5) 

154 
(38.5) 

35 
(8.8) 

1.77 4.42 
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ตารางที่4.3(ต่อ) 
 

ค าถาม 

ค าตอบ 
 

ค่า 
เฉลีย่ค า 
ตอบ 

มัน่ใจ ค่าเฉลีย่
ความ
มัน่ใจ 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ถูก 
(ร้อย
ละ) 

ผดิ 
(ร้อย
ละ) 

 
มาก
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง
(ร้อย
ละ) 

น้อย
(ร้อย
ละ) 

  

5.  สงัคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังานมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

309 
(77.2) 

90 
(22.5) 

0.78 121 
(30.2) 

156 
(39.0) 

27 
(6.8) 

1.75 4.62 

6.  *สงัคมคาร์บอนต ่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น 112 
(28.0) 

288 
(72.0) 

0.28 154 
(38.5) 

113 
(28.2) 

28 
(7.0) 

1.79 4.61 

7.  นอกจากสงัคมคาร์บอนต ่าแลว้ยงัมีเศรษฐกิจคาร์บอนต ่าและเมืองคาร์บอนต ่า 214 
(53.5) 

186 
(46.5) 

0.53 114 
(28.5) 

138 
(34.5) 

79 
(19.8) 

1.74 3.75 

8.  ในปัจจุบนัสงัคมคาร์บอนต ่า ภาคธุรกิจไดน้ าไปใชแ้ละกลายเป็นหน่ึงในการ
วางเป้าหมาย ก าหนดวสิยัทศัน์ และกลยทุธ์ในการ 

259 
(64.8) 

141 
(35.2) 

0.65 134 
(33.5) 

158 
(39.5) 

48 
(12.0) 

1.91 4.07 

9.  การปรับตวัเขา้สู่สงัคมคาร์บอนต ่า อาจสามารถช่วยบรรเทาภยัพิบติัจาก
ธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ น ้ าท่วม เป็นตน้ 

276 
(69.0) 

124 
(31.0) 

0.69 189 
(47.2) 

114 
(28.5) 

36 
(9.0) 

2.08 4.42 
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ตารางที่4.3(ต่อ) 
 

ค าถาม 

ค าตอบ 
 

ค่า 
เฉลีย่ค า 
ตอบ 

มัน่ใจ ค่าเฉลีย่
ความ
มัน่ใจ 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ถูก 
(ร้อย
ละ) 

ผดิ 
(ร้อย
ละ) 

 มาก
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง

(ร้อยละ) 

น้อย
(ร้อย
ละ) 

  

10.  *การปรับตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่า จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงเท่านั้น ในการช่วย
ประหยดัพลงังาน 

162 
(40.5) 

238 
(59.5) 

0.41 166 
(41.5) 

146 
(36.5) 

31 
(7.8) 

2.05 3.88 

ค่าเฉลีย่   0.624    1.861 4.24 

หมายเหตุ: * ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 ค่าเฉล่ียรวม คือ คะแนนค าตอบ × คะแนนความมัน่ใจ 
 
 ค่าเฉลีย่ความรู้  ค่าเฉลีย่ความมั่นใจ  ค่ าเฉลีย่รวม 
 ต ่า 0 – 0.33  ต ่า 1 – 1.66   ต ่า 1 – 2.66 
 ปานกลาง  0.34 – 0.66 ปานกลาง  1.67 – 2.33  ปานกลาง  2.67–4.33 
 สูง  0.67 – 1  สูง 2.34 – 3   สูง 4.34 – 6 
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 ระดบัความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมาจากการแปลผลระหวา่งค าตอบและความมัน่ใจ พบวา่ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ระดบัสูงมากท่ีสุด คือ 139
คน (ร้อยละ 34.7) และระดบัต ่านอ้ยท่ีสุด คือ 107คน (ร้อยละ 26.7) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 สรุประดบัความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง 139 34.7 

ต ่า 107 26.7 

 
4.1.4 ความตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

 ผลการศึกษาพบวา่ ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 0.69 
คะแนนจากคะแนนเตม็ 1 คะแนน) โดยขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัและจิตส านึกมาก
ท่ีสุดคือ ท่านคิดวา่ ปัญหาความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มมากข้ึน จนมีแนวโนม้วา่ พลงังานจะ
หมดไปมีความส าคญัและควรไดรั้บการแกไ้ข(ค่าเฉล่ีย 0.87) รองลงมาคือ ประชาชนควรมีส่วนร่วม
ในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า และท่านควรจะเดินไปปิดไฟทนัทีท่ีเห็นไฟเปิดทิ้งไวโ้ดยไม่
จ  าเป็น (ค่าเฉล่ีย 0.83) และขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัและจิตส านึกนอ้ยท่ีสุด คือ ท่าน
เห็นวา่ การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลและภาคเอกชนเท่านั้น ซ่ึงเป็นค าถาม
เชิงลบ (ค่าเฉล่ีย 0.32) ส าหรับความมัน่ใจโดยรวมอยูใ่นระดบั สูง  (คะแนนเฉล่ีย 4.69) โดยขอ้
ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความมัน่ใจมากท่ีสุดคือ ท่านรู้สึกวา่ ควรดึงปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าออกหลงัจาก
ใชง้านเสร็จ  (ค่าเฉล่ีย 2.04) รองลงมาคือ ท่านคิดวา่ ปัญหาความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน จนมีแนวโนม้วา่ พลงังานจะหมดไปมีความส าคญัและควรไดรั้บการแกไ้ข(ค่าเฉล่ีย 1.99) และ
ขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความมัน่ใจนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านคิดวา่ หากไม่สามารถปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าได ้จะเกิดผลเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์น (ค่าเฉล่ีย 1.73)และค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมาจากการน า
คะแนนความตระหนกัและจิตส านึกมาคูณกบัคะแนนความมัน่ใจ พบวา่ ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัสูง 
(4.69)แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้และความมัน่ใจในระดบัสูง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่4.5 ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ค าถาม 

ค าตอบ 
 

ค่า 
เฉลีย่ 
ค าตอบ 

มัน่ใจ ค่าเฉลีย่
ความ
มัน่ใจ 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ใช่ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่ใช่ 
(ร้อย
ละ) 

 มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อย
ละ) 

  

1.  ท่านคิดวา่ ปัญหาความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนมีแนวโนม้วา่ 
พลงังานจะหมดไปมีความส าคญัและควรไดรั้บการแกไ้ข 

348 
(87.0) 

52 
(13.0) 

0.87 211 
(52.8) 

73 
(18.2) 

15 
(3.8) 

1.99 5.24 

2.  ท่านรู้สึกวา่ จ าเป็นตอ้งสร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชนเพ่ือปรับตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่า  286 
(71.5) 

114 
(28.5) 

0.72 191 
(47.8) 

88 
(22.0) 

20 
(5.0) 

1.92 4.96 

3.  ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการปรับตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่า 330 
(82.5) 

70 
(17.5) 

0.83 198 
(49.5) 

89 
(22.2) 

17 
(4.2) 

1.97 4.94 

4.  *กิจกรรมรณรงคก์ารประหยดัพลงังานเป็นเร่ืองน่าเบ่ือหน่าย 132 
(33.0) 

268 
(67.0) 

0.67 138 
(34.5) 

126 
(31.5) 

44 
(11.0) 

1.78 4.12 

5.  ท่านคิดวา่ หากไม่สามารถปรับตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่าได ้จะเกิดผลเสียต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

222 
(55.5) 

178 
(44.5) 

0.56 118 
(29.5) 

152 
(38.0) 

35 
(8.8) 

1.73 4.12 
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ตารางที่4.5 (ต่อ) 
 

ค าถาม 

ค าตอบ 
 

ค่าเฉลีย่ 
ค าตอบ 

มัน่ใจ ค่าเฉลีย่
ความมัน่ใจ 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ใช่ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่ใช่ 
(ร้อย
ละ) 

 มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อย
ละ) 

  

6.  *ท่านเห็นวา่ การปรับตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่าเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลและ
ภาคเอกชนเท่านั้น 

126 
(31.5) 

274 
(68.5) 

0.32 184 
(46.0) 

106 
(26.5) 

19 
(4.8) 

1.96 4.65 

7.  ท่านรู้สึกวา่ ควรเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติเท่านั้น 267 
(66.8) 

133 
(33.2) 

0.67 163 
(40.8) 

128 
(32.0) 

11 
(2.8) 

1.89 4.27 

8.  ท่านรู้สึกวา่ ควรดึงปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าออกหลงัจากใชง้านเสร็จ   327 
(81.8) 

73 
(18.2) 

0.82 227 
(56.8) 

62 
(15.5) 

11 
(2.8) 

2.04 5.13 

9.  *ท่านไม่จ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนจากการขบัรถมานัง่รถไฟฟ้า เน่ืองจากการขบัรถ
จะท าใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายมากกวา่ 

175 
(43.8) 

224 
(56.0) 

0.57 155 
(38.8) 

134 
(33.5) 

22 
(5.5) 

1.89 4.06 

10.  ท่านควรเลือกซ้ือแต่อุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น เลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีมี
ฉลาก เบอร์ 5 เป็นตน้ 

315 
(78.8) 

85 
(21.2) 

0.79 212 
(53.0) 

76 
(19.0) 

11 
(2.8) 

1.99 4.99 

11.  ท่านควรจะเดินไปปิดไฟทนัทีท่ีเห็นไฟเปิดท้ิงไวโ้ดยไม่จ าเป็น 330 
(82.5) 

70 
(17.5) 

0.83 224 
(56.0) 

51 
(12.8) 

14 
(3.5) 

1.97 5.16 

ตารางที่4.5 (ต่อ) 
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ค าถาม 

ค าตอบ 
 

ค่าเฉลีย่ 
ค าตอบ 

มัน่ใจ ค่าเฉลีย่
ความมัน่ใจ 

ค่าเฉลีย่
รวม 

ใช่ 
(ร้อย
ละ) 

ไม่ใช่ 
(ร้อย
ละ) 

 มาก 
(ร้อย
ละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อย
ละ) 

  

ค่าเฉลีย่  0.69  1.92 4.69                           

หมายเหตุ : * ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 ค่าเฉล่ียรวม คือ คะแนนค าตอบ × คะแนนความมัน่ใจ 
 

 ค่าเฉลีย่ความตระหนัก ค่าเฉลีย่ความมั่นใจ  ค่าเฉลีย่รวม   และจิตส านึก  
 ต ่า 0 – 0.33  ต ่า 1 – 1.66   ต ่า 1 – 2.66 
 ปานกลาง  0.34 – 0.66 ปานกลาง  1.67 – 2.33  ปานกลาง  2.67–4.33 
 สูง  0.67 – 1  สูง 2.34 – 3   สูง 4.34 – 6 
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ระดบัความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมาจากการแปลผลระหวา่งค าตอบและความมัน่ใจ พบวา่ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มีความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใชพ้ลงังาน ระดบัสูง คือ 161คน (ร้อยละ 40.1) และระดบัต ่านอ้ยท่ีสุด คือ 94คน (ร้อยละ 
23.4)ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่ 4.6 สรุประดบัความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ระดับความตระหนักและ
จิตส านึก 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง 161 40.1 
ต ่า 94 23.4 

 
4.1.5 ทศันคติเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
โดยไดแ้บ่งขอ้ค าถามเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน

ทัว่ไป ครัวเรือน อาคาร และคมนาคมขนส่ง 
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้

พลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 5.05 คะแนน) 
โดยการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคทัว่ไป ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติมาก
ท่ีสุด คือ สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลือกในภาคครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง 
(ค่าเฉล่ีย 5.17) และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ การสนบัสนุน
และรณรงคจ์ากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต ่ายงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
(ค่าเฉล่ีย 5.00) การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคครัวเรือน ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี
ทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ควรมีการจดัการพลงังานเพื่อลดการใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ใช้
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 5.12) และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ควรแกปั้ญหาการส้ินเปลืองพลงังานในครัวเรือนซ่ึง
ส่วนใหญ่มาจากการใชพ้ลงังานเพื่อแสงสวา่ง การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่จ  าเป็น (ค่าเฉล่ีย  4.98) 
ส าหรับการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคอาคาร ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด คือ ใหทุ้กคนและทุกฝ่ายร่วมมือกนั ช่วยกนัประหยดัพลงังานในอาคารใหม้ากกวา่น้ี  
(ค่าเฉล่ีย  5.34) และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ การส้ินเปลือง
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พลงังานในอาคารส่วนใหญ่มาจากการเปิดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลา 
12.00-13.00 น. (ค่าเฉล่ีย 4.71) และการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคคมนาคมขนส่ง ขอ้ค าถาม
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการ
คมนาคมขนส่งสาธารณะใหดี้ข้ึน เช่น การใหบ้ริการ ความปลอดภยั รถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นท่ี ฯลฯ 
เพื่อเพิ่มปริมาณผูใ้ชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย  5.19) และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด คือ การส้ินเปลืองพลงังานในปัจจุบนัมาจากการคมนาคมขนส่งสาธารณะขาด
ประสิทธิภาพและการจราจรท่ีติดขดั (ค่าเฉล่ีย  5.10)เม่ือพิจารณาทศันคติแต่ละภาค พบวา่ ภาค
คมนาคมขนส่งมีคะแนนทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 5.14) รองลงมาคือ ภาคทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 5.07) และภาคท่ีมีคะแนนทศันคติเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดคือ ภาคอาคาร (ค่าเฉล่ีย 4.92) ซ่ึงทั้ง 3 ภาค มี
คะแนนทศันคติในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน อยูใ่นระดบัสูง  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที ่ 4.7 ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

 
ค าถาม เห็น

ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่
เห็น
ด้วย 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เฉลีย่ 

ทัว่ไป        
1.  สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลือก
ในภาคครัวเรือน อาคาร และการ
คมนาคมขนส่ง 

188 
(47.0) 

145 
(36.2) 

50 
(12.5) 

4 
(1.0) 

1 
(0.2) 

 5.17 

2.  การสนบัสนุนและรณรงคจ์าก
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ส่งเสริมสงัคมคาร์บอนต ่ายงัไม่ดี
เท่าท่ีควร   

150 
(37.5) 

155 
(38.8) 

74 
(18.5) 

10 
(2.5) 

  5.00 

ค่าเฉลีย่       5.07 
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ตารางที ่ 4.7 (ต่อ) 
 

ค าถาม เห็น 
ด้วย 
อย่าง 
ยิง่ 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่
เห็น
ด้วย 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เฉลีย่ 

3.  การปรับตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่า 
จะสามารถช่วยลดการใชพ้ลงังานลง
ได ้

172 
(43.0) 

142 
(35.5) 

61 
(15.2) 

11 
(2.8) 

1 
(0.2) 

 5.05 

ภาคครัวเรือน        
4.  ควรมีการจดัการพลงังานเพื่อลด
การใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ใช้
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดั
พลงังาน เป็นตน้ 

166 
(41.5) 

172 
(43.0) 

35 
(8.8) 

14 
(3.5) 

4 
(1.0) 

 5.12 

5.  ควรแกปั้ญหาการส้ินเปลือง
พลงังานในครัวเรือนซ่ึงส่วนใหญ่มา
จากการใชพ้ลงังานเพ่ือแสงสวา่ง 
การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น   

133 
(33.2) 

184 
(46.0) 

56 
(14.0) 

15 
(3.8) 

2 
(0.5) 

1 
(0.2) 

4.98 

6.  ควรมีการออกแบบบา้นและหนั
ทิศทางของบา้นใหเ้หมาะสม เพื่อให้
มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และระบาย
ความร้อนไดดี้ 

157 
(39.2) 

156 
(39.0) 

68 
(17.0) 

9 
(2.2) 

1 
(0.2) 

 5.06 

ค่าเฉลีย่         5.05 
ภาคอาคาร        
7.  ใหทุ้กคนและทุกฝ่ายร่วมมือกนั 
ช่วยกนัประหยดัพลงังานในอาคาร
ใหม้ากกวา่น้ี 

214 
(53.5) 

 143 
(35.8) 

  30 
 (7.5) 

  5 
  (1.2) 

  5.34 

8.  ควรมีมาตรการท่ีเขม้งวดและใช้
มาตรการในการประหยดัไฟฟ้าใน
อาคาร เช่น งดการใชพ้ลงังานใน
อาคารหลงั 22.00 น. 

137 
(34.2) 

120 
(30.0) 

83 
(20.8) 

38 
(9.5) 

8 
(2.0) 

5 
(1.2) 

4.72 
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ตารางที ่ 4.7 (ต่อ) 
 

ค าถาม เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

(ร้อย
ละ) 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เฉลีย่ 

9.  การส้ินเปลืองพลงังานใน
อาคารส่วนใหญ่มาจากการเปิดไฟ 
เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. 

125 
(31.2) 

141 
(35.2) 

76 
(19.0) 

28 
(7.0) 

19 
(4.8) 

3 
(0.8) 

4.71 

ค่าเฉลีย่       4.92 

ภาคคมนาคมขนส่ง        

10.  จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียน
มาตรฐานการคมนาคมขนส่ง
สาธารณะใหดี้ข้ึน เช่น การ
ใหบ้ริการ ความปลอดภยั 
รถไฟฟ้าครอบคลุมพ้ืนท่ี ฯลฯ 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูใ้ชบ้ริการ 

    185 

   
(46.2) 

    154 

  (38.5) 

  42 

  (10.5) 

  8 

  (2.0) 

  2 

  (0.5) 

 5.19 

11.  การส้ินเปลืองพลงังานใน
ปัจจุบนัมาจากการคมนาคมขนส่ง
สาธารณะขาดประสิทธิภาพและ
การจราจรท่ีติดขดั 

173 

(43.2) 

151 

(37.8) 

57 

(14.2) 

9 

(2.2) 

2 

(0.5) 

 5.13 
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ตารางที ่ 4.7 (ต่อ) 
 

ค าถาม เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

(ร้อย
ละ) 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

(ร้อย
ละ) 

เฉลีย่ 

12.  ขาดการสนบัสนุนและจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกส าหรับคน
เดินเทา้และจกัรยาน 

179 

(44.8) 

139 

(34.8) 

57 

(14.2) 

11 

(2.8) 

4 

(1.0) 

2 

(0.5) 

5.10 

ค่าเฉลีย่       5.14 

คะแนนเฉลีย่รวม 5.05 

 
หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ีย 1 – 2.66  ต ่า  
    2.67 –  4.33 ปานกลาง 
    4.34 – 6  สูง 
 

ระดบัทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ ประชาชน ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานระดบัสูง คือ 353
คน (ร้อยละ 88.2) รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง 39คน (ร้อยละ 9.8) และประชาชน ใน
กรุงเทพมหานครมีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานระดบัต ่านอ้ยท่ีสุด คือ8 คน 
(ร้อยละ2.0)ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่ 4.8 สรุประดบัทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ระดับทศันคติ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง 353 88.2 

ปานกลาง 39 9.8 

ต ่า 8 2.0 

 
4.1.6 ระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลงังาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั ของปัญหาและอุปสรรคของสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 5.08 คะแนน) เม่ือพิจารณาแต่ละภาค 
ไดแ้ก่ ในภาคครัวเรือนมีคะแนนเฉล่ียในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 5.02 คะแนน) โดยขอ้ค าถามท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัของปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ขาดความรับผดิชอบ ความ
เคยชิน นิสัยรักความสะดวกสบาย ท าใหไ้ม่เห็นความส าคญัของการประหยดัพลงังานอยา่งแทจ้ริง 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 5.21 คะแนน รองลงมาคือ พฤติกรรมการประหยดัพลงังานในครัวเรือนเป็นไป
อยา่งไม่สม ่าเสมอและขาดความร่วมมือจากบุคคลรอบขา้งในการประหยดัพลงังาน มีคะแนนเฉล่ีย 
5.13 คะแนน และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัของปัญหาและอุปสรรคนอ้ยท่ีสุด
คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น ไม่ใช่แบบประหยดัพลงังาน ซ่ึงตอ้งลงทุน คะแนนเฉล่ีย 4.80 คะแนน 
ส่วนในภาคอาคารมีคะแนนเฉล่ียในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 5.14 คะแนน) โดยขอ้ค าถามท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัของปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ขาดจิตส านึกในการประหยดั
พลงังาน คะแนนเฉล่ีย 5.39 คะแนน รองลงมาคือ ขาดการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอาคารและส านกังาน มีคะแนนเฉล่ีย 5.15 คะแนน และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัของปัญหาและอุปสรรคนอ้ยท่ีสุดคือ ขาดงบประมาณในการซ้ือ/
เปล่ียนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน คะแนนเฉล่ีย 5.02 คะแนน และในภาคคมนาคมขนส่งมี
คะแนนเฉล่ียในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 5.08 คะแนน) โดยขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ความยาก – ง่ายในการเขา้ถึงระบบขนส่งและ
ความครอบคลุมในพื้นท่ีใหบ้ริการ คะแนนเฉล่ีย 5.18 คะแนน รองลงมาคือ ความสะดวกสบายและ
ความสะอาดของรถโดยสารและท่ีพกัผูโ้ดยสารรวมถึงการใหบ้ริการของพนกังานและบุคลากร 
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คะแนนเฉล่ีย 5.13 คะแนน และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัของปัญหาและ
อุปสรรคนอ้ยท่ีสุดคือระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางและระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอคอยรถโดยสาร
คะแนนเฉล่ีย 4.98 คะแนน เม่ือพิจารณาแต่ละภาค พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัของ
ปัญหาและอุปสรรคในการปรับตวัสู่สัง คมคาร์บอนต ่าภาคอาคารมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 5.14 
คะแนน) รองลงมาคือ ภาคคมนาคมขนส่ง (คะแนนเฉล่ีย 5.08 คะแนน) และภาคครัวเรือน (คะแนน
เฉล่ีย 5.02 คะแนน) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่ 4.9 ระดบัความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ส าคญั
มาก 
ทีสุ่ด 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
มาก 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
ค่อน 

ข้างมาก 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
ค่อน 
ข้าง
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 
(ร้อย
ละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 
คะแนน 

ภาคครัวเรือน        
1.  การออกแบบบา้นโดยไม่ค านึงถึงทิศทาง
ของบา้นและวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างบา้น
ใหเ้หมาะสม  

110 
(27.5) 

154 
(38.5) 

85 
(21.2) 

30 
(7.5) 

3 
(0.8) 

7 
(1.8) 

4.81 
 

2.  อุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น ไม่ใช่แบบ
ประหยดัพลงังาน ซ่ึงตอ้งลงทุน 

102 
(25.5) 

148 
(37.0) 

106 
(26.5) 

26 
(6.5) 

3 
(0.8) 

3 
(0.8) 

4.80 

3.  สภาพภูมิอากาศท่ีร้อนอบอา้ว 153 
(38.2) 

142 
(35.5) 

66 
(16.5) 

21 
(5.2) 

 2 
(0.5) 

5.10 

4.  ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้
งานและการดูแลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเหมาะสม 

134 
(33.5) 

167 
(41.8) 

67 
(16.8) 

20 
(5.0) 

 2 
(0.5) 

5.05 
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ตารางที ่ 4.9 (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ส าคญั
มาก
ทีสุ่ด 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
มาก 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
ค่อน 
ข้าง
มาก 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
ค่อน 
ข้าง
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 
(ร้อย
ละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 
คะแนน 

5.  ขาดความรับผิดชอบ ความเคยชิน 
นิสยัรักความสะดวกสบาย ท าใหไ้ม่
เห็นความส าคญัของการประหยดั
พลงังานอยา่งแทจ้ริง 

177 
(44.2) 

134 
(33.5) 

62 
(15.5) 

13 
(3.2) 

1 
(0.2) 

1 
(0.2) 

5.21 

6.  พฤติกรรมการประหยดัพลงังานใน
ครัวเรือนเป็นไปอยา่งไม่สม ่าเสมอและ
ขาดความร่วมมือจากบุคคลรอบขา้งใน
การประหยดัพลงังาน 

146 
(36.5) 

163 
(40.8) 

66 
(16.5) 

13 
(3.2) 

1 
(0.2) 

 5.13 
 

ค่าเฉลีย่       5.02 
ภาคอาคาร        
7.  การออกแบบอาคารโดยไม่ค านึงถึง
เร่ืองการใชพ้ลงังาน 

132 
(33.0) 

176 
(44.0) 

59 
(14.8) 

17 
(4.2) 

2 
(0.5) 

1 
(0.2) 

5.07 

8.  ขาดการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอาคารและส านกังาน 

155 
(38.8) 

155 
(38.8) 

60 
(15.0) 

15 
(3.8) 

 2 
(0.5) 

5.15 

9.  ขาดนโยบายและการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหารในการประหยดัพลงังานใน
อาคาร 

143 
(35.8) 

151 
(37.8) 

77 
(19.2) 

15 
(3.8) 

3 
(0.8) 

 5.07 

10.  ขาดงบประมาณในการซ้ือ/เปล่ียน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน 

143 
(35.8) 

151 
(37.8) 

77 
(19.2) 

15 
(3.8) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

5.02 

11.  ขาดจิตส านึกในการประหยดั
พลงังาน 

224 
(56.0) 

104 
(26.0) 

44 
(11.0) 

11 
(2.8) 

2 
(0.5) 

 5.39 

ค่าเฉลีย่       5.14 
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ตารางที ่ 4.9 (ต่อ) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ส าคญั
มาก
ทีสุ่ด 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
มาก 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
ค่อน 

ข้างมาก 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
ค่อน 

ข้างน้อย 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

ส าคญั
น้อย
ทีสุ่ด 
(ร้อย
ละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 
คะแนน 

ภาคคมนาคมขนส่ง        
12.  ความสะดวกสบายและความ
สะอาดของรถโดยสารและท่ีพกั
ผูโ้ดยสารรวมถึงการใหบ้ริการของ
พนกังานและบุคลากร 

139 
(34.8) 

172 
(43.0) 

68 
(17.0) 

9 
(2.2) 

 1 
(0.2) 

5.13 
 

13.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง
และระยะเวลาท่ีใชใ้นการรอคอยรถ
โดยสาร 

132 
(33.0) 

151 
(37.8) 

82 
(20.5) 

17 
(4.2) 

5 
(1.2) 

2 
(0.5) 

4.98 

14.  ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นขณะใชบ้ริการ 

122 
(30.5) 

183 
(45.8) 

62 
(15.5) 

20 
(5.0) 

1 
(0.2) 

 5.04 

15.  ราคาค่าโดยสารและราคาน ้ ามนั 136 
(34.0) 

165 
(41.2) 

61 
(15.2) 

21 
(5.2) 

2 
(0.5) 

 5.07 

16.  ความยาก – ง่ายในการเขา้ถึง
ระบบขนส่งและความครอบคลุมใน
พ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

166 
(41.5) 

143 
(35.8) 

60 
(15.0) 

16 
(4.0) 

2 
(0.5) 

 5.18 

ค่าเฉลีย่       5.08 
ค่าเฉลีย่รวม       5.08 

 
 4.1.7 การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

โดยไดแ้บ่งขอ้ค าถามเป็น 3 ภาค ไดแ้ก่ การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน
ในภาคครัวเรือน อาคาร และคมนาคมขนส่ง 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังาน ในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 0.80 คะแนน)โดยภาคครัวเรือน ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ท่านเลือกซ้ือแต่อุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น เลือกซ้ืออุปกรณ์
ท่ีมีฉลากเบอร์ 5 เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 0.93) และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ 
ท่านปลูกตน้ไมเ้พื่อช่วยบงัแดดท่ีพกัอาศยั  และ ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่ม
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ความช้ืนใหก้บัดิน  (ค่าเฉล่ีย  0.74) ภาคอาคาร ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัมากท่ีสุด คือ 
ท่านดูสัญลกัษณ์ประหยดัพลงังาน ก่อนเลือกซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน (ค่าเฉล่ีย  0.91) และขอ้ค าถามท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ในส านกังาน ใหปิ้ดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีไม่จ  าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. (ค่าเฉล่ีย  0.72) และภาคคมนาคมขนส่ง ขอ้ค าถามท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัมากท่ีสุด คือ หากตอ้งเดินทางโดยรถยนต ์ท่านวางแผนและศึกษา
เส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อประหยดัน ้ามนั ( ค่าเฉล่ีย 0.86) และขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ หากตอ้งเดินทางไปสถานท่ีใกล ้ๆ ท่ีห่างจากบา้นไม่เกิน 5 กิโลเมตรท่านใชว้ธีิ
เดินหรือป่ันจกัรยาน (ค่าเฉล่ีย0.57) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่ 4.10 พฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ค าถาม ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 

ภาคครัวเรือน    
1.  ท่านเลือกซ้ือแต่อุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น เลือกซ้ืออุปกรณ์
ท่ีมีฉลากเบอร์ 5 เป็นตน้ 

373 
(93.2) 

27 
(6.8) 

0.93 

2.  ท่านใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน 369 
(92.2) 

31 
(7.8) 

0.92 

3.  หากอากาศไม่ร้อนเกินไปท่านเปิดพดัลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ 346 
(86.5) 

54 
(13.5) 

0.87 

4.  ท่านปลูกตน้ไมเ้พ่ือช่วยบงัแดดท่ีพกัอาศยั และปลูกพืชคลุมดิน
เพ่ือช่วยลดความร้อนและเพ่ิมความช้ืนใหก้บัดิน 

294 
(73.5) 

106 
(26.5) 

0.74 

5.  ท่านเลือกขนาดตูเ้ยน็ใหเ้หมาะสมกบัขนาดครอบครัว 360 
(90.0) 

40 
(10) 

0.90 

6.  ท่านเลือกใชสี้อ่อนตกแต่งอาคารทาผนงันอกอาคารเพ่ือการ
สะทอ้นแสงท่ีดีและทาภายในอาคารเพ่ือท าใหห้อ้งสวา่งไดม้ากกวา่ 

307 
(76.8) 

93 
(23.2) 

0.77 
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ตารางที ่ 4.10 (ต่อ) 
 

ค าถาม ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 

ภาคอาคาร    
7.  ท่านเลือกติดตั้งกระจกหรือติดฟิลม์ท่ีมีคุณสมบติัป้องกนั
ความร้อนแต่ยอมใหแ้สงผา่นเขา้ไดเ้พ่ือลดการใชพ้ลงังานเพ่ือ
แสงสวา่งภายในอาคาร 

296 
(74.0) 

104 
(26.0) 

0.74 

8.  ท่านปลูกตน้ไมร้อบๆ อาคาร 314 
(78.5) 

86 
(21.5) 

0.79 

9.  ในส านกังาน ใหปิ้ดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. 

286 
(71.5) 

114 
(28.5) 

0.72 

10.  ท่านดูสญัลกัษณ์ประหยดัพลงังาน ก่อนเลือกซ้ืออุปกรณ์
ส านกังาน 

362 
(90.5) 

38 
(9.5) 

0.91 

ภาคคมนาคมขนส่ง    
11.  หากท่ีพกัใกลก้บัท่ีท างานในระยะทางท่ีสามารถใชร้ถ
โดยสารประจ าทางไดท่้านหนัมาใชร้ถประจ าทาง รถไฟฟ้า 
หรือรถไฟใตดิ้นใหม้ากข้ึน 

333 
(83.2) 

67 
(16.8) 

0.83 

12.  ท่านขบัรถบนทางธรรมดาดว้ยอตัราความเร็ว 90 กม./ชม. 
บนทางด่วน 110 กม./ชม. และบนทางมอเตอร์เวย ์120 กม.ชม. 

261 
(65.2) 

139 
(34.8) 

0.65 

13.  หากตอ้งเดินทางโดยรถยนต ์ท่านวางแผนและศึกษา
เสน้ทางก่อนออกเดินทาง เพ่ือประหยดัน ้ ามนั 

344 
(86.0) 

56 
(14.0) 

0.86 

14.  หากตอ้งเดินทางไปสถานท่ีใกล ้ๆ ท่ีห่างจากบา้นไม่เกิน 5 
กิโลเมตรท่านใชว้ธีิเดินหรือป่ันจกัรยาน 

228 
(57.0) 

172 
(43.0) 

0.57 

15.  ท่านเติมน ้ ามนัท่ีมีค่าออกเทนใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองยนต์
ของรถ ไม่เลือกเติมเฉพาะน ้ ามนัท่ีมีค่าออกเทนสูง 

325 
(81.2) 

75 
(18.8) 

0.81 

ค่าเฉลีย่     0.80 

หมายเหตุ  คะแนนเฉล่ีย ต ่า 0 – 0.33    
    ปานกลาง  0.34 – 0.66     
    สูง 0.67 – 1     
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ระดบัพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ระดบัสูง คือ 296 คน (ร้อยละ 74.0) รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง 97 คน 
(ร้อยละ 24.2) และประชาชนในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาค
การใชพ้ลงังานระดบัต ่านอ้ยท่ีสุด คือ 7 คน (ร้อยละ 1.8)ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

 
ตารางที ่ 4.11 สรุประดบัพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ระดับพฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

สูง 296 74.0 

ปานกลาง 97 24.2 

ต ่า 7 1.8 

 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ท่ี

ท าการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้รายจ่ายการใช้
พลงังานในครัวเรือนและคมนาคมขนส่งเฉล่ียต่อเดือน โดยใชส้ถิติ t-test ส าหรับตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม 
และ ANOVA ส าหรับตวัแปรท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนัพบวา่ ค่า Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน
ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่ 4.12 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค 
  การใชพ้ลงังาน ต่างกนั 
 

เพศ 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน
(n=396) 

t(df) P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ชาย 152 12.0855 2.38078 0.203 0.839 
หญิง 244 12.0328 2.59767 (394) 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรท่ีอิสระจากกนั (Independent Sample 
t-test)  
 
สมมติฐานท่ี 1.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม

คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายท่ีุต่างกนัมีการ

ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนัพบวา่ ค่า Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายท่ีุต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน
ไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่ 4.13 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค 
  การใชพ้ลงังาน ต่างกนั 
 

อายุ 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน
(n=396) 

F P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ต ่ากวา่ 20 ปี 56 11.1071 3.46766 2.125 0.062 
21-30 ปี 220 12.1636 2.22492   
31-40 ปี 67 12.2388 2.50508 
41-50 ปี 26 12.4615 2.42043 
51-60 ปี 24 12.2500 2.11105 
60 ปี ข้ึนไป 3 10.6667 2.88675 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 
ANOVA)  
 
สมมติฐานท่ี 1.3 ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีการ

ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสท่ี

ต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนัพบวา่ ค่า Significant มากกวา่ 
0.05 แสดงวา่ ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.14 
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ตารางที ่ 4.14 ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม
 คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 

 

สถานภาพสมรส 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
ภาคการใช้พลงังาน(n=396) 

F P-Value* 
จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
โสด 309 11.9935 2.55840 0.603 0.548 
สมรส 82 12.2927 2.35434   
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 6 11.5000 2.34521 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 
ANOVA)  
 
สมมติฐานท่ี 1.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการ

ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี

ต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนัพบวา่ ค่า Significant นอ้ยกวา่ 
0.05 แสดงวา่ ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

ตารางที ่ 4.15 ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม
 คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 

 

ระดับการศึกษา 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน(n=396) 

F P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
ต ่ากวา่ 61 11.1803 3.44726 

3.678 0.012 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 21 11.4286 3.29502   
ปริญญาตรี 257 12.2490 2.16512 
สูงกวา่ปริญญาตรี 55 12.3273 2.34169   
 
ความแตกต่างรายคู่(Multiple Comparisons) 
 

ระดับการศึกษา (I) ระดับการศึกษา (J) 
ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 

P-
Value

* 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ 0.24824 0.694 

ปริญญาตรี มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ 1.06870 
0.003

* 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 0.82046 0.148 

สูงกวา่ปริญญาตรี มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ 1.14694 
0.014

* 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 0.89870 0.161 
 ปริญญาตรี 0.07825 0.833 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 
ANOVA)  
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ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกบัประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือต ่ากวา่ และ ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมี
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกบัประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ 

สมมติฐานท่ี 1.5 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนัพบวา่ ค่า Significant มากกกวา่ 0.05 แสดงวา่ 
ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16 

 
ตารางที ่ 4.16 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
  ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนั 
 

อาชีพ 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
ภาคการใช้พลงังาน(n=396) 

F P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ขา้ราชการ,พนกังานรัฐวสิาหกิจ,
พนกังานของรัฐ 81 12.4321 2.41318 

1.247 0.286 

พนกังานบริษทั 98 12.2041 2.41968   
นกัเรียน,นกัศึกษา 151 11.6887 2.63612 
รับจา้ง 21 12.0000 1.94936   
คา้ขาย 28 11.9286 2.35590   
อ่ืนๆ 17 12.5882 3.06306   
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 
ANOVA)  
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สมมติฐานท่ี 1.6 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัมี
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ เฉล่ียต่อเดือนท่ี
ต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนัพบวา่ ค่า Significant มากกวา่ 
0.05 แสดงวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใชพ้ลงังานไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที ่ 4.17 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม 
   คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
ภาคการใช้พลงังาน(n=394) 

F P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 64 11.5469 3.11132 1.252 0.288 
5,001 – 10,000 บาท 71 11.8592 2.87499   
10,001 – 15,000 บาท 123 12.3659 2.11268 
15,001 – 20,000 บาท 39 12.0769 2.15681   
ตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 95 12.1158 2.36041   
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)  

 
สมมติฐานท่ี 1.7 ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการใชพ้ลงังานใน

ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการใชพ้ลงังาน

ในครัวเรือน เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนั
พบวา่ ค่า Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ประชาชน ในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการใช้
พลงังานในครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ไม่
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่ 4.18 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการใชพ้ลงังานในครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนท่ี 
  ต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
 

รายจ่ายการใช้พลงังานใน
ครัวเรือนเฉลีย่ต่อเดือน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 
ภาคการใช้พลงังาน(n=394) 

F P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 28 11.8929 2.65747 1.878 0.097 
501 – 1,000 บาท 39 12.9231 1.84083   
1,001 – 1,500 บาท 41 11.6829 2.14987 
1,501 – 2,000 บาท 45 11.4444 2.73492   
2,001 – 3,000 บาท 75 11.9733 2.46035   
ตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป 159 12.1761 2.47400   
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)  

 
สมมติฐานท่ี 1.8 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการคมนาคมขนส่งต่อ

เดือนท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการคมนาคม

ขนส่งเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนัพบวา่ ค่า 
Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการคมนาคมขนส่ง
เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคภาคการใชพ้ลงังาน ไม่ต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
 
 
 
 
 



87 

ตารางที ่ 4.19 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายการคมนาคมขนส่งเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั 
  มีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานต่างกนั 
 

รายจ่ายการคมนาคมขนส่ง
เฉลีย่ต่อเดือน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน(n=379) 

F P-Value* 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 56 12.0000 2.48633 1.5448 0.174 
1,001 – 2,000 บาท 79 11.8228 3.05404   
2,001 – 3,000 บาท 56 12.2143 2.18019   
3,001 – 4,000 บาท 49 12.6939 2.15256   
4,001 – 5,000 บาท 46 12.5000 2.22860   
ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 93 11.7097 2.17985   
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 
ANOVA)  

 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้ พลงังานมี

ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
จากการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ Chi-Square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  พบวา่ ค่า Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ การ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานไม่ มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่ 4.20 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการ 
  ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัสังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน Sig. 

ระดับสูง ระดับต ่า 

รับรู้ 

ไม่รับรู้ 

208 

172 

6 

5 

0.986 

หมายเหตุ:  χ2= 0.029 
 ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบั
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 เป็นการน าผลระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ซ่ึงผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 4.21 
 จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน โดยใชส้ถิติ Chi-Square ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่า Significant นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชน ในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่ 4.21 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่ 
  สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใช้พลงังาน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน Sig. 

ระดับสูง ระดับต ่า 

ระดบัสูง 

ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 

195 

130 

61 

3 

5 

6 

0.016 

หมายเหตุ:  χ2= 8.230 
 ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 4 ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน
มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 เป็นการน าผลระหวา่งความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ซ่ึงผลท่ี
ไดด้งัตารางท่ี 4.22 
 จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  โดยใชส้ถิติ 
Chi-Square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่า  Significant นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความ
ตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ ประชาชน ใน
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 4.22 ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมี 
  ความสัมพนัธ์ กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ความตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบั
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลงังาน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน Sig. 

ระดับสูง ระดับต ่า 

ระดบัสูง 

ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 

258 

98 

30 

6 

3 

5 

0.001 

หมายเหตุ:  χ2= 13.316 
 ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบั
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 เป็นการน าผลระหวา่งทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวั
สู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ซ่ึงผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 4.23 
 จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  โดยใชส้ถิติ Chi-Square ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่า Significant นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชน ในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 4.23 ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั 
  สู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ทศันคติเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใช้พลงังาน 

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน Sig. 

ระดับสูง ระดับต ่า 

ระดบัสูง 

ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 

245 

33 

5 

8 

6 

3 

0.000 

หมายเหตุ:  χ2= 20.012 
 ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 6 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบั
ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

เป็นการน าผลระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบัความ
ตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ซ่ึง
ผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 4.24 
 จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานกบัความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  โดยใชส้ถิติ 
Chi-Square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่า  Significant นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความรู้
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบั
ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 4.24 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัความ 
  ตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบั สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 

ความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใช้พลงังาน 

ความตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบั
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

Sig. 
ระดับสูง ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับต ่า 

ระดบัสูง 

ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 

182 

67 

15 

15 

61 

25 

1 

7 

27 

0.000 

หมายเหตุ:  χ2= 18.812 
 ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 7 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
 เป็นการน าผลระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบัทศันคติ
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ซ่ึงผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 
4.25 
 จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานกบัทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  โดยใชส้ถิติ Chi-Square ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ค่า Significant นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 4.25 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์ กบัทศันคติ
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

 

ความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังาน 

ทศันคติเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใช้พลงังาน Sig. 

ระดับสูง ระดับต ่า 

ระดบัสูง 

ระดบัปานกลาง 

ระดบัต ่า 

196 

129 

47 

2 

6 

20 

0.000 

หมายเหตุ:  χ2= 20.762 
 ระดบัความส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด ไดน้ าผลท่ีไดม้า
ประมวลขอ้มูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงไดผ้ลการทดสอบสมมติฐาน ดงัแสดงในตาราง 4.26 
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ตารางที่ 4.26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

 

 ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ยอมรับ 

1. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

- รายจ่ายการใช้พลังงานใน

ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 

- รายจ่ายการคมนาคมขนส่งต่อ

เดือนเฉล่ียต่อเดือน 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

2.การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอน

ต ่าภาคการใช้พลังงาน 

 

3. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการ

ใช้พลังงาน 

 

4. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

ความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับ

สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

  

5. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

ทัศนคติเกี่ยวและจิตส านึกกับสังคม

คาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

  

6. ความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับ

สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการ

ใช้พลังงาน 

  

7. ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่า

ภาคการใช้พลังงาน 

ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการ

ใช้พลังงาน 

  

 ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปฏิเสธสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
 
 4.3.1 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้
พลงังานและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค
การใช้พลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน โดยการใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบวา่มี
ความสัมพนัธ์ เชิงลบหรือแปรผกผนั  (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  = -0.188) และ ค่า Significant 
นอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้ พลงังานมี
ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานในทิศทางตรงกนัขา้ม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 4.3.2 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน
และการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้
พลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้ พลงังาน โดยการใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.074) และ ค่า Significant มากกวา่ 
0.01 แสดงวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั
สู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 4.3.3 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใช้พลงังานและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน โดยการใชค้่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99 พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  = 0.141) และ ค่า 
Significant นอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่ ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การ
ใช้พลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานในระดบัต ่ามาก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.3.4 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน
และการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้
พลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้ พลงังาน โดยการใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  = 0.323) และ ค่า Significant นอ้ยกวา่ 
0.01 แสดงวา่ ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
 4.3.5 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน
และความตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้
พลงังานกบัความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน โดยการใชค้่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99 พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  = 0.694) และ ค่า 
Significant นอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้ พลงังานมี
ความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานในระดบั
ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 4.3.6 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน
และทศันคติเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้
พลงังานกบัทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้ พลงังาน โดยการใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ( Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 พบวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  = 0.329) และ ค่า Significant นอ้ย
กวา่ 0.01 แสดงวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
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จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ได้น าผลท่ีได้มาประมวล

ข้อมูล เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ซ่ึงได้สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ดัง

ตารางท่ี 4.27 

 

ตารางที่ 4.27 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ค่า

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 

Sig ความ 

สัมพันธ์ 

1. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า

ภาคการใช้พลังงาน 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสังคม

คาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

-0.188 0.000   

2. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า

ภาคการใช้พลังงาน 

ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอน

ต ่าภาคการใช้พลังงาน 

0.074 0.137   

3. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า

ภาคการใช้พลังงาน 

ความตระหนักและจิตส านึก

เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาค

การใช้พลังงาน 

0.141 0.005   

4. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า

ภาคการใช้พลังงาน 

ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอน

ต ่าภาคการใช้พลังงาน 

0.323 0.000   

5. ความตระหนักและจิตส านึก

เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการ

ใช้พลังงาน 

ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอน

ต ่าภาคการใช้พลังงาน 

0.694 0.000   

6. ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอน

ต ่าภาคการใช้พลังงาน 

ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอน

ต ่าภาคการใช้พลังงาน 

0.329 0.000   

 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4.4 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
 
 ผลการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง โดยการใชแ้บบสอบถาม พบวา่  

4.3.1 กลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานมากถึงร้อยละ 
44.2 และส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานในระดบัปานกลาง ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอใหภ้าครัฐและภาคเอกชนประชาสัมพนัธ์เร่ืองสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้
พลงังาน เพื่อใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งและทัว่ถึง  

4.3.2 การประชาสัมพนัธ์เร่ืองสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังาน  ควรด าเนินการ ผา่น
ทางส่ือต่างๆ โดยเฉพาะทางโทรทศัน์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 27.78
รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 26.85 และวทิย ุร้อยละ 13.70 

4.3.3 ภาครัฐควรมีนโยบายสนบัสนุนเร่ืองการประหยดัพลงังาน ซ่ึงโครงการต่างๆ ตอ้ง
ด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 

4.5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ก าหนดมาตรการหรือผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า 
 

การวจิยัเร่ือง การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าของ ประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัได้
สัมภาษณ์เชิงลึกผูก้  าหนดมาตรการหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมคาร์บอนต ่าจ  านวน 3 ท่าน
คือ รองผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  รองผูอ้  านวยการองคก์ารบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก และนกัวชิาการ โดยมีผลการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นรองผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่า พบวา่ สังคมคาร์บอนต ่าเป็นสังคมท่ีหาแนวทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์หม้ากท่ีสุด เพื่อน าไปสู่การลดโลกร้อน ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน
ไดส่้วนหน่ึง สาเหตุการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส่์วนใหญ่มาจากภาคพลงังาน ซ่ึงมาจาก
ไฟฟ้าและน ้ามนั ในขณะน้ีตามนโยบายกระทรวงพลงังานพยายามท่ีจะส่งเสริมการประหยดั
พลงังานไม่วา่จะเป็นภาคครัวเรือน อาคารพาณิชย ์และการคมนาคมขนส่ง การประหยดัพลงังาน
ตอ้งค านึงถึง  

1) ในเร่ืองพฤติกรรมการประหยดัพลงังานพื้นฐาน เช่น การเปิดไฟ ดบัไฟ  
2) น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย เช่น มาตรฐานเบอร์ 5 และมาตรฐานระดบัต ่า ซ่ึงเรียกวา่ 

Minimum Energy Performance Standard หรือ MEPS  
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3) ใชร้ะบบการคมนาคมขนส่งมากข้ึน เช่น รถประจ าทาง ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
เป็นผูมี้รายไดน้อ้ย รัฐบาลควรมีเงินอุดหนุนค่ารถประจ าทางมากกวา่ท่ีจะน าเงินไปลงทุนสร้าง
รถไฟฟ้าบางสาย เช่น สายสีม่วง(บางบวัทอง-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) การใชบ้ริการไม่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน ในขณะเดียวกนัปริมาณรถยนตก์็ไม่ไดล้ดลง  

4) การผลิตไฟฟ้าตอ้งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยท่ีสุด เช่น พลงังาน
นิวเคลียร์ และก๊าซธรรมชาติ  

5) ดา้นพลงังานทดแทนจะตอ้งค านึงถึงงบประมาณ เช่น ตน้ทุนในการติดตั้ง
พลงังานทดแทน และส่วนต่างค่าไฟฟ้าระหวา่งค่าไฟฟ้ากบัตน้ทุนการผลิตจากพลงังานทดแทน ซ่ึง
เห็นไดช้ดัเจนจากการผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีตน้ทุนสูง 

นอกจากน้ีมีผลต่อการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังานคือ 
1) ไม่มีความเช่ือวา่จะเป็นไปได ้ 
2) รัฐบาลไม่เห็นถึงความส าคญัของสังคมคาร์บอนต ่า  
3) การขาดการรณรงคทุ์กภาคส่วน และการเห็นความส าคญัของสังคมคาร์บอนต ่า 
4) วางแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
5) การขาดการด าเนินการ ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินการ แลว้น าผล

ยอ้นกลบัมาด าเนินการ เพื่อใหแ้ผนนั้นกา้วหนา้และปรับปรุงใหดี้กวา่เดิม  
โดยในปัจจุบนัมี เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อส่งเสริมนโยบายประหยดั

พลงังานใหไ้ดผ้ลสูงสุด เช่น ในภาคขนส่งจะเปล่ียนจากลอ้เป็นราง ในส่วนภาคอุตสาหกรรมท าได้
โดยการเปล่ียนอุปกรณ์พวกป๊ัมต่างๆ หรืออุปกรณ์ท่ีกินไฟสูง หรือการท่ีมีเทคโนโลยใีหม่ๆจากการ
วจิยัเร่ืองการประหยดัพลงังาน เช่น Elistic Cooling ส่วนการรณรงคเ์ร่ืองพฤติกรรมการประหยดั
พลงังานของประชาชน ควรจะเร่ิมตั้งแต่เด็กใหป้ลูกฝังเป็นนิสัย แต่ส่ิงท่ีควรด าเนินการอยา่งจริงจงั
คือ เร่ืองมาตรฐานการประหยดัพลงังาน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ควรมีกฎหมายใหผู้ผ้ลิตเปล่ียน
การผลิตใหเ้ป็นมาตรฐานเบอร์ 5 แต่ตอ้งแจง้ผูป้ระกอบการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4-5 ปี เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยไม่มีเงินทุนและความสามารถพอในการเปล่ียนมาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์  5 
ซ่ึงถา้สามารถท าใหผู้ป้ระกอบการผลิตแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ได ้ก็จะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีซ้ืออุปกรณ์
ไฟฟ้าไดใ้ชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์  5 โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งท าการเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายคร้ัง ซ่ึง
สังคมไทยมีแนวโนม้เขา้สู่สังคมคาร์บอนต ่า  แต่จะตอ้งตั้งเป้าหมายวา่ จะท าใหเ้ป็นสังคมคาร์บอน
ต ่าภายในปีใด ส่ิงส าคญัก็คือ ตอ้งท าสังคมคาร์บอนต ่าใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น แผนอนุรักษ์
พลงังาน 20 ปี ก็ตอ้งพยายามท าใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โดยเฉพาะภาคพลงังานท่ีมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์อกมามากท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนหรือถา้
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เป็นไปไดค้วรหนัมาใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ภายใตเ้ง่ือนไข ท่ีจะตอ้งเตรียมบุคลากร งบประมาณ และ
การป้องกนัใหพ้ร้อม นอกจากน้ีควรเป็นสังคมท่ีส่งเสริมการประหยดัพลงังาน อีกทั้งตอ้งมีการ
กระจายแหล่งเช้ือเพลิง เพราะถา้พึ่งพาแหล่งเช้ือเพลิงแหล่งเดียวก็จะเป็นปัญหา เช่น ถา้พึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติมากเกินไป ในอนาคตก็อาจจะหมดไป มีการก่อสร้างเท่าท่ีจ  าเป็น และจะตอ้งมีการ
ส่งเสริมการวจิยัเพื่อท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หไ้ด ้

ผลการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ ประเทศไทยจะตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
นอ้ยลง แต่ไม่ไดห้มายความวา่ ไม่ปล่อยเลย เพราะประเทศตอ้งมีการพฒันา แต่จะพฒันาประเทศ
อยา่งไรใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้ในขณะเดียวกนัก็พยายามลดการปล่อยคาร์บอนใหน้อ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยมีไม่มาก เม่ือเทียบกบัทั้งโลก ซ่ึง
ถา้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เม่ือปฏิบติัแลว้ใหผ้ลประโยชน์กบัประเทศและไม่ส่งผล
กระทบ ก็ควรปฏิบติั ซ่ึงแนวโนม้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจ เช่น GDP เพิ่ม 1% ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าก็เพิ่มประมาณหน่ึงเท่า การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกก็จะเพิ่มประมาณเท่าคร่ึง ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไดใ้หค้วามส าคญักบัสังคมคาร์บอนต ่า โดยน าเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ซ่ึงน่าจะท าใหทุ้กภาคส่วนหนัมาสนใจ โดยอาจจะเร่ิมจากการใหค้วามรู้
แก่ภาครัฐ แลว้ค่อยขยายไปสู่ภาคเอกชน ในปัจจุบนัองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกไดท้  า 
Low Carbon City ท่ีอ.แกลง จ.ระยอง โดยไปช่วยประเมิน และศึกษาวา่จะท าอยา่งไรจึงจะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากนั้นก็จะขยายผล โดยในอนาคต ทุกเทศบาลอาจจะมีนโยบายใหเ้ป็น
เทศบาลคาร์บอนต ่า ซ่ึงทางองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกก าลงัหากลไกและวธีิการวา่ควร
ท าอยา่งไร อาจจะเร่ิมจากเทศบาลขนาดใหญ่ก่อน แลว้ค่อยท าเทศบาลขนาดเล็ก โดยจะตอ้ง
พิจารณาวา่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในดา้นใดไดบ้า้ง ซ่ึงควรเร่ิมตั้งแต่การผลิตใน
โรงกลัน่น ้ามนัและโรงแยกก๊าซธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าควรน าพลงังานทดแทน
มาใชม้ากข้ึน และอาจใชเ้ทคโนโลยอ่ืีน เช่น Carbon Capture and Storage และพลงังานนิวเคลียร์ 
ส่วนในดา้นการใชพ้ลงังานคือ เพิ่มประสิทธิภาพของพลงังาน และทุกภาคส่วนจะตอ้งตระหนกัใน
ดา้นการใชพ้ลงังาน ซ่ึงภาคคมนาคมขนส่งนั้น ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เน่ืองจากระบบการ
คมนาคมขนส่งยงัมีไม่เพียงพอและเครือข่ายมีนอ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน หรือ
อีกวธีิหน่ึงก็คือ ตอ้งเปล่ียนจากการใชน้ ้ามนัเป็นพลงังานอยา่งอ่ืน เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดยในอนาคต
อาจจะใชพ้ลงังานเป็นแบบลูกผสมหรือHybrid Energy 
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ในปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการสนบัสนุนสังคมคาร์บอนต ่าโดยตรง ควรจะมองการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมคือ ประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจาก
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หลงัจากนั้น ควรหามาตรการรองรับ โดยในส่วนขององคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกไดมี้การใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัเช่น การฝึกอบรมใหแ้ก่
ภาครัฐและภาคเอกชน จดัท าฉลากคาร์บอน ( Carbon Label)ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความ
ตระหนกัและเป็นการใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ โดยมีผูป้ระกอบการไดฉ้ลากคาร์บอนไปมากกวา่ 
100 องคก์ร เช่น ปูนตซี์เมนต ์อาหาร การบรรจุภณัฑ ์ฯลฯ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออก ซ่ึง
ขณะน้ีมีผลกระทบจากมาตรการระหวา่งประเทศ และในหลายอุตสาหกรรมไดมี้การน าเทคโนโลยี
สะอาดเขา้มาใช ้ทางองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกก็จะลดค่าธรรมเนียม เช่น ลด
ค่าธรรมเนียมในการออกฉลากคาร์บอนใหต้ ่าลง นอกจากน้ีปัญหาดา้นตน้ทุนของพลงังานทดแทนก็
เป็นปัญหาท่ีส าคญั เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตยมี์ตน้ทุนสูงกวา่การใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 
รัฐบาลจึงตอ้งสนบัสนุนเงินลงทุน ถา้รัฐบาลไม่สนบัสนุนก็ไม่สามารถน าพลงังานเหล่าน้ีมาใชไ้ด ้
ซ่ึงขณะน้ีมี ESCO Fund ท่ีตั้งข้ึนมา และใชก้ารลดหยอ่นภาษี  เช่น อุปกรณ์ประหยดัพลงังานและ
พลงังานหมุนเวยีนก็จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีน าเขา้ ซ่ึงประเทศไทยควรด าเนินการดา้นพลงังาน
ทดแทนและการใชป้ระสิทธิภาพพลงังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีภาครัฐวางไว ้โดยจะตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น งบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต ่าอยา่งแทจ้ริง 

ผลการสัมภาษณ์นกัวชิาการเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า พบวา่ สังคมคาร์บอนต ่าจะตอ้งมี
เป้าหมายและมีการวางแผนแต่ละขั้นตอนเพื่อใหไ้ปถึงสังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้
การศึกษา แต่ยงัไม่มีการน าไปปฏิบติั โดยจะตอ้งท าทั้งหมดและทั้งระบบ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม รวมถึงวถีิการด าเนินชีวติ จึงจะเป็นสังคมคาร์บอนต ่าซ่ึงถา้สามารถท าสังคม
คาร์บอนต ่าไดท้นัในเวลา 30-50 ปี ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  50% ซ่ึงจะสามารถ
ช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจกไดม้าก โดยการเขา้สู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังาน
นั้นจะตอ้งอาศยัพลงังานหมุนเวยีน ( Renewable Energy) เป็นหลกั เช่น พลงังานชีวมวล โดยใช้
แกลบและเศษยางพารามาผลิตเป็นไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตยซ่ึ์งในปัจจุบนัมีราคาสูง ในส่วนของ
ภาคคมนาคมขนส่งควรใชไ้บโอดีเซลและไบโอเอทานอลและจะตอ้งด าเนินการตามนโยบายของรัฐ
ใหเ้ป็นจริง โดยคิดวา่ เม่ือมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจจะสามารถใชพ้ลงังานใหน้อ้ยลงไดอ้ยา่งไร 
เพราะพลงังานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงในภาค
ครัวเรือนและอาคารพาณิชยไ์ดรั้บผลกระทบจากการใชพ้ลงังานมากท่ีสุด เน่ืองจากยงัไม่มีการ
ด าเนินการอยา่งจริงจงั 
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ปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานคือ ประชาชนท่ีเขา้ใจเร่ือง
สังคมคาร์บอนต ่ามีนอ้ย ซ่ึงโดยส่วนมากเป็นนกัวชิาการและหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้น และ
ส่วนส าคญัคือ รัฐบาลท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายประเทศอาจจะเล็งเห็นวา่ มีปัญหาอ่ืนท่ีส าคญักวา่ท่ี
ตอ้งแกไ้ข และไม่เขา้ใจการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงในระยะสั้นนั้น ท าไดย้าก แต่ส่ิงท่ี
ควรท าคือ ไม่ใชพ้ลงังานเพิ่มและพยายามลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตสินคา้ลง  ส่วนในระยะ
ยาวนั้น จะตอ้งใหค้วามรู้เร่ืองสังคมคาร์บอนต ่าแก่ประชาชน และรัฐบาลจะตอ้งพิจารณาความคุม้ค่า
และผลกระทบของโครงการ และน าสังคมคาร์บอนต ่าไปสอดแทรกในเศรษฐกิจดว้ย โดยประเทศ
ไทยอาจจะใชเ้วลา 50 ปี แต่ในระหวา่งน้ีทุกคนควรจะค่อยๆ ด าเนินการ เช่น ส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน รณรงคเ์ร่ืองการประหยดัพลงังาน เลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน และเปล่ียน
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบประหยดัพลงังาน เป็นตน้ และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ จะตอ้งมีการวางแผน
การศึกษา เพื่อใหค้วามรู้และเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยสังคมคาร์บอนต ่าภาค การใช้พลงังานใน
อนาคตอาจมีลกัษณะดงัน้ีคือ  

1) ใชร้ถยนตท่ี์มีประสิทธิภาพการประหยดัน ้ามนัสูงมากกวา่ 50 กิโลเมตรต่อลิตร
ซ่ึงรัฐบาลจะตอ้งมีมาตรการออกมาเพื่อใหร้ถยนตป์ระหยดัพลงังานมีราคาต ่าลง เช่น การลดภาษีแก่
ผูผ้ลิต  

2) ใชร้ถยนตล์ดลงมากกวา่ 50% โดยระบบการคมนาคมขนส่งจะตอ้งใชพ้ลงังาน
ทดแทน 80-90% เช่น พลงังานในการขบัเคล่ือนรถไฟก็น ามาจากพลงังานชีวมวล  

3) ใชเ้ทคโนโลยมีากข้ึน เช่น การท างานท่ีบา้นเพื่อลดการเดินทาง 
 



 

บทที5่ 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน  รวมทั้งแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิงจ านวน 244 คน (ร้อยละ 
61)และเป็นเพศชายจ านวน 152 คน (ร้อยละ 38) เกินกวา่คร่ึงหน่ึง มีอายุอยูร่ะหวา่ง  21 – 30 ปี (ร้อย
ละ 55) รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 16.8) และกลุ่มอายท่ีุมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ ช่วง
อาย ุ60 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 0.8) ส าหรับสถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด(ร้อยละ 77.2) รองลงมาคือ 
มีสภาพสมรส (ร้อยละ 20.5) 

ผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีพื้นฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 64.2) 
รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่ (ร้อยละ 15.2) ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัเรียนและ
นกัศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 37.8) รองลงมาคือ พนกังานบริษทั (ร้อยละ 24.5) ผูต้อบแบบสอบถามมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด (ร้อยละ 30.8) รองลงมาคือ ตั้งแต่ 20,000 บาท
ข้ึนไป (ร้อยละ 23.8)  

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน 
จ านวนต ่าสุด 1 คน และจ านวนสูงสุด 14 คน ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานใน
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ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน3,000 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาท
(ร้อยละ 18.8) และมีค่าใชจ่้ายในการคมนาคมขนส่ง เฉล่ียต่อเดือน5,000 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 23.2)รองลงมาคือ 1,001 – 2,000 บาท (ร้อยละ 19.8) 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  ผูต้อบแบบสอบถาม
เกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร (ร้อยละ 53.5)และ ไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  (ร้อยละ 44.2)ซ่ึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้น ผูต้อบแบบสอบถาม
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศัน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 27.78)รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 26.85)  

ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 0.624 คะแนนจากคะแนนเตม็  1) โดยขอ้ค าถามท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความรู้มากท่ีสุดคือ สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก(ค่าเฉล่ีย 0.78) รองลงมาคือ สังคมคาร์บอนต ่ามีแนวคิดมาจากการแกไ้ข
ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 0.75) ซ่ึงประชาชนในกรุงเทพมหานครมี ระดบัความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการ
ใชพ้ลงังานระดบัสูงมากท่ีสุด คือ 139คน (ร้อยละ 34.7) และระดบัต ่า คือ 107 คน (ร้อยละ 26.7) 

ส าหรับ ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 0.69 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 1 คะแนน) โดยขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัและจิตส านึกมากท่ีสุดคือ ท่าน
คิดวา่ ปัญหาความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มมากข้ึน จนมีแนวโนม้วา่ พลงังานจะหมดไปมี
ความส าคญัและควรไดรั้บการแกไ้ข(ค่าเฉล่ีย 0.87) รองลงมาคือ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า และท่านควรจะเดินไปปิดไฟทนัทีท่ีเห็นไฟเปิดทิ้งไวโ้ดยไม่จ  าเป็น 
(ค่าเฉล่ีย 0.83) ส าหรับความมัน่ใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 1.92) ซ่ึงประชาชน
ในกรุงเทพมหานครมี ระดบั ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานระดบัสูงมากท่ีสุด คือ 161คน (ร้อยละ 40.1) และระดบัต ่า คือ 94คน (ร้อยละ 23.4) 

ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ไดแ้บ่งขอ้ค าถามเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ 
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคพลงังานทัว่ไป ครัวเรือน อาคาร และคมนาคมขนส่งผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ใน
ภาพรวมในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 5.05 คะแนน) เม่ือพิจารณาทศันคติ การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน แต่ละภาค พบวา่ ในภาคคมนาคมขนส่ง ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มี
คะแนนทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 5.14) รองลงมาคือ 
ภาคทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 5.07) และในภาคอาคารภาค ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีทศันคติเก่ียวกบั
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สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.92)ในภาพรวม ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ระดบัสูงมากท่ีสุด คือ 370 
คน (ร้อยละ 92.5) รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง 22 คน (ร้อยละ 5.5) และประ ชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ระดบัต ่านอ้ยท่ีสุด คือ 8 
คน (ร้อยละ 2.0) 

ระดบัความส าคญั ของปัญหาและอุปสรรคของ การปรับตวัสู่ สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานพบวา่ ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั กบัปัญหาและอุปสรรคของสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน สูง (คะแนนเฉล่ีย 5.08 คะแนน)โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคภาคอาคารมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 5.14 คะแนน) รองลงมาคือ 
ภาคคมนาคมขนส่ง (คะแนนเฉล่ีย 5.08 คะแนน) และภาคครัวเรือน (คะแนนเฉล่ีย 5.02 คะแนน) 

พฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ไดแ้บ่งขอ้ค าถามเป็น 3 ภาค 
ไดแ้ก่ ภาคครัวเรือน อาคาร และคมนาคมขนส่งผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานในระดบัสูง (คะแนนเฉล่ีย 0.80 คะแนน)โดยภาค
ครัวเรือน ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ท่านเลือกซ้ือแต่อุปกรณ์ท่ีประหยดั
พลงังาน เช่น เลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีฉลากเบอร์ 5 เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 0.93) ภาคอาคาร ขอ้ค าถามท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ท่านดูสัญลกัษณ์ประหยดัพลงังาน ก่อนเลือกซ้ืออุปกรณ์
ส านกังาน (ค่าเฉล่ีย 0.91) และภาคคมนาคมขนส่ง ขอ้ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัมากท่ีสุด 
คือ หากตอ้งเดินทางโดยรถยนต ์ท่านวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อประหยดั
น ้ามนั (ค่าเฉล่ีย  0.86) ในภาพรวมประชาชนในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ระดบัสูงมากท่ีสุด คือ 296 คน (ร้อยละ 74.0) รองลงมาคือ ระดบั
ปานกลาง 97 คน (ร้อยละ 24.2) และประชาชนในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานระดบัต ่านอ้ยท่ีสุด คือ 7 คน (ร้อยละ 1.8) 
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5.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ก าหนด มาตรการ หรือผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัสังคม
คาร์บอนต ่า 
 

โดยสรุปความคิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ต่อ การปรับตวัสู่ สังคมคาร์บอนต ่าคือ สังคม
คาร์บอนต ่าเป็นสังคมท่ีหาแนวทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์หม้ากท่ีสุด โดย
จะตอ้งมีเป้าหมายและมีการวางแผนแต่ละขั้นตอนซ่ึงจะตอ้งท าทั้งหมดและทั้งระบบ ไม่วา่จะเป็น
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม รวมถึงวถีิการด าเนินชีวติ จึงจะเป็นสังคมคาร์บอนต ่า  

ในดา้นการแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน สังคมคาร์บอนต ่าสามารถแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนได้
ส่วนหน่ึง ซ่ึงถา้สามารถ สร้างสังคมคาร์บอนต ่าไดท้นัในเวลา 30-50 ปี ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้  50% ซ่ึงจะสามารถช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจกไดม้าก โดยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต ่ากวา่ร้อยละหน่ึง เม่ือเทียบกบัทั้งโลก ซ่ึงถา้การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เม่ือปฏิบติัแลว้ใหผ้ลประโยชน์กบัประเทศและไม่ส่งผลกระทบ ก็ควร
ปฏิบติั 

ลกัษณะสังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังานจะตอ้งอาศยัพลงังานหมุนเวยีน ( Renewable 
Energy) เป็นหลกั เช่น พลงังานชีวมวล โดยใชแ้กลบและเศษยางพารามาผลิตเป็นไฟฟ้า พลงังาน
แสงอาทิตย ์ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล พลงังานนิวเคลียร์ และ พลงังานลูกผส มหรือ Hybrid 
Energy เป็นตน้ และส่งเสริมดา้นการประหยดัพลงังานในภาคครัวเรือน อาคารพาณิชย ์และการ
คมนาคมขนส่ง เช่น พฤติกรรมการประหยดัพลงังานพื้นฐาน การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย และการ
ใชร้ะบบการคมนาคมขนส่งมากข้ึน  

ในส่วนมาตรการสนบัสนุนสังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังานในปัจจุบนันั้น ประเทศไทยมี
นโยบายสนบัสนุนสังคมคาร์บอนต ่า โดยจะตอ้งด าเนินการตามนโยบายใหเ้ป็นจริง นอกจากน้ียงัมี
กองทุนส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อส่งเสริมนโยบายประหยดัพลงังานใหไ้ดผ้ลสูงสุด  อีกทั้ง
ควรมีการรณรงคใ์หค้วามรู้และสร้างความตระหนกัเร่ืองพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของ
ประชาชน 

ทางดา้นปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังาน เช่น รัฐบาลไม่เห็นถึง
ความส าคญัของสังคมคาร์บอนต ่า ตน้ทุนดา้นพลงังานทดแทนสูง พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน
ของประชาชน และประชาชนขาดความรู้เร่ืองสังคมคาร์บอนต ่า เป็นตน้ 

แนวโนม้สังคมคาร์บอนต ่าของประเทศไทยนั้น มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปได ้โดยจะตอ้ง
ตั้งเป้าหมายและด าเนินการใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัไดน้ าสังคมคาร์บอนต ่าเขา้ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 โดยจะท าใหทุ้กภาคส่วนหนัมา
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สนใจสังคมคาร์บอนต ่ามากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการวางแผนการศึกษา เพื่อใหค้วามรู้และเป็นการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 

โดยสังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังานในอนาคตควรมีการส่งเสริมดา้นพลงังานทดแทน
และประสิทธิภาพพลงังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีภาครัฐวางไว ้น าเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทมากข้ึน 
เช่น การท างานท่ีบา้นเพื่อลดการเดินทาง และส่งเสริมการวจิยัเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงถา้สามารถท าไดด้งัท่ีกล่าวมาน้ี ก็จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

 
5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังาน 

ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้
อาชีพ ค่าใชจ่้ายการใชพ้ลงังานในครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายการคมนาคมขนส่ง เฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประสงค ์เอ๊ียวเจริญ, เชาวฤทธ์ิ สุขรักษ,์ 
จินตนา คุม้อยู,่ พรทิพย ์ไตรพิทยากุล และชยัธวชั ตุ่มมะ ( 2552) เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการมี
ส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พบวา่ นกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี
มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไม่
แตกต่างกนั  

ส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมี ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ เม่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ี มีระดบัการศึกษาสูง  ยอ่มส่งผลต่อการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใชพ้ลงังานสูงตามไปดว้ย เน่ืองจากประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะ
มีความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และมีความสามารถในการรับทราบข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ได้
มากกวา่ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ และส่งผลใหป้ระชาชนใน
กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานไดม้ากกวา่ 
ดงันั้น ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการศึกษามากกวา่ยอ่มมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังานดีกวา่ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการศึกษานอ้ยกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัการศึกษาของ นีรนุช วลญัช์เสถียร ( 2545) เร่ือง การใชไ้ฟฟ้าอยา่งเหมาะสมของพนกังานการ
ไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงไดก้ล่าววา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ เม่ือบุคคลไดรั้บการขดั
เกลาทางสังคมผา่นการเรียนรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงมีการสะสมพฤติกรรมท่ีเหมาะ สมในเร่ือง
ต่างๆ มากข้ึน 
 
 5.3.2 การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

ศึกษาจากการน าผลระหวา่งการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน
กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ พบวา่ การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานไม่ มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั สู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานอาจไม่สอดคลอ้งหรือตรงกบัความสนใจของ
ประชาชน และไม่มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงเพียงพอ ซ่ึงประชาชนในกรุงเทพมหานครมีการ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานทางโทรทศัน์มากท่ีสุด แต่การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานทางโทรทศัน์นั้นจะเนน้ในดา้นการใหป้ฏิบติั
ตามส่ิงท่ีเผยแพร่ออกไป แต่ไม่ไดบ้อกถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนหากไม่สามารถปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานได ้ดงันั้นอาจเป็นไปไดว้า่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ไดเ้ห็น
ความส าคญัของการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคการใชพ้ลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เดชา กล่ินจนัทร์ ( 2549) เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการรับรู้กบัระดบัการ
น าไปปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบวา่ ระดบัการรับรู้ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่มีความสัมพนัธ์กบัการน าไปปฏิบติั 

 
5.3.3 ความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตัวสู่

สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
ศึกษาจากการน าผลระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบัการ

ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ พบวา่ ความรู้เก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั สู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาค
การใชพ้ลงังานซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีและแนวความคิดเร่ืองการส่ือสารนวกรรม ของ Roger and 
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Shoemaker (1971) ไดพ้ดูถึงความพอ้งกนัหรือการไปดว้ยกนัระหวา่งความรู้กบัพฤติกรรม เนน้สอง
ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ บุคคลส่วนมากมีความรู้เก่ียวกบันวกรรมหลาย ๆ อยา่งท่ีเขาไม่เคยยอมรับ
น าไปใชเ้ลย เพราะเห็นวา่ไม่มีประโยชน์กบัตวัเขา ความคิดเร่ืองนวกรรมก็จะหยดุแค่ความรู้ แต่ถา้
เขาเห็นวา่มีประโยชน์กบัเขาก็จะน าไปสู่การยอมรับนวกรรมและน าไปปฏิบติัต่อไป และ สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎี KAP (Knowledge, Attitude, Practice) การมีความรู้ ส่งผลต่อทศันคติท่ีดี เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือส่งผลต่อพฤติกรรม ( Dai, Chen, Yuan and Yen, 2012) ดงันั้น เม่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน แลว้ จะท าใหเ้กิด
ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  น าไปสู่การเปล่ียนแปลง การปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส ( 2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน : กรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาโท 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน 

 
5.3.4 ความตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้พลงังาน มี

ความสัมพนัธ์กบัการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
ศึกษาจากการน าผลระหวา่งความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการ

ใชพ้ลงังานกบัการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์และ
สหสัมพนัธ์ พบวา่ ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มี
ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั สู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ เม่ือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความตระหนกัและจิตส านึก
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน สูง ยอ่มส่งผลต่อการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาค
การใชพ้ลงังาน ในเชิงบวกตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี ฟรอยด ์ในเร่ือง จิตในส านึก 
(Conscious) ไดแ้ก่ จิตท่ีอยูใ่นการควบคุมบงัคบัของบุคคล จิตท่ีควบคุมพฤติกรรมไดแ้สดงออกมา
ในทิศทางท่ีถูกท่ีควร รวมทั้งควบคุมอารมณ์ความตอ้งการและความปรารถนา (พรรณทิพย ์ศิ
ริวรรณบุศย์ ,2551) ดงันั้น ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความตระหนกั และจิตส านึก เก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  จะสามารถควบคุมพฤติกรรมใหส้ามารถปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ได้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Brackler (1986 อา้งถึงใน ปรมา
ภรณ์ ประกอบศิลป์, 2554: 120) ท่ีกล่าววา่ เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า คือ ข่าวสาร ความรู้ โดยผา่นส่ือ
ต่าง ๆ แลว้จะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกและความตระหนกั โดยองคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก จะ
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ท าหนา้ท่ีในการประเมินคุณค่าในการยอมรับหรือไม่ยอมรับ ซ่ึงความตระหนกัน้ีจะเป็น
องคป์ระกอบท่ีน าไปสู่การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคการใชพ้ลงังาน 

 
5.3.5 ทศันคติเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังานมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตัว

สู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
ศึกษาจากการน าผลระหวา่งทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบัการ

ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์และสหสัมพนัธ์ พบวา่ 
ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปรับตวั สู่
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ 
เม่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน สูง ยอ่ม
ส่งผลต่อการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน สูงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด
เก่ียวกบัการส่ือสารและการเปล่ียนแปลงทศันคติของ Rogers (1973 อา้งถึงใน ภิญญาภรณ์ เพญ็
ภินนัท ์ 2544: 30) ท่ีกล่าววา่ การส่ือสารก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ทศันคติ และ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสาร และประภาเพญ็ สุวรรณ ( 2520: 9) ซ่ึงไดส้รุป
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม ดงัน้ี ทศันคติ คือ ความคิดเห็นซ่ึงถูกกระตุน้ดว้ย
อารมณ์ ( Emotion) ซ่ึงท าใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ดงันั้น เม่ือ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ถูกกระตุน้ดว้ยความรู้สึกหรืออารมณ์ ( Affection) เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาค
การใชพ้ลงังาน  จะท าให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกิดความคิด ( Idea) หรือความเช่ือ ( Belief) 
วา่ สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน เป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ จึงท าให้ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครพร้อมท่ีจะปฏิบติั ( Intention to Act) เปล่ียนแปลงการปรับตวั สู่สังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใชพ้ลงังาน 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ Martinsson, LennartandSundstrom (2011: 1-10) 
เร่ือง การประหยดัพลงังานของครัวเรือนในสวเีดนและความส าคญัของทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
พบวา่ ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มของครัวเรือนในสวเีดนมีผลต่อการประหยดัพลงังาน 

 
5.3.6 ความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้พลงังาน มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตระหนักและจิตส านึกเกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 
ศึกษาจากการน าผลระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบัความ

ตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์
และสหสัมพนัธ์ พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบั
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ความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ในทางบวก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ เม่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความรู้เก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานสูง ยอ่มส่งผลต่อความตระหนกัและจิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังานตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของของ Brackler (1986 อา้งถึงใน ปรมา
ภรณ์ ประกอบศิลป์, 2554: 122) ท่ีกล่าววา่ ความตระหนกัเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าและ
องคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั คือ ความรู้ ความเขา้ใจ อารมณ์ ความรู้สึก และ
พฤติกรรม เม่ือบุคคลไดส่ิ้งเร้าคือ ข่าวสารและความรู้โดยผา่นส่ือต่าง ๆ แลว้จะเกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกและความตระหนกัในส่ิงเหล่านั้น และสอดคลอ้งกบั Good (1973อา้งถึงใน ทศันีย ์บุณยะ
ผลึก. 2548: 53) ไดใ้หค้วามหมายของความตระหนกั หมายถึง ความตระหนกัเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางปัญญา ( Cognitive Process) ดงันั้น เม่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บการ
กระตุน้จากการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์เร่ืองสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  จะท าให้
ประชาชนในกรุงเทพมหานครเกิดการรับรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  โดยเม่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน แลว้ 
จะท าใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  น าไปสู่ความตระหนกัและ
จิตส านึกเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  ซ่ึงความรู้และความตระหนกัและจิตส านึก
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ตามจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง การปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลดาวลัย ์พอใจ ( 2537) ท่ีศึกษาการเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของประชาชนในเขต
อ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์
กบัความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของประชาชน  

5.3.7 ความรู้เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้พลงังาน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
เกีย่วกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังาน 

ศึกษาจากการน าผลระหวา่งความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน กบั
ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์และสหสัมพนัธ์ 
พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ 
ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน สูง จะมี
ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานในเชิงบวกและในทางตรงกนัขา้ม ประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานนอ้ยจะมี ทศันคติเก่ียว
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สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานในเชิงลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี KAP (Knowledge, Attitude, 
Practice) การมีความรู้ ส่งผลต่อทศันคติท่ีดี เกิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลต่อพฤติกรรม ( Dai 
Chien-Yun, et al., 2012) ดงันั้น เม่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ซ่ึงสามารถบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได ้ท าใหเ้กิดทศันคติ
ท่ีดีต่อการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคพลงังาน จึงส่งผลให้ ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร
เปล่ียนแปลงการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

นอกจากน้ีผลการวจิยัดงักล่าวยงั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของขนิษฐา ยาวะโนภาส ( 2554) 
เร่ือง ปั จจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน กรณีศึกษา
นกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลาดลดคาร์บอน ยอ่มเกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจ
เลือกซ้ือตามมา และสุมาลี ตั้งจิตตศี์ล ( 2537) เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัการรักษา
คุณภาพแหล่งน ้ากบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพแหล่งน ้าของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ความรู้ในการรักษาคุณภาพแหล่งน ้ามีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติในการรักษาคุณภาพแหล่งน ้า 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
 การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ใหก้บัประชาชน ควร
ด าเนินการต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ีพบวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน มีความสัมพนัธ์กบั การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานโดย
ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหป้ระชาชนเกิดความ
ตระหนกัและจิตส านึก และทศันคติท่ีดีต่อสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  ดงันั้น หากมีการ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน แก่ประชาชนเพิ่มข้ึนอยา่งจริงจงั ก็จะ
ท าใหเ้กิดความตระหนกัและจิตส านึก และทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ใน
ระดบัสูงเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการ
ใชพ้ลงังานได ้อยา่งไรก็ตามการเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าแก่ประชาชนเพียงอยา่ง
เดียวก็ไม่อาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานได ้จ าเป็นตอ้งมีการสร้างค่านิยมเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานและความมี
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ระเบียบวนิยัของประชาชน จึงจะท าใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานได ้
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ในขอ้ค าถาม สังคมคาร์บอนต ่าเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงขอ้ค าถามในขอ้น้ีเป็นพื้นฐานในความเขา้ใจเก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  เน่ืองจากการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่านั้น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ประชาชนและทุกภาคส่วนควรร่วมกนัเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า จึงจะท าใหเ้กิดสังคมคาร์บอนต ่าท่ีแทจ้ริงได ้รองลงมาคือ การปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่า จ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูงเท่านั้น ในการช่วยประหยดัพลงังาน แต่ใน
ความเป็นจริงแลว้ สามารถปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าแบบ  Simpler and Richer ไดซ่ึ้งเป็น
กระบวนการท่ีใชว้ธีิการง่ายๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถกระท าไดใ้นชีวติประจ าวนั
ดว้ยความเตม็ใจและสามารถสร้างรายไดจ้ากกระบวนการดงักล่าว เช่น การเลือกซ้ือแต่อุปกรณ์ท่ี
ประหยดัพลงังาน การปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในส านกังานเวลา 12.00-13.00 น. การคมนาคมโดย
ใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน โดยการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใช้
พลงังานใหก้บัประชาชน สามารถท าไดโ้ดยการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
ทางโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และวทิย ุซ่ึงเป็นส่ือท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมาก
ท่ีสุด แต่จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมากกลบัมีพฤติกรรมการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่านอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลนอ้ยกวา่ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ความลม้เหลวของการประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่า ดงันั้น จึงควรมีการปรับบทบาทของ การประชาสัมพนัธ์ ใหม้าเนน้ในดา้นการเผยแพร่
เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตส านึกของประชาชนใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 5.4.1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ภาครัฐจะตอ้งเห็นความส าคญัของสังคมคาร์บอนต ่า โดยด าเนินการตามนโยบาย
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าใหส้ าเร็จตามเป้าหมายและจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เช่น พฤติกรรม
การประหยดัพลงังาน และการใชพ้ลงังานทดแทน ซ่ึงในการด าเนินการนั้น ควรเร่ิมจากภาครัฐ แลว้
จึงขยายผลไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน และจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของภาคครัวเรือน คือ ขาดความ
รับผดิชอบ ความเคยชิน นิสัยรักความสะดวกสบาย ท าใหไ้ม่เห็นความส าคญัของการประหยดั
พลงังานอยา่งแทจ้ริง ภาคอาคาร คือ ขาดจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน และภาคคมนาคมขนส่ง 
คือ ความยาก – ง่ายในการเขา้ถึงระบบขนส่งและความครอบคลุมในพื้นท่ีใหบ้ริการ จึงควร
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ด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน นอกจากน้ี ควรวางแผนการศึกษาใหส้ังคมคาร์บอนต ่าเป็นส่วนหน่ึง
ในบทเรียน เพื่อใหค้วามรู้และเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 
 5.4.1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 หลงัจากไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ความรู้ 
ความตระหนกั และจิตส านึก  ทศันคติ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบั การปรับตวัสู่ สังคมคาร์บอนต ่า
ภาคการใชพ้ลงังาน  รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผูก้  าหนดมาตรการหรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ซ่ึงไดน้ าแนวทางและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ท่ีได้
จากการวจิยั  มาพิจารณาและน าเสนอแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1แนวทางทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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 จากภาพท่ี 5.1 แนวทางทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ
ประชาชน ในกรุงเทพมหานครตอ้งมีปัจจยัส่งเสริมต่างๆ เพื่อใหเ้กิดแนวทางการปรับตวัสู่สังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชน ในกรุงเทพมหานครอยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื โดย
เร่ิมตน้จากการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึงและถูกตอ้ง ซ่ึงในการ
ใหค้วามรู้จะตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษาของประชาชน เม่ือประชาชนไดท้ราบถึง
ความส าคญัและประโยชน์ของสังคมคาร์บอนต ่าจะท าใหเ้กิดความตระหนกัและมีทศันคติเชิงบวก
ต่อสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  นอกจากน้ีประชาชนท่ีมีการศึกษายอ่มมีความตระหนกั
และจิตส านึก และทศันคติท่ีดีต่อสังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  จึงมีพฤติกรรมการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีพบวา่ ความรู้เก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน มีผลต่อความตระหนกั และจิตส านึก และทศันคติ และระดบั
การศึกษา ความรู้ ความตระหนกั และจิตส านึก  และทศันคติมีผลต่อการเปล่ียนแปลงเปล่ียน
พฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  จึงน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

 ดงันั้น กระบวนการใหค้วามรู้จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากควรมีการก าหนด
หน่วยงานรับผดิชอบเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าโดยเฉพาะ เช่น องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ รณรงค ์และด าเนินโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่า  อีกทั้งควรมีการวางแผนการศึกษา เพื่อน าสังคมคาร์บอนต ่าไปเป็นส่วนหน่ึงของ
บทเรียน เพื่อใหค้วามรู้และเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จึงน ามาสู่แนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร ควรบูรณาการแนวทางการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานครใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยเร่ิมจากหน่วยงานรับผดิชอบเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าด าเนินโครงการเพื่อใหค้วามรู้ 
สร้างความตระหนกัและจิตส านึก และทศันคติท่ีดีแก่บุคลากรในภาครัฐ เม่ือไดผ้ลส าเร็จ จึงขยายผล
ไปสู่บุคลากรในภาคเอกชน ส่วนในภาคประชาชนควรวางแผนการใหค้วามรู้รวมถึงโครงการ
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าใหส้อดคลอ้งกบัประชาชน ทั้งดา้นระดบัการศึกษา ความตอ้งการในการ
บริโภคพลงังาน และการด าเนินชีวติ ซ่ึง ไดข้อ้เสนอแนะจากการศึกษา คือ แนวทางการปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2 ดา้น คือ การลดการใช้
พลงังานและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน ในดา้นการลดการใชพ้ลงังาน ท าไดโ้ดยการเปล่ียน
พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน เช่น การปิดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จ  าเป็น 
ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.ในอาคารส านกังาน การเลือกซ้ือแต่อุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน และการ
เดินทางโดยใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน ซ่ึงนอกจากเป็นการลดการใชพ้ลงังานแลว้ ยงัสามารถ
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ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานอีกดว้ย ส าหรับดา้นสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทางเลือก เน่ืองจากปัจจุบนั
พลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลมีปริมาณนอ้ยลงและมีราคาสูง พลงังานทางเลือกจึงเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึง
สามารถตอบสนองการบริโภคพลงังานของประชาชนและลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ดงันั้น ประชาชนควรเปล่ียนมาใชพ้ลงังานทางเลือกใหม้ากข้ึนโดยเฉพาะในภาคคมนา คมขนส่งท่ีมี
การใชพ้ลงังานปริมาณสูง โดยพลงังานทางเลือกท่ีประชาชนควรน ามาใช ้เช่น แก๊สโซฮอล ์และ
ก๊าซเอน็จีวเีพราะมีราคาต ่ากวา่เช้ือเพลิงฟอสซิลและสามารถรับบริการไดส้ะดวก 
 เม่ือประชาชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอน
ต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อวดัผลส าเร็จของแนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ ปัญหาและสาเหตุเก่ียวกบัสังคม
คาร์บอนต ่าในภาคพลงังาน และแนวทางในการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังานของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการวางแผนงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนอง
แนวทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังานของประชาชนในกรุงเทพมหานครใหมี้
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีควรมีการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีโดยการสนบัสนุนทุนวจิยัเก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่าดา้นพลงังาน และพฒันาบุคลากรในดา้นการซ่อมแซมและพฒันาเทคโนโลยี
เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าดา้นพลงังาน รวมถึงการสนบัสนุนเทคโนโลยเีก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่า
ดา้นพลงังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลงังาน เช่น การพฒันารถยนตท่ี์มีประสิทธิภาพการ
ประหยดัน ้ามนัสูงข้ึน และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังานมากข้ึน ซ่ึงในดา้นวจิยัและ
พฒันาควรมีการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  
 จากการใหค้วามรู้ สร้างความตระหนกัและทศันคติท่ีดีแก่ประชาชน น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  เพื่อหาแนวทางทางการ
ปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการ
ติดตามและประเมินผล และวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าดา้นพลงังาน ท าให้
ไดแ้นวทางทางการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของ ประชาชน ใน
กรุงเทพมหานครอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสามารถน าไปขยายผลสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคอ่ืนได ้ดงันั้น หาก
ทุกภาคส่วนมีการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จึงจะเกิดสังคมคาร์บอนต ่า
อยา่งแทจ้ริง 
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5.4.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
5.4.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนกั และจิตส านึก  ทศันคติ 

และพฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าระหวา่งประชาชนในเมืองกบัประชาชนในชนบท 
หรือระหวา่งประชาชนในเมืองขนาดใหญ่กบัประชาชนในเมืองขนาดเล็กเน่ืองจากมีระดบัการศึกษา 
อาชีพ และการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั 

5.4.2.2 ควรศึกษาการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าในภาคอ่ืนๆ เช่น 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาเป็นแนวทางก าหนดนโยบายการปฏิบติั 
เพื่อใหเ้กิดการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าอยา่งแทจ้ริง และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

5.4.2.3 ควรศึกษาหามาตรการและนโยบายท่ีเป็นแรงจูงใจใหป้ระชาชนปรับตวัสู่
สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน  เช่น มาตรการรถเมล์ -รถไฟฟรี และมาตรการประหยดัไฟฟ้า 
เป็นตน้ 

 

5.5ปัญหาและข้อจ ากดัในการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่า ภาคการใชพ้ลงังาน ของประชาชน ใน
กรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดป้ระสบปัญหาเร่ือง การเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุั้งแต่ 41-50 ปี 51-60 ปี และ 60 ปีข้ึนไป เท่าท่ีควร เพราะกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายใุนช่วงดงักล่าวน้ี ไม่ตอ้งการตอบแบบสอบถาม เพราะคิดวา่ไม่มีความรู้เพียงพอและ
ปัญหาทางดา้นสายตา ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี 
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แบบสอบถามส าหรับการศึกษา เร่ือง  การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต า่ 

ภาคการใช้พลงังานของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลงังานของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 6 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
ตอนที ่3 ความตระหนกัเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

 ตอนที ่4 ทศันคติเก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 
ตอนที ่ 5 ระดบัความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลงังาน 
 ตอนที ่6 พฤติกรรมการปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

( ) ชาย    ( ) หญิง 
2. อาย ุ

( ) ต ่ากวา่ 20 ปี   ( ) 21-30 ปี  ( ) 31-40 ปี 
( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี  ( ) 60 ปีข้ึนไป  

3. สถานภาพสมรส 
( ) โสด       ( ) สมรส 
( ) หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่   ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................... 

4. การศึกษาสูงสุด 
( ) มธัยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากวา่   ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
( ) ปริญญาตรี      ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. รายไดต่้อเดือนของท่าน 
( ) ต ่ากวา่ 5,000 บาท     ( ) 5,001 – 10,000 บาท 
( ) 10,001 - 15,000 บาท     ( ) 15,001 - 20,000 บาท 
( ) ตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 



6. อาชีพ 

( ) ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานของรัฐ  ( ) พนักงานบริษัท  

( ) นักเรียน, นักศึกษา      ( ) รับจ้าง 

( )  ค้าขาย      ( ) อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)............................. 

 

7. ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานเฉล่ียต่อเดือน 

- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน........................คน 

- ครัวเรือน 

( ) น้อยกว่า 500 บาท   ( ) 501 – 1,000 บาท  

( ) 1,001 – 1,500 บาท   ( ) 1,501 – 2,000 บาท 

( ) 2,001 – 3,000 บาท   ( ) 3,000 บาทขึ้นไป 

- การคมนาคมขนส่ง 

( ) น้อยกว่า 1,000 บาท   ( ) 1,001 – 2,000 บาท  

( ) 2,001 – 3,000 บาท   ( ) 3,001 – 4,000 บาท 

( ) 4,001 – 5,000 บาท   ( ) 5,000 บาทขึ้นไป 

8. ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าในการบริโภคพลังงาน หรือไม่ 

( ) รับรู้     ( ) ไม่รับรู้ 

ถ้าท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่า ท่านได้รับรู้มาจากแหล่งใด (เลือกตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

( ) หนังสือพิมพ์    ( ) นิตยสาร  

( ) โทรทัศน์    ( ) วิทยุ 

( ) วารสาร    ( ) อินเตอร์เน็ต 

( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………. 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างตามความรู้และความเข้าใจของท่าน โดยเม่ือท่าน

พิจารณาแล้วว่า ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลง

ในช่อง ใช่  และเม่ือท่านพิจารณาแล้วว่า ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงานให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง ไม่ใช่ และท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างตามความมั่นใจ 

ค าถาม 

ค าตอบ มั่นใจ 

ใช่ ไม่ใช่ มาก ปาน

กลาง 
น้อย 

1. สังคมคาร์บอนต ่ามีแนวคิดมาจากการแก้ไขปัญหาการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

     

2. สังคมคาร์บอนต ่าแบบการลดปริมาณคาร์บอน เป็นสังคม

ท่ีไม่สามารถใช้กระบวนการต่างๆลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

     

3. สังคมคาร์บอนต ่าแบบเรียบง่ายและสมบูรณ์ สามารถ

กระท าได้ ในชีวิตประจ าวันด้วยความเต็มใจ 

     

4. สังคมคาร์บอนต ่าแบบอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็น

กระบวนการปรับตัวให้สามารถรับมือกับกา ร

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเข้าหาธรรมชาติ 

     

5. สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานมีเป้าหมายเพ่ือลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

     

6. สังคมคาร์บอนต ่าเป็นเร่ือง ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น 

     

7. นอกจากสังคมคาร์บอนต ่าแล้วยังมีเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า

และเมืองคาร์บอนต ่า 

     

8. ในปัจจุบันสังคมคาร์บอนต ่า ภาคธุรกิจได้น าไปใช้และ

กลายเป็นหน่ึงในการวางเป้าหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ และ

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

     

9. การปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต ่า อาจสามารถช่วย

บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น ้าท่วม เป็น

ต้น 

     

10. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี

ระดับสูงเท่านั้น ในการช่วยประหยัดพลังงาน 
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ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

ค าถาม 

ค าตอบ มั่นใจ 

ใช่ ไม่ใช่ มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

1. ท่านคิดว่า ปัญหาความต้องการการใช้พลังงานท่ีเพิ่ม

มากขึ้น จนมีแนวโน้มว่า พลังงานจะหมดไป มี

ความส าคัญและควรได้รับการแก้ไข 

     

2. ท่านรู้สึกว่า จ าเป็นต้องสร้างจิตส านึกให้กับ

ประชาชนเพ่ือปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า  

     

3. ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการปรับตัวสู่สังคม

คาร์บอนต ่า 

     

4. กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานเป็นเร่ืองน่า

เบ่ือหน่าย 

     

5. ท่านคิดว่า หากไม่สามารถปรับตัวสู่สังคมคาร์บอน

ต ่าได้ จะเกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

     

6. ท่านเห็นว่า การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าเป็น

หน้าท่ีของรัฐบาลและภาคเอกชนเท่านั้น 

     

7. ท่านรู้สึกว่า ควรเลือกซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีความ

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น 

     

8. ท่านรู้สึกว่า ควรดึงปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าออกหลังจาก

ใช้งานเสร็จ   

     

9. ท่านไม่จ าเป็นจะต้องเปล่ียนจากการขับรถมานั่ง

รถไฟฟ้า เน่ืองจากการขับรถจะท าให้ได้รับความ

สะดวกสบายมากกว่า 

     

10. ท่านควรเลือกซื้อแต่อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน เช่น 

เลือกซื้ออุปกรณ์ท่ีมีฉลาก    เบอร์ 5 เป็นต้น 

     

11. ท่านควรจะเดินไปปิดไฟทันทีท่ีเห็นไฟเปิดทิ้งไว้โดย

ไม่จ าเป็น 

     

 

 

 

 



143 
 

ตอนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน โดยเม่ือท่านพิจารณา

แล้วว่า ท่านเห็นด้วยกับค าถามให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง เห็นด้วย ซ่ึงมี 3 ช่องให้เลือก และ

เม่ือท่านพิจารณาแล้วว่า ท่านไม่เห็นด้วยกับค าถามให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย ซ่ึงมี 

3 ช่องให้เลือก 

ค าถาม 

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

ค่อนข้าง

เห็นด้วย 

ค่อนข้าง

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

ทั่วไป       

1. สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในภาค

ครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง 

      

2. การสนับสนุนและรณรงค์จากภาครัฐและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสังคม

คาร์บอนต ่ายังไม่ดีเท่าท่ีควร   

      

3. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า จะสามารถ

ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 

      

ภาคครัวเรือน       

4. ควรมีการจัดการพลังงานเพ่ือลดการใช้

ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ใช้อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

      

5. ควรแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานใน

ครัวเรือนซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการใช้

พลังงานเพ่ือแสงสว่าง การเปิดอุปกรณ์

ไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น   

      

6. ควรมีการออกแบบบ้านและหันทิศทางของ

บ้านให้เหมาะสม เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก และระบายความร้อนได้ดี 

      

ภาคอาคาร       

7. ให้ทุกคนและทุกฝ่ายร่วมมือกัน ช่วยกัน

ประหยัดพลังงานในอาคารให้มากกว่านี้ 

      

8. ควรมีมาตรการท่ีเข้มงวดและใช้มาตรการ       
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ค าถาม 

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

ค่อนข้าง

เห็นด้วย 

ค่อนข้าง

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

ในการประหยัดไฟฟ้าในอาคาร เช่น งดการ

ใช้พลังงานในอาคารหลัง 22.00 น. 

9. การสิ้นเปลืองพลังงานในอาคารส่วนใหญ่

มาจากการเปิดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. 

      

ภาคคมนาคมขนส่ง       

10. จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการ

คมนาคมขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น เช่น การ

ให้บริการ ความปลอดภัย รถไฟฟ้า

ครอบคลุมพื้นท่ี ฯลฯ เพ่ือเพิ่มปริมาณ

ผู้ใช้บริการ 

      

11. การสิ้นเปลืองพลังงานในปัจจุบันมาจาก

การคมนาคมขนส่งสาธารณะขาด

ประสิทธิภาพและการจราจรท่ีติดขัด 

      

12. ขาดการสนับสนุนและจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนเดินเท้าและจักรยาน 

      

 

ตอนที่ 5 ระดับความส าคัญปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

กรุณากรอกแบบสอบถามโดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในตาราง 

ปัญหาและอุปสรรค 

ส าคัญ

มาก

ที่สุด 

ส าคัญ

มาก 

ส า 

คัญ

ค่อน 

ข้าง

มาก 

ส าคัญ

ค่อน 

ข้าง

น้อย 

ส าคัญ

น้อย 

ส าคัญ

น้อย

ที่สุด 

ภาคครัวเรือน       

1. การออกแบบบ้านโดยไม่ค านึงถึงทิศทางของ

บ้านและวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้านให้

เหมาะสม  
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ปัญหาและอุปสรรค 

ส าคัญ

มาก

ที่สุด 

ส าคัญ

มาก 

ส า 

คัญ

ค่อน 

ข้าง

มาก 

ส าคัญ

ค่อน 

ข้าง

น้อย 

ส าคัญ

น้อย 

ส าคัญ

น้อย

ที่สุด 

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ไม่ใช่แบบประหยัด

พลังงาน ซ่ึงต้องลงทุน 

      

3. สภาพภูมิอากาศท่ีร้อนอบอ้าว       

4. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและ

การดูแลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเหมาะสม 

      

5. ขาดความรับผิดชอบ ความเคยชิน นิสัยรัก

ความสะดวกสบาย ท าให้ไม่เห็นความส าคัญ

ของการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง 

      

6. พฤติกรรมการประหยัดพลังงานในครัวเรือน

เป็นไปอย่างไม่สม ่าเสมอและขาดความร่วมมือ

จากบุคคลรอบข้างในการประหยัดพลังงาน 

      

7. อ่ืนๆ……………………………….       

ภาคอาคาร       

8. การออกแบบอาคารโดยไม่ค านึงถึงเร่ืองการใช้

พลังงาน 

      

9. ขาดการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในอาคารและส านักงาน 

      

10. ขาดนโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ในการประหยัดพลังงานในอาคาร 

      

11. ขาดงบประมาณในการซื้อ/เปล่ียน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

      

12. ขาดจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน       

13. อ่ืนๆ……………………………….       

ภาคคมนาคมขนส่ง       

14. ความสะดวกสบายและความสะอาดของรถ

โดยสารและท่ีพักผู้โดยสาร รวมถึงการ

ให้บริการของพนักงานและบุคลากร 

      

15. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางและระยะเวลาท่ี

ใช้ในการรอคอยรถโดยสาร 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ส าคัญ

มาก

ที่สุด 

ส าคัญ

มาก 

ส า 

คัญ

ค่อน 

ข้าง

มาก 

ส าคัญ

ค่อน 

ข้าง

น้อย 

ส าคัญ

น้อย 

ส าคัญ

น้อย

ที่สุด 

16. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้

บริการ 

      

17. ราคาค่าโดยสารและราคาน ้ามัน       

18. ความยาก – ง่ายในการเข้าถึงระบบขนส่งและ

ความครอบคลุมในพื้นท่ีให้บริการ 

      

19. อ่ืนๆ……………………………….       

 

ตอนที่ 6 พฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงาน 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน โดยเม่ือท่านพิจารณา

แล้วว่า ท่านจะปฏิบัติตามค าถามให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง ปฏิบัติ  และเม่ือท่านพิจารณาแล้ว

ว่า ท่านไม่ปฏิบัติตามค าถามให้ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง ไม่ปฏิบัติ 

ค าถาม ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

ภาคครัวเรือน   

1. ท่านเลือกซื้อแต่อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน เช่น เลือกซื้ออุปกรณ์ท่ีมีฉลากเบอร์ 

5 เป็นต้น 

  

2. ท่านใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน    

3. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ท่านเปิดพัดลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ   

4. ท่านปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยบังแดดท่ีพักอาศัย และปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือช่วยลด

ความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน 

  

5. ท่านเลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว    

ภาคอาคาร   

6. ท่านเลือกใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพ่ือการสะท้อนแสงท่ีดี 

และทาภายในอาคารเพ่ือท าให้ห้องสว่างได้มากกว่า 
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ค าถาม ปฏิบัติ ไม่

ปฏิบัติ 

7. ท่านเลือกติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มท่ีมีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้

แสงผ่านเข้าได้เพ่ือลดการใช้พลังงานเพ่ือแสงสว่างภายในอาคาร 

  

8. ท่านปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร   

9. ในส านักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็น 

ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. 

  

10. ท่านดูสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน   

ภาคคมนาคมขนส่ง   

11. หากท่ีพักใกล้กับท่ีท างานในระยะทางท่ีสามารถใช้รถโดยสารประจ าทางได้

ท่านหันมาใช้รถประจ าทาง รถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดินให้มากขึ้น 

  

12. ท่านขับรถบนทางธรรมดาด้วยอัตราความเร็ว 90 กม./ชม. บนทางด่วน 110 กม./

ชม. และบนทางมอเตอร์เวย์ 120 กม.ชม. 

  

13. หากต้องเดินทางโดยรถยนต์ ท่านวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 

เพ่ือประหยัดน ้ามัน 

  

14. หากต้องเดินทางไปสถานท่ีใกล้ ๆ ท่ีห่างจากบ้านไม่เกิน 5 กิโลเมตร ท่านใช้วิธี

เดินหรือปั่นจักรยาน 

  

15. ท่านเติมน ้ามันท่ีมีค่าออกเทนให้เหมาะสมกับเคร่ืองยนต์ของรถ ไม่เลือกเติม

เฉพาะน ้ามันท่ีมีค่าออกเทนสูง 

  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ เร่ือง  การปรับตวัสู่สังคมคาร์บอนต า่ 
ภาคการใช้พลงังานของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล  ...................................................................................................................... 

ต าแหน่ง .............................................................................................................................. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ........................................................................................................ 

วันที่เก็บข้อมูล .................................................................................................................... 

ค าถามการสัมภาษณ์ 

1. สังคมคาร์บอนต ่าในความคิดเห็นของท่านเป็นอย่างไร 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

2. ท่านคิดว่าสังคมคาร์บอนต ่าจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้หรือไม่ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

3. สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานควรมีลักษณะอย่างไร 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

4. ปัจจุบันมีมาตรการสนับสนุนสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานอย่างไร 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

5. ปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานมีอะไรบ้าง 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 



 

6. ท่านคิดว่าสังคมไทยมีแนวโน้มท่ีจะเป็นสังคมคาร์บอนต ่าได้หรือไม่ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

7. ท่านคิดว่าสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้พลังงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 

 

       ขอขอบพระคุณที่ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) โดยใช้วิธี IOC : Item – 

Objective Congruence Index โดยน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความตรงตามเนื้อหา

ของข้อค าถาม โดยพิจารณาเทียบกับ นิยามเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยและ

กรอบแนวคิด ของข้อค าถามในส่วนท่ี 2 ด้านความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใช้

พลังงาน จ านวน 10 ข้อค าถาม ซ่ึงได้ผลจากการประเมิน ดังนี้ 

ค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญ

คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ

คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ

คนที่ 3 

ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 

1. สังคมคาร์บอนต ่ามีแนวคิดมาจากการ

แก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

1 1 1 1 

2. สังคมคาร์บอนต ่าแบบการลดปริมาณ

คาร์บอน เป็นสังคมท่ีไม่สามารถใช้

กระบวนการต่างๆลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

1 1 1 1 

3. สังคมคาร์บอนต ่าแบบเรียบง่ายและ

สมบูรณ์ สามารถกระท าได้ ใน

ชีวิตประจ าวันด้วยความเต็มใจ 

1 1 1 1 

4. สังคมคาร์บอนต ่าแบบอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติ เป็นกระบวนการปรับตัวให้

สามารถรับมือกับกา รเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศโดยการเข้าหาธรรมชาติ 

1 1 1 1 

5. สังคมคาร์บอนต ่าในภาค พลังงานมี

เป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

1 1 1 1 

6. สังคมคาร์บอนต ่าเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง

กับภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น 

1 0 1 0.67 

7. นอกจากสังคมคาร์บอนต ่าแล้วยังมี

เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าและเมืองคาร์บอน

ต ่า 

1 1 1 1 



 

ค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญ

คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ

คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ

คนที่ 3 

ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 

8. ในปัจจุบันสังคมคาร์บอนต ่า ภาคธุรกิจ

ได้น าไปใช้และกลายเป็นหน่ึงในการ

วางเป้าหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ และกล

ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

1 1 1 1 

9. การปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต ่า อาจ

สามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น ้าท่วม เป็นต้น 

1 1 1 1 

10. การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต ่า 

จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง

เท่านั้น ในการช่วยประหยัดพลังงาน 

1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาความเทีย่ง โดยใช้สูตร คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20 
 
  การหาค่าความเท่ียง โดยใชสู้ตร คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20 ของแบบสอบถามประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ของขอ้ค าถามในส่วนท่ี 2 ดา้นความรู้เก่ียวกบัสังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน จ านวน 10 ขอ้ค าถาม 
 

คนที ่
ข้อที่ Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 
3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 
4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 
6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 7 
9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 



 

คนที ่
ข้อที่ Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 

12 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 
13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 
16 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
20 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
22 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
24 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



 

คนที ่
ข้อที่ Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 26 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
29 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 
30 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
32 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
36 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 
37 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 
38 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
39 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
40 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 



 

คนที ่
ข้อที่ Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 รวม 28 21 23 25 22 28 18 21 30 27 
 p 0.7 0.525 0.575 0.625 0.55 0.7 0.45 0.525 0.75 0.675 
 q 0.3 0.475 0.425 0.375 0.45 0.3 0.55 0.475 0.25 0.325 
 p*q 0.21 0.249375 0.244375 0.234375 0.2475 0.21 0.2475 0.249375 0.1875 0.219375 
  

ค่าความเบ่ียงเบน  2.921077 
ค่าความแปรปรวน 8.532692 
n = 40 
รวม p*q = 2.299375 
r = 0.811691 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค 
 
 จากการน าแบบสอบถามทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ของขอ้ค าถามในส่วนท่ี 4 ดา้นทศันคติเก่ียวกบั
สังคมคาร์บอนต ่าภาคการใชพ้ลงังาน ดว้ยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดผ้ล
การทดสอบดงัน้ี 
 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

   
Mean Std Dev Cass 

1 
 

Q4.1 5.57 0.56 35.0 
2 

 
Q4.2 5.31 0.72 35.0 

3 
 

Q4.3 5.40 0.69 35.0 
4 

 
Q4.4 5.60 0.55 35.0 

5 
 

Q4.5 5.49 0.66 35.0 
6 

 
Q4.6 5.49 0.70 35.0 

7 
 

Q4.7 5.77 0.49 35.0 
8 

 
Q4.8 4.69 1.41 35.0 

9 
 

Q4.9 4.86 1.12 35.0 
10 

 
Q4.10 5.60 0.69 35.0 

11 
 

Q4.11 5.54 0.70 35.0 
12 

 
Q4.12 5.63 0.65 35.0 

 
N of 

Statistic for 
 

Mean Variance Std Dev Variables 
SCALE 

 
64.9429 30.291 5.5037 12 

 
 
 
 
 



 

Item – total Statistics 
 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item Total 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

Q4.1 59.37 27.593 0.407 0.817 
Q4.2 59.63 24.476 0.746 0.791 
Q4.3 59.54 25.079 0.680 0.797 
Q4.4 59.34 26.173 0.674 0.802 
Q4.5 59.46 25.844 0.599 0.803 
Q4.6 59.46 26.432 0.467 0.812 
Q4.7 59.17 27.264 0.544 0.811 
Q4.8 60.26 24.079 0.305 0.853 
Q4.9 60.09 24.375 0.424 0.822 
Q4.10 59.34 26.761 0.424 0.816 
Q4.11 59.40 26.188 0.504 0.810 
Q4.12 59.31 26.045 0.581 0.805 

 
Realiability Coefficients 
N of Cases = 40.0 
N of Item = 12 
Alpha = 0.824 
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