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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความรู้ ทัศนคติด้านการดําเนินชีวิตประจําวนัเก่ียวกับภาวะ

โลกร้อน และพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของประชาชน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และทศันคติด้านการดําเนินชีวิตประจําวนัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ภาวะโลกร้อนของประชาชน (3) เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ

ประชาชน กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชาชนในตําบลบางเตย จํานวน 365 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson´s Product Moment 

Correlation Coefficient)  โดยกําหนดคา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อนในระดับสูง  ( X =3.89) 

แล ะมีท ัศ น ค ติด้ าน กา ร ดํา เ นิน ชีว ิตป ระ จํา ว ัน เ กี่ย วก ับภ าว ะโ ลก ร้อ นใ นร ะด ับส ูง  ( X =4.13) แต่มี

พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดบัปานกลาง ( X =3.13) (2) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลก

ร้อนและทศันคติด้านการดําเนินชีวิตประจําวนัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

ท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (3) ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา เขตพืน้ที่ กลุ่มอาชีพ ที่แตกต่างกันมี

พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่แตกตา่งกนั 
 

คําสําคัญ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อน,ทศันคติด้านการดําเนินชีวิตประจําวนัเก่ียวกับภาวะโลกร้อน, พฤติกรรมที่

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to study people’s knowledge, attitudes to global 

warming and behaviors causing global warming in Bangtoei Subdistrict, Sampran District, Nakhon 

Pathom Province, (2) to study the relationship between knowledge, awareness of global warming, 

attitudes to global warming and behaviors causing global warming, and (3) to compare behaviors 
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causing global warming by personal factors. The samples used in this study were  362 people in 

Bangtoie Subdistrict. The data were collected by a questionnaire developed by the researcher. The 

statistics used for data analysis were average, percentage, standard deviation t-test, one-way 

ANOVA with statistical significance level set at 0.05, and Pearson product moment correlation 

coefficient with statistical significance level set at 0.01. 

 The results showed that (1) people’s knowledge of global warming and attitudes to global 

warming was at a high level ( X =3.89, 4.13, respectively) but behaviors causing global warming was 

at a moderate level ( X =3.13), 2) knowledge and attitudes to global warming were not related to 

behaviors causing global warming, and (3) age, gender, level of education, residential area and 

occupation did not affect people’s behaviors causing global warming. 

 

Key words: people’s knowledge of global warming . 

                  attitudes to global warming.   

                  behaviors causing global warming 
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คาํนํา 

ปัญหาการเพ่ิมจํานวนประชากร และการขยายตวัทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ี

ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง ด้านอตุสาหกรรมเน่ืองจาก

การใช้เคร่ืองจักรแทนคน  ขาดแคลนทรัพยากร ด้านคมนาคม ความสะดวกสบายในการคมนาคมทําให้เกิด

การจราจรติดขดัจากมีปริมาณการใช้รถมาก  นอกจากนีค้วามเช่ือและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมยงัก่อให้เกิดผลต่อการ

ทําลายสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความเช่ือและค่านิยมนัน้ เช่น     การนิยมความฟุ่ มเฟือย หรูหรา มีความมกัง่าย

และความประมาท ชอบความเป็นเอกเทศและความเป็นอิสระ ความช่ืนชอบสิ่งประดิษฐ์หรือความงามตามธรรมชาติ 

เช่น การปลกูสร้างอาคารตามไหลเ่ขา   การขยายตวัของเมือง   ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การศกึษา เศรษฐกิจ 

ความสะดวกสบาย  เป็นแรงดึงดูดคนจากชนบทซึ่งมีโอกาสด้อยกว่าเข้ามาสู่เมืองมากขึน้   ความยากจน จาก

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องอาศยัสภาพภูมิอากาศ ปริมาณนํา้ฝน การขยายตวัทางเศรษฐกิจได้รับการส่งเสริม

ไม่เพียงพอ จึงเสมือนเป็นแรงผลกัดนัให้ออกจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่า สภาพการใช้ท่ีดินไม่

เหมาะสม พบว่าการเพ่ิมขึน้ของประชากรและสาเหตกุารเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนได้ก่อให้เกิดสภาพการใช้ท่ีดิน

ไมเ่หมาะสม เพราะขาดการควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึง่บางพืน้ท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกู แต่ถูกสภาพการเป็น

เมืองเข้าก่อสร้างซ้อนทบั มีผลทําให้ต้องแสวงหาพืน้ท่ีทําการเกษตรใหมโ่ดยบุกรุกพืน้ท่ีป่า การใช้เทคโนโลยีไม่

เหมาะสมได้แก่ การใช้สารเคมีในการเกษตรและอตุสาหกรรมรวมถงึการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ถูกวิธี ย่อมส่งผลกระทบ

ตอ่สิ่งแวดล้อม นอกจากนีก้ารใช้เทคโนโลยีทําให้สามารถทําลายทรัพยากรได้เป็นจํานวนมาก ทําให้ระบบนิเวศ

ถูกทําลายอย่างรวดเร็ว การนําปะการังเก็บขึน้มาทําเป็นสินค้าท่ีระลกึ ทําให้สตัว์นํา้ไม่มีท่ีอยู่อาศยั คณุภาพดิน

เสื่อมจากสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรและปุ๋ ยเคมีในระยะเวลานาน ๆ อย่างต่อเน่ือง  สาเหตขุองการเกิดภาวะโลกร้อนมิ

ได้มาจากประเทศอตุสาหกรรมหรือประเทศพฒันาแล้วเป็นหลกั แตเ่ราทกุคนบนพืน้ผิวโลก รวมทัง้คนไทยด้วย ต่าง
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ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตใุห้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะการใช้ชีวิตประจําวนัของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้า การ

เดินทาง การขนส่ง การบริโภค การสร้างท่ีพักอาศัย การซือ้ของ ล้วนมีส่วนสําคัญในการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ขึน้สู่ชัน้บรรยากาศ  ดังนัน้ควรประหยัดการใช้พลงังานทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้า เพราะ

เชือ้เพลิงสําคัญในการผลิตไ ฟฟ้า  คือ  นํา้มัน  ถ่านหิน  และก๊าซธรรมชาติ  ล้ วนแต่ปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีก่อภาวะเรือนกระจกทัง้สิน้ เลือกอุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า เช่นเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัด

พลงังาน  หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตวั เพื่อเป็นการประหยัดการใช้นํา้มนั ถ้าไม่จําเป็นควรหลีกเลี่ยงการ

โดยสารเคร่ืองบิน ดงัท่ีรายงานของสถาบนัสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศแนะนําว่า ควรใช้บริการรถไฟสําหรับการ

เดินทางในระยะทางไมเ่กิน 640 กิโลเมตร ซึง่จะช่วยลดจํานวนเท่ียวบินลงได้ถึงร้อยละ 45 นอกจากนีค้วร พกขวด

นํา้ติดตวัไปด้วยระหว่างการเดินทาง ขวดนํา้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวสิน้เปลืองพลงังานในการผลิตมหาศาลและ

ทําให้เกิดขยะล้นโลกในการกําจัดขยะก็ต้องใช้พลังงานอีกด้วย หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก    การประหยดั

การใช้กระดาษเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน เน่ืองจากอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษใช้พลงังาน

มากเป็น อนัดบั 4 ทัง้ยงัก่อมลพิษทางนํา้ เป็นต้นเหตขุองการทําลายป่าไม้ซึง่เป็นตวัดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ท่ีสําคญัด้วย การสนบัสนุนการซือ้สินค้าจากบริษัทผู้ผลิตท่ีสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือลงทุนซือ้หุ้นในบริษัทท่ีมี

สว่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกําลงัใจให้แก่ผู้ผลิตท่ีอยากมีสว่นในการปกป้องโลก และเลิกสนบัสนุนสินค้า

ของบริษัทท่ีก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมเหล่านีจ้ะมีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้โดยประชาชน ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองของโลกจะต้องมีความรู้ ทัศนคติท่ีดีและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือจะได้ไมก่อ่ให้เกิด

ปัญหาภาวะโลกร้อนเพ่ิมขึน้ 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจศกึษาเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและพฤติกรรม

ของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ท่ีก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ือนําผล

การศกึษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา สร้างจิตสํานกึเพ่ือช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษา ความรู้ ทศันคติ

เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม โดยมีขัน้ตอนการวิจยัดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จํานวน

ทัง้สิน้ 4,272 คน กลุม่ตวัอย่าง กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ Yamane และสุ่มตวัอย่างโดยการใช้สตูร

ของ Yamane และกําหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 365 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือการสํารวจในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม ซึง่แบ่งเป็น 4 สว่น  ดงันี ้

สว่นท่ี  1  ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี  2 ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
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สว่นท่ี 3 ความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  ของประชาชนตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  

จงัหวดันครปฐม 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ของประชาชนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม  

โดยมีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ ดงันี ้

1) นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา(Content 

Validity)   

2) นําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (Try-out) กบักลุม่ตวัอย่างตําบลข้างเคียงท่ีคณุสมบติัใกล้เคียง

กบักลุม่ท่ีต้องศกึษา แตไ่มไ่ด้นํามาเป็นตวัอย่าง จํานวน 30 คน จากนัน้นํามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่เป็นรายด้าน 

และหาความเช่ือมัน่รวมโดยวิธีการ Cronbach (Cronbach´s Coefficient Alpha) (สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสนิธุ์, 2540: 

226-228) ได้คา่ความเช่ือมัน่ .8933 

วิธีรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในตําบลบางเตยกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับ

ราชการ และค้าขาย ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยประสานขอความช่วยเหลือ

จาก ผู้ นําท้องถ่ิน ในตําบลบางเตย เป็นผู้ เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  จํานวน 400 ชุด ได้กลบัคืนมาและมีความ

สมบรูณ์ จํานวน 365 ชดุ ตามการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  คา่สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson´s Product Moment Correlation Coefficient) ค่าสถิติ One-way 

ANOVA 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

ผลการศกึษาเร่ือง “ความรู้ ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของประชาชนใน

ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” โดยนําข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จํานวน 365 ราย มาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในสว่นนีเ้ป็นการนําเสนอปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 365 ราย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป็นคา่ความถ่ี 

(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ตามตารางตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จําแนกตามข้อมลูสว่นบคุคล  

(n = 365) 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
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      1.     ชาย      156 42.70 

      2.    หญิง 

อาย ุ

1. น้อยกวา่ 28 ปี 

2. 29 – 39 ปี  

3. 40 – 50 ปี 

4. 51 ปีขึน้ไป 

     209 

 

      18 

      64 

    173 

    110 

57.30 

 

  4.93 

  17.53 

  47.40 

  30.14 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

1. ต่ํากวา่ปริญญาตรี 294 80.55 

2. ปริญญาตรี 64 17.53 

3. สงูกวา่ปริญญาตรี 7 1.92 

เขตพืน้ที่   

1. พืน้ท่ีเกษตรกรรม (หมูท่ี่ 3 - 7) 81 22.20 

2. พืน้ท่ีกึง่ชมุชนเมือง (หมูท่ี่ 1 - 2) 284 77.80 

กลุ่มอาชีพ   

1. เกษตรกรรม 175 47.94 

2. อตุสาหกรรม 87 23.84 

3. รับราชการ 34 9.32 

4. ค้าขาย 69 18.90 

  จากตารางท่ี 1  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 มี

อายุ  4 0 -5 0  ปี  มาก ท่ี สุ ด  จํ านว น  173  ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  4 7 . 4 0  ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ร ะ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า 

ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 80.55 อยู่ในเขตพืน้ท่ีกึ่งชุมชนเมือง (หมู่ท่ี 1-2) จํานวน 284 

คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากท่ีสุด จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 47.94 

ส่วนท่ี 2  ทัศนคตเิก่ียวกับภาวะโลกร้อน 

ในส่วนนีเ้ป็นการนําเสนอระดบัทัศนคติเก่ียวกับภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป็นค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชน 

 ในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

        (n = 365) 

ทศันคตเิก่ียวกับ 

ภาวะโลกร้อน 

ระดับทศันคต ิ  

X  

 

SD. 
ระดับ

ทศันคติ 
เหน็

ด้วย

เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง
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อย่าง

ยิ่ง 

ยิ่ง 

จํานวน (ร้อยละ) 

1. หน่วยงานของรัฐและ

ประชาชนจําเป็นต้องจดัทํา 

โครงการเก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม 

66 

(18.1) 

272 

(74.5) 

27 

(7.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.11 

 

 

.494 สงู 

        (n = 365) 

ทศันคตเิก่ียวกับ 

ภาวะโลกร้อน 

ระดับทศันคต ิ  

X  

 

SD. 

ระดับ

ทศันคติ 

เหน็

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

จํานวน (ร้อยละ) 

2. ประชาชนและองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินควร

ร่วมกนัวางแผนขดุลอก  

ค ูคลอง 

108 

(29.6) 

247 

(67.7) 

10 

(2.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.27 .502 สงู 

3. รัฐควรสนบัสนนุให้

ประชาชน มีสว่นร่วมใน

โครงการเฝ้าระวงั

สิ่งแวดล้อม 

57 

(15.6) 

272 

(74.5) 

36 

(9.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.06 .502 สงู 

4. ประชาชนไมจํ่าเป็นต้อง

มีสว่นร่วมในการ เฝ้าระวงั

สิ่งแวดล้อม 

0 

(0) 

0 

(0) 

27 

(7.4) 

264 

(72.3) 

74 

(20.3) 

4.13 .511 สงู 

5. โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมี

ระบบการบําบดัท่ีดีอาจ

ก่อให้เกิดมลภาวะ 

เป็นพิษตอ่สิ่งแวดล้อม 

162 

(44.4) 

187 

(51.2) 

16 

(4.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.40 .573 สงู 

6. การทําการเกษตรโดย 

บกุรุกพืน้ท่ีป่าไมก่่อให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

0 

(0) 

0 

(0) 

11 

(3.1) 

206 

(56.4) 

148 

(40.5) 

4.38 .544 สงู 

7. อตุสาหกรรมนํา้มนัเพ่ือ

หาแหลง่นํา้มนัท่ีเกิดจาก

0 

(0) 

0 

(0) 

53 

(14.5) 

267 

(73.2) 

45 

(12.3) 

3.98 .518 สงู 
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ธรรมชาติไมส่ง่ผลให้เกิด

ปัญหาภาวะโลกร้อน 

8. โรงงานอตุสาหกรรมท่ี

ก่อให้เกิดมลพิษควรได้รับ

การควบคมุมาตรฐานโดย

หน่วยงานของรัฐอย่าง

เคร่งครัด 

 

133 

(36.4) 

221 

(60.5) 

11 

(3.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.33 .533 สงู 

ตารางท่ี 2  (ตอ่) 

        (n = 365) 

ทศันคตเิก่ียวกับ 

ภาวะโลกร้อน 

ระดับทศันคต ิ  

X  

 

SD. 

ระดับ

ทศันคติ 

เหน็

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

จํานวน (ร้อยละ) 

9. การจดัทําโครงการ

หมูบ้่านจดัสรรขนาดใหญ่

จําเป็นต้องจดัทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตอ่

หน่วยงานของรัฐ 

36 

(9.9) 

269 

(73.7) 

60 

(16.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.93 .509 สงู 

10. เทคโนโลยีท่ี

เจริญก้าวหน้าในปัจจบุนั 

เช่น การใช้เคร่ืองบิน

โดยสาร เป็นสาเหตหุลกัให้

เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน 

25 

(6.8) 

281 

(77.0) 

59 

(16.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.91 .471 สงู 

11. มนษุย์ไมไ่ด้เป็นสาเหตุ

ท่ีทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ร่อยหรอ 

0 

(0) 

0 

(0) 

39 

(10.7) 

251 

(68.8) 

75 

(20.5) 

4.10 .551 สงู 

12. ภยัแล้ง นํา้ท่วม พาย ุ

คลื่นความร้อน ไฟป่า มีผล

มาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

72 

(19.7) 

274 

(75.1) 

19 

(5.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.15 .478 สงู 

14. ประชาชนไมมี่ความ 0 0 63 280 22 3.89 .470 สงู 
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จําเป็นท่ีจะมีความรู้

เก่ียวกบัการจดัการ

สิ่งแวดล้อม แตเ่ป็นหน้าท่ี

ขององค์กรภาครัฐ 

(0) (0) (17.3) (76.7) (6.0) 

15. ปัญหาภาวะโลกร้อน

ไมไ่ด้เกิดจากการกระทํา

ของมนษุย์ แตเ่ป็นเร่ืองของ

ธรรมชาติ* 

0 

(0) 

0 

(0) 

13 

(3.6) 

184 

(50.4) 

168 

(46.0) 

4.42 .563 สงู 

ภาพรวม 4.13 .411 สูง      

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม มีระดบัทัศนคติ

เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่

ในระดับสูง โดยมีทัศนคติในข้อ ปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ได้เกิดจากการกระทําของมนุษย์ แต่เป็นเร่ืองของ

ธรรมชาติ อยู่ในอนัดบัแรก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 รองลงมาคือ โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีระบบการบําบดัท่ีดีอาจ

ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษตอ่สิ่งแวดล้อม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และลําดบัสดุท้าย คือ ประชาชนไม่มีความจําเป็น

ท่ีจะมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม แตเ่ป็นหน้าท่ีขององค์กรภาครัฐ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.89  

ส่วนท่ี 3  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อน 
 

 ในส่วนนีเ้ป็นการนําเสนอระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป็นค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามตาราง

ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของ 

 ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมในภาพรวม และจําแนกตาม 

 รายด้าน 

(n = 365) 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน Χ  SD. ระดับความรู้ความเข้าใจ 

1.  ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 3.42 .372 ปานกลาง 

2.  ด้านสาเหตขุองปัญหาภาวะโลกร้อน 4.20 .568 สงู 

3.  ด้านวิธีการแก้ไขปัญหา 4.25 .530 สงู 

รวม 3.89 .345 สูง 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีระดบัความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ อยู่ในระดบัสงู จํานวน 2 ด้าน และอยู่ในระดบัปานกลาง จํานวน 1 ด้าน โดยมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะ

โลกร้อนในด้านวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ด้านสาเหตุของปัญหา
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ภาวะโลกร้อน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และลําดบัสดุท้าย คือ ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.42 โดย

อยู่ในระดบัปานกลาง 

 

ส่วนท่ี 4  พฤตกิรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ในสว่นนีเ้ป็นการนําเสนอระดบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางแสดงเป็นค่าความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 4 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 ของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

 (n = 365) 

พฤติกรรมที่ก่อให้เกดิภาวะโลก

ร้อน 

ระดับพฤติกรรม 

x  SD. 
ระดับ

พฤติกรรม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลา

ง 

น้อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

จาํนวน (ร้อยละ) 

1. ในการทําลายขยะทา่นใช้วิธีจดุไฟ 

เพ่ือเผาขยะ เศษไม้ 

102 

(27.9) 

203 

(55.6) 

48 

(13.2) 

12 

(3.3) 

0 

(0) 

4.08 .733 สงู 

2. ทา่นใช้วิธีการขดุหลมุฝังกลบขยะ 

ในการทําลายขยะ 

8 

(2.2) 

110 

(30.2) 

191 

(52.3) 

56 

(15.3) 

0 

(0) 

3.19 .712 ปานกลาง 

3. ทา่นทําการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ ยเคมี 

เพ่ือเพ่ิมผลผลติและคณุภาพของพืชผล

ทางการเกษตร 

77 

(21.1) 

218 

(59.7) 

56 

(15.4) 

14 

(3.8) 

0 

(0) 

3.98 .720 สงู 

4. ทา่นใช้ยาฆา่แมลงและยาปราบ

ศตัรูพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลติและคณุภาพ

ของพืชผลทางการเกษตร 

73 

(20.0) 

200 

(54.8) 

69 

(18.9) 

23 

(6.3) 

0 

(0) 

3.88 .793 สงู 

5. ทา่นใช้เคร่ืองปรับอากาศเป็นประจํา 18 

(4.9) 

68 

(18.6) 

151 

(41.4) 

92 

(25.2) 

36 

(9.9) 

2.84 1.003 ปานกลาง 

6. ทา่นใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัโดยใช้

หลอดประหยดัพลงังาน 

132 

(36.2) 

197 

(54.0) 

36 

(9.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.26 .626 สงู 

7. ทา่นถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุครัง้ 

ท่ีเลกิใช้งาน* 

114 

(31.2) 

161 

(44.1) 

72 

(19.8) 

18 

(4.9) 

0 

(0) 

1.98 .842 ตํ่า 

8. ทา่นมกัจะไมด่บัเคร่ืองยนต์ขณะ 

จอดรถซือ้ของ 

0 

(0) 

9 

(2.5) 

56 

(15.3) 

145 

(39.7) 

155 

(42.5) 

1.78 .793 ตํ่า 

9. ทา่นใช้ถงุผ้าในการใสส่ิง่ของแทน

ถงุพลาสตกิ 

0 

(0) 

77 

(21.1) 

264 

(72.3) 

24 

(6.6) 

0 

(0) 

3.15 .506 ปานกลาง 

10. ทา่นรับประทานอาหารแบบทิง้ๆ 0 8 50 274 33 2.09 .555 ตํ่า 
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ขว้างๆมเีศษอาหารเหลอืมาก (0) (2.2) (13.7) (75.1) (9.0) 

 

ตารางที่ 4  (ตอ่) 

(n = 365) 

พฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิภาวะโลก

ร้อน 

ระดับพฤตกิรรม 

x  S.D. 
ระดับ

พฤตกิรรม 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

จาํนวน (ร้อยละ) 

11. ท่านใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าโดยมี

การนํามาใช้ทัง้สองหน้า  

93 

(25.5) 

141 

(38.6) 

119 

(32.6) 

12 

(3.3) 

0 

(0) 

3.86 .834 สงู 

12. ท่านใช้บริการสนิค้าจาก

บริษัทผู้ผลิตท่ีสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม 

10 

(2.7) 

25 

(6.9) 

200 

(54.8) 

130 

(35.6) 

0 

(0) 

2.77 .694 ปานกลาง 

13. ท่านมีการใช้ปุ๋ ยในการประกอบ

อาชีพการเกษตร 

82 

(22.5) 

255 

(69.8) 

23 

(6.3) 

5 

(1.4) 

0 

(0) 

4.13 .570 สงู 

14. ท่ีบ้านของท่านมีการคดัแยกขยะ

เปียก ขยะแห้ง ขยะท่ีสามารถนํา

กลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

43 

(11.8) 

109 

(29.8) 

181 

(49.6) 

32 

(8.8) 

0 

(0) 

2.55 .812 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.13 .211 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี  4 พบว่า ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีระดบัพฤติกรรมท่ี

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดบัสูง จํานวน 6 ข้อ อยู่ในระดบัปานกลาง จํานวน 5 ข้อ และอยู่ในระดบัต่ํา จํานวน 3 ข้อ โดยมี

พฤติกรรมในข้อ ท่านใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยใช้หลอดประหยัดพลงังาน อยู่ในอนัดับแรก อยู่ในระดับสูง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ท่านมีการใช้ปุ๋ ยในการประกอบอาชีพการเกษตร อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.13 และลําดับสุดท้าย คือ ท่านมักจะไม่ดับเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถซือ้ของ อยู่ในระดับต่ํา มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 1.78  

ส่วนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

เขตพืน้ท่ี และกลุม่อาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน 

ส่วนทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน  

 จากผลการศกึษาดงักลา่วมีข้อวิจารณ์ดงันี ้ 
 1.  ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม มีทัศนคติเก่ียวกับภาวะโลกร้อน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัสงู แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นความสําคญัของภาวะโลกร้อนและตระหนัก
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ถงึผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จงึได้มีทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนอยู่ใน

ระดบัสงู  

2.  ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลก

ร้อน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัสงู ซึง่ แสดงให้เห็นวา่ประชาชนสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน

เป็นอย่างดี โดยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันท่ีมีเป็นจํานวนมาก

เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน รวมถึงภยัพิบัติและโทษท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึน้มากมายทั่วโลกในปัจจุบัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม อยู่

ในระดับปานกลางเท่านัน้ ประกอบกับเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ประชาชนยังมีความรู้เก่ียวกับกองทุน

สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัท่ีต่ํา รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานราชการ ภาครัฐ องค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน หรือภาคเอกชนสามารถกู้ ยืมเงินจากกองทนุสิ่งแวดล้อมเพ่ือจดัให้มีระบบบําบดัอากาศหรือนํา้เสียได้ ก็อยู่

ในระดบัต่ําเช่นกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกฏหมายเก่ียวกบักองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีต้องทําการศกึษาหรือมีการ

ให้ความรู้ จงึจะสามารถทําความเข้าใจได้ นอกจากนีย้งัพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมใน

การจัดตัง้กลุ่มเพ่ืออนุรักษ์ แม่นํา้ คู คลอง เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในระดับปาน

กลางเท่านัน้  

3.  ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่มาก

พอสมควร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน ยังมีหลายพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้แก่ มกัจะ

ไมด่บัเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถซือ้ของ ไม่ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครัง้ท่ีเลิกใช้งาน มกัจะรับประทานอาหารแบบ

ทิง้ ๆ ขว้าง ๆ มีเศษอาหารเหลือมาก ไม่มีการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 

พฤติกรรมเหลา่นีล้้วนแล้วแตก่่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ทัง้สิน้  

4.  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา เขตพืน้ท่ี และกลุ่มอาชีพของ

ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม แตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

แตกตา่งกนั ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจยัสว่นบคุคลเหลา่นีไ้ม่ได้มีผลให้เกิดพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ภาวะโลกร้อนแตอ่ย่างใด เพราะไมว่า่จะมีเพศใด มีอายุมากน้อยเท่าไร มีระดบัการศกึษาสงูต่ํา มีการตัง้บ้านเรือนอยู่

ในพืน้ท่ีใด หรือประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ประชาชนก็ยงัมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกนั  

5.  ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาจเป็นเพราะว่าการมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนหรือ

เห็นคุณค่าความสําคญัและความจําเป็นในการลดภาวะโลกร้อนมากก็ตาม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยทศันคติท่ีอยู่ใน

ระดบัสูง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่อย่างใด โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมใน

ระดบัปานกลาง ดงันัน้ ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชน จึงไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ภาวะโลกร้อน  

6.  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาจเป็นเพราะว่าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั

ภาวะโลกร้อนไมไ่ด้มีสว่นในการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินพฤติกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเลย เพราะแม้ว่า
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คนส่วนมากมกัจะทราบถึงปัญหาและพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย

ระดบัความรู้ความเข้าใจท่ีอยู่ในระดบัสงู แต่กลบัยังมีการปฏิบัติตวัหรือมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่

นั่นเอง โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อนของ

ประชาชน จงึไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  

 

สรุปผลและเสนอแนะ 

ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน  

และมีทัศนคติเก่ียวกับภาวะโลกร้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้เล็งเห็น

ความสําคญัของภาวะโลกร้อนและตระหนกัถงึผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  

มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่มากพอสมควร ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบาง

เตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาจเป็นเพราะว่า

การมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนหรือเห็นคณุค่าความสําคญัและความจําเป็นในการลดภาวะโลกร้อนมากก็ตาม 

โดยพิจารณาจากคา่เฉลี่ยทศันคติท่ีอยู่ในระดบัสงู ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่

อย่างใด โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในระดบัปานกลาง ดงันัน้ ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบล

บางเตย อําเภอสามพราน จังหวดันครปฐม จึงไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อาจเป็นเพราะว่าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน

ไม่ได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงหรือดําเนินพฤติกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเลย เพราะแม้ว่าคนส่วนมาก

มกัจะทราบถึงปัญหาและพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระดบัความรู้

ความเข้าใจท่ีอยู่ในระดับสูง แต่กลับยังมีการปฏิบัติตัวหรือมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่นั่นเอง 

ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา เขตพืน้ท่ี และกลุ่มอาชีพของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม แตกต่างกันมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแตกต่างกัน ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจัยส่วนบุคคล

เหลา่นีไ้มไ่ด้มีผลให้เกิดพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่อย่างใด เพราะไม่ว่าจะมีเพศ

ใด มีอายุมากน้อยเท่าไร มีระดบัการศึกษาสูงต่ํา มีการตัง้บ้านเรือนอยู่ในพืน้ท่ีใด หรือประกอบอาชีพอะไรก็ตาม 

ประชาชนก็ยงัมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกนั 

ความคิดเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม  ประชาชนในตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงาน

ภาครัฐควรให้ความรู้เก่ียวกบัโทษและอนัตรายท่ีประชาชนจะได้รับ หากยงัมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ให้

หน่วยงานภาครัฐควรมีการจดัระเบียบหรือออกกฎหมายเก่ียวกบัการตัง้โรงงานอตุสาหกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ห่างไกล

จากชมุชนและมีระบบการบําบดัของเสีย ทัง้นํา้ อากาศ มลภาวะตา่ง ๆ ให้ดีก่อนท่ีจะเปิดดําเนินกิจการ รวมทัง้การ

ตรวจสอบการดําเนินกิจการของโรงงานต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ และควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีไม่

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยจดัโครงการรณรงค์ตา่ง ๆ เช่น การมีรางวลัชิงโชคสําหรับการลดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ภาวะโลกร้อนได้ในชมุชนตา่ง ๆ ให้มากย่ิงขึน้  
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