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บทคัดย่อ 

 
 

การวิจยัเรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่:  
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คิด”  มุ่งตอบคําถามว่าประชาชนที,มีวิถีชีวิตในเมืองมีระดบัความรู้เท่าทนัสื,อประเภท
ข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร ความรู้เท่าทันสื,อนี Pมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกับการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือไม่ อย่างไร ผู้วิจยัประยกุต์ใช้
ทฤษฎีความรู้เท่าทันสื,อในมิติความรู้คิด (cognitive media literacy) (Potter 2004) เพื,อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
และดําเนินการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) แบบเก็บข้อมลู ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ,งเพียงครั Pงเดียว (cross – 
sectional study) ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 557 คน เป็นคนวัยทํางาน อายุ 20-60 ปี ในกรุงเทพมหานคร และมีระดับ
การศกึษาเทียบเท่าและสงูกว่าปริญญาตรี เมื,อวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาพบว่าแม้ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี,ยวกบัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัมาก แตก่ลบัมีทกัษะรู้เทา่ทนัสื,อประเภทข่าวการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัตํ,า นอกจากนั Pนกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับปานกลางค่อนข้างไปทางสูง และมีความตระหนักเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับปานกลาง โดย
ตระหนกัเรื,องความเสี,ยงทางวฒันธรรมที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงูที,สดุ แตมี่ความตระหนกัในประเด็น
ความเสี,ยงทางสิ,งแวดล้อมที,จะเกิดขึ Pนกับท้องถิ,นน้อยที,สุด ผู้ วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
เปรียบเทียบคา่เฉลี,ยสําหรับประชากรสองกลุม่ที,เป็นอิสระตอ่กนั (Independent Samples T-Test) การวิเคราะห์คา่ความ
แปรปรวน (ANOVA) ค่าสมัประสิทธิÄสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ที,
ค่านยัสําคญัทางสถิติที, 0.05 พบว่าความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกับ
ทกัษะรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลาง (R=0.490204) ส่วนความรู้เรื,อง
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัหลายตวัแปร ได้แก่ ความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ  ความรู้เกี,ยวกบัสื,อประเภทขา่วด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และทกัษะรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่ว
ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับตํ,าทั Pงหมด (R=0.177308, R=0.151289202, R 
=0.18465452) ทั Pงนี Pผู้ วิจยัยงัพบว่าคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านระดบัการศกึษา รายได้ส่วนตวัต่อเดือน และ
วิถีชีวิตของกลุ่มตวัอย่างเป็นปัจจยัที,มีความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ส่วนเพศ
และอายุนั Pนไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับปัจจัยอื,น ผลการวิจัยพบว่าผู้ ที,มีวิถีชีวิตนอกเมืองจะมีทั Pงความรู้เรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และทกัษะรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ มากกว่าผู้ ที,มีวิถีชีวิต
ในเมือง นอกจากนั Pนผู้ ที,มีรายได้ส่วนตวัต่อเดือนตํ,ากว่าจะมีระดบัความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
มากกว่าผู้ ที,มีรายได้สงูกว่า ผลการวิจยันี Pชี Pให้เห็นว่าปัจจยัสําคญัที,สดุที,จะทําให้ผู้ รับสารมีทกัษะรู้เท่าทนัสื,อที,ใช้การได้ใน
ภาคปฏิบัติการคือความตระหนักเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ,งผู้ รับสารที,มีวิถีชีวิตในเมืองต้องสามารถ
เชื,อมโยงความเสี,ยงดงักล่าวกับบริบทในท้องถิ,นและชีวิตประจําวนัของตนเอง ส่วนความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ และความรู้เกี,ยวกบัสื,อนั Pนเป็นสองปัจจยัรองที,ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
กลุม่วยัทํางานที,มีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่รู้เทา่ทนัวาทกรรมและอดุมการณ์ทางสิ,งแวดล้อมในขา่วได้เชน่กนั  
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Abstract 
 
 

The research “Media Literacy in Climate Change News of Urban Lifestyle People: the 
relationship between cognitive factors” aims to measure news literacy in climate change topics 
among urban people who have less direct experience in environmental risks. This research also 
analyses the relationship of the factos that contribute to such news literacy, namely the climate 
change literacy, the climate change awareness. I applied the Theory of Media Literacy (Potter 
2004) to build the conceptual framework. The cross-sectional survey was conducted during 
January-April 2021. Total samplings of 557 people, who are 20-60 years old in Bangkok, were 
collected online. The data analysis with descriptive statistic results that although the samplings 
have high level of the knowledge in the news media, but their media literacy skill is at low 
level. They have moderate to high level of climate change literacy. The awareness of climate 
change risk of the samplings is at moderate level, which they are more aware of cultural risks 
from climate change than the local environmental risks from climate change. The hypothesis 
testing with the inferential statistic (.05), namely Independent Samples T-Test, ANOVA, and 
Pearson’s Product Moment Correlations Coefficient, indicates that the climate change 
awareness possitively correlates with the media literacy skill in moderate level (R=0.490204). 
Moreover, there are low level of possitive correlation between the climate change literacy and 
particular factors, namely the climate change awareness (R=0.177308), the knowledge of news 
media (R=0.151289202), and the media literacy skill (R=0.18465452) . In terms of the 
demographic factors, the result shows that neither the gender nor the age relates to the other 
factors, whereas the education, the income, and the urban lifestyle have statistical significance 
to the climate change literacy of the samplings. The finding indicates that urban lifestyle people 
have lower level of both climate change literacy and media literacy skill than their peer. 
Moreover, those who have lower income have higher level of climate change awareness than 
their peer. Therefore, this research evidence that the awareness of climate change risk, 
specifically to the risks that effect local environment, culture, and individual’s life, is the key 
factor to improve one’s capability in being an active audience in climate change news among 
urban lifestyle people whose opinions are vital in shaping climate change public policy in 
Thailand. The news media literacy skill contributes to the capability to identify environmental 
discourses in news, as well as to evaluate environmental values embedded in the news report. 
The climate change literacy is also a supporting factor to increase the climate change awareness 
of urban people. 
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บทที+ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ที'มาและความสาํคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีความเสี,ยงด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในลําดับที, 9 ของโลกจากการจัดอันดับ
ประเทศที,มีความเสี,ยงในระยะยาวจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื,อปี 2561 (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมแห่งชาติ 2563) ผลกระทบที,จะเกิดขึ Pนนั Pนไม่ได้จํากดัอยู่เฉพาะปัญหาสิ,งแวดล้อม เช่น 
ความเสื,อมโทรมพื Pนที,ป่า การจดัการที,ดิน ความมั,นคงทางอาหาร ภยัพิบตัิ และมลพิษทางอากาศ แต่จะเชื,อมโยงไปยงั
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมชมุชน ครัวเรือนการเกษตรของประเทศไทยมีรายได้เฉลี,ย 88,402 บาทต่อคนต่อปี 
ในขณะที,มีรายจ่ายเฉลี,ย 165,461 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและความรุนแรงของปัญหา
สภาพแวดล้อมเป็นตัวเร่งสําคัญที,ทําให้ครัวเรือนภาคการเกษตรเผชิญกับปัญหาหนี Pสินและความยากจน (ส่วนวิจัย
เศรษฐกิจสงัคมครัวเรือนและสถาบนัเกษตรกร [no date]) นอกจากในแง่เศรษฐกิจครัวเรือนแล้วเมื,อพิจารณาแหลง่รายได้
ของประเทศไทยจะเหน็วา่ประเทศไทยพึ,งพารายได้จากธรุกิจการทอ่งเที,ยวทางทรัพยากรธรรมชาตอิยูส่งู (Thai PBS 2019) 
ในแงนี่ Pการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจงึสง่ผลกระทบไปยงัภาคเศรษฐกิจของประเทศอยา่งหลกีเลี,ยงไมไ่ด้  
 

เมื,อพิจารณานโยบายของภาครัฐที,มีต่อประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนจะพบว่าประเทศไทยเริ,ม
ดําเนินการในด้านนี Pมาตั Pงแต่ปี 1997 ซึ,งเกิดความร่วมมือในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ขึ Pน หลงัจากนั Pนก็เริ,มมีการ
ประกาศใช้แผนแม่บทรองรับการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในปี พ.ศ. 2558 จนกระทั,งประเทศไทยได้เข้าร่วมใน ความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) เพื,อกําหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั Pงแต่ปี 2558 ในฐานะของประเทศภาคีภาคสมคัรใจ 
(Non-Annex I country) ซึ,งมีเปา้หมายลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ภายใต้กรอบ
ของนโบบายรัฐสํานกังานแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมได้รับหน้าที,เป็นเจ้าภาพในการดําเนินงานให้ได้ตาม
เปา้หมายด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศซึ,งประกอบด้วย 2 ประเด็นสําคญัได้แก่ ประเด็นแรกคือการลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก (climate change mitigation) ของประเทศไทยตามพนัธสญัญาที,ได้ให้ไว้กับนานาชาติ และประเด็นที,
สองการสนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นสงัคมที,มีความทนทานตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และผลกัดนัประเดน็การ
ปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) ในประเด็นหลงันี Pมีความสําคญัเร่งด่วนที,
จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนเกิดขึ Pนแล้ว และมีความรุนแรง
เพิ,มขึ Pนเรื,อยๆ เช่น กรณีไฟป่าครั Pงใหญ่ในพื Pนที,ป่าอนรัุกษ์จงัหวดัเชียงใหม่ในต้นปี 2563 ภยัแล้งรุนแรงที,เกิดต่อเนื,องมา
มากกวา่ 5 ปี รวมทั Pง กรณีนํ Pาทะเลหนนุสงูที,ทําให้คณุภาพของกระบวนการผลิตนํ Pาประปาตํ,าลงนํ Pามีรสชาติเค็ม จะเห็นได้
ว่ามิติของการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนี Pเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที,ประชาชนในประเทศไม่ว่าจะอยู่
ในพื Pนที,ใดก็ตามต้องได้รับทราบข้อมลูเพื,อเตรียมพร้อมรับมือกบัภาวะความรุนแรงทางสิ,งแวดล้อม ในขณะที,เมื,อพิจารณา
ข้อมลูเกี,ยวกบัก๊าซเรือนกระจกนั Pนจะพบวา่ประเทศไทยมีอตัราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในอนัดบัที, 22 จากทกุประเทศทั,ว
โลกที, 288 MtCO2 แตเ่มื,อใช้การคํานวณการอตัราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่ผลติมวลรวมในประเทศ (จีดีพี: GDP) จะ
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พบว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงแค่ 0.3 KgCo2/GDP และอยู่ในอันดับที, 52 ของโลก 
(Editorial board 2019)  
 

อย่างไรก็ตามการสํารวจวรรณกรรมในการศกึษาครั Pงนี Pพบว่าความตื,นตวัของสาธารณะในเรื,องการปรับตวัเข้าสู่
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนยงัมีอยูน้่อยมากเมื,อเปรียบเทียบกบัประเดน็การลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ,งเมื,อพิจารณาในบริบทของการสื,อสารด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื,อมวลชนแล้วจะพบว่าเนื Pอหาที,
เกี,ยวข้องกบัการปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนเป็นประเด็นที,ไม่ได้รับการรายงานข่าวจากสื,อมวลชน 
เทา่กบัเรื,องการลดก๊าซเรือนกระจก การทบทวนวรรณกรรมชี Pให้เหน็วา่สาเหตทีุ,เนื Pอหาด้านการลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการ
นําเสนออย่างต่อเนื,องนั Pนเกิดจากอิทธิพลของแหล่งข่าวที,เจ้าหน้าที,ภาครัฐ แหล่งข่าวที,เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 
นอกจากนั Pนยงัพบว่ากระบวนการผลิตข่าวสิ,งแวดล้อมขององค์กรข่าวในระบบทนุนิยมเองก็เป็นปัจจยัที,ลดทอนความรอบ
ด้านของเนื Pอหาข่าวสิ,งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ,งข่าวเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนมกัได้รับการวาง
กรอบ (news framing) จากแหล่งข่าวที,มีอิทธิพลสงูมาเรียบร้อยแล้ว เช่น องค์กรภาครัฐมกัใช้กรอบเรื,องแรงกดดนัจาก
นานาชาติที,ไทยต้องดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจก และใช้วาทกรรมชาตินิยมมาประกอบข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พร้อมกันนั Pนยังนําประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสนับสนุนสร้างความชอบธรรมต่อการ
ดําเนินการของรัฐเกี,ยวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม ในขณะที,องค์กรภาคธุรกิจมกัใช้กรอบเรื,องความ
ยั,งยืน (sustainability) ในขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพื,อสนบัสนนุการดําเนินการทางธรุกิจขององค์กร
ตนเอง อาทิ ในการนําเสนอข่าวกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมแบบ After process CSR การเปิดตวัผลิตภณัฑ์
ประเภทเป็นมิตรกบัสิ,งแวดล้อม (green product) ในบริบทดงักล่าวนี Pเนื Pอหาที,เกี,ยวกบัการปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไม่ปรากฎอยู่ในพื Pนที,ข่าว เพราะไม่สอดคล้องกบัการวางกรอบข่าวของแหล่งข่าวที,มีอิทธิพลสงู และใน
ขณะเดียวกนักองบรรณาธิการข่าวเองก็ไม่สามารถมองเห็นประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรอบด้าน 
เพราะขาดความชํานาญ รวมทั Pงข้อจํากนัเชิงธุรกิจ ผลการวิจยัพบวา่เนื Pอหาข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ระหว่างปี 2011-2013 ในหนงัสือพิมพ์ของประเทศไทยนั Pน มีปริมาณการนําเสนอข่าวที,เป็นประเด็นการปรับตวัเข้าสู่การ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียง 224 ชิ Pนข่าวหรือร้อยละ 11.60 ของจํานวนข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั Pงหมดที,พบในหนงัสอืพิมพ์รายวนั (จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 2559) 

 
ภายใต้บริบทดงักล่าวนี Pคําถามสําคญัประการหนึ,งคือในแง่ของผู้ รับสารที,เป็นผู้บริโภคข่าวนั Pนจะมีความรู้ความ

เข้าใจตอ่เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากน้อยเพียงใด ผู้ รับสารมีความตระหนกัตอ่เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศเพียงใด เพราะความรู้และความตระหนกัดงักล่าวนั Pนจะนําไปสู่การเพิ,มศกัยภาพ (empower) ให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่นโยบายด้านการบริหารจดัการทรัพยากรของรัฐซึ,งจะเกิดเป็นวาระทางสงัคม (public agenda) 
และนําไปสู่การสร้างนโยบายของรัฐ (public policy) ที,มีความเป็นธรรมทางสิ,งแวดล้อม (environmental justice) ต่อไป  
อย่างไรก็ตามข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรมบง่ชี Pว่าเนื Pอหาข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในสื,อมวลชน
ไทยนั Pนนําเสนอประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างผิวเผิน ไม่ได้นําเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และยงั
ปะปนไปด้วยวาทกรรมอื,นๆ ที,ไมเ่อื Pอตอ่การทําความเข้าใจประเดน็การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้ รับสาร ผู้วิจยัจงึ
มองว่าเราจําเป็นต้องมีข้อมลูเชิงประจกัษ์ว่าผู้ รับสารนั Pนมีความเข้าใจในเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร 
และมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะการบริโภคข่าวของผู้ รับสารหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ,งในกลุ่มผู้ รับสารที,มีวิถีชีวิตในเมือง
ใหญ่ ไม่ได้พึ,งพาและไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเกี,ยวกบัธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมมากนกั และเป็นกลุ่มชนชั Pนกลาง กลุ่ม
ผู้ รับสารเหลา่นี Pต้องพึ,งพาประสบการณ์และรับรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศผา่นสื,อ (mediation) เป็นที,สงัเกตวา่
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ผู้ รับสารเหล่านี Pมกัถกูกําหนดให้เป็น “กลุ่มเป้าหมาย” (target group) ของสินค้าประเภทเป็นมิตรกบัสิ,งแวดล้อม (eco-
friendly product) รวมทั Pงการรณรงค์อื,นๆ ทางสิ,งแวดล้อมอยูเ่สมอ เพราะเป็นกลุม่ที,มีอํานาจทางการเงินและมีต้นทนุทาง
สงัคมมากพอที,จะกดดนัรัฐบาลให้ดําเนินการนโยบายทางสิ,งแวดล้อมในลกัษณะตา่งๆ  

 
เมื,อศึกษางานวิจยัที,ผ่านมาแล้วผู้วิจยัพบว่าการวิจยัในประเด็นการรับรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ของประชาชนไทยนั Pนมีอยู่จํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่มีงานวิจยัใดที,เน้นศึกษาในเชิงลกึว่าลกัษณะความรู้ความ
เข้าใจเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตระหนักต่อเรื, องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมี
ความสมัพนัธ์กบัการที,ผู้บริโภคข่าวมีความรู้เท่าทนัสื,อหรือไม่ แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี,ยวกบัความรู้ความเข้าใจเรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเยาวชนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้นําตวัแปรเรื,องการเปิดรับสื,อและการรู้เท่าทนัสื,อไปร่วม
ศกึษาด้วย ผู้วิจยัยงัมองวา่มมุมองที,ใช้การเปิดรับสื,อเป็นแกนในการวิเคราะห์ก็ยงัไมส่ามารถอธิบายได้ชดัในแงพ่ลงัอํานาจ
ของสื,อประเภทข่าวในการประกอบสร้างความเป็นจริงให้กบัทางสิ,งแวดล้อมสู่ผู้อ่าน ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้กรอบทฤษฎีความ
รู้เท่าทนัสื,อมาใช้สร้างตวัแปรเพื,อหาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวกบัความรู้ความเข้าใจเรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้อ่านจะช่วยให้ได้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ที,ลึกยิ,งขึ Pน และสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
เรื,ององค์ความรู้ด้านความรู้เท่าทนัสื,อไปพร้อมๆ กนั  ผู้วิจยัจึงเห็นความสําคญัในการเริ,มโครงการวิจยัเรื,อง “ระดบัความรู้
เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ทั Pงนี Pผู้ วิจยัได้ศึกษาบริบท
ทางด้านการสื,อสารการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศไทย บทบาทของแหลง่ขา่วรัฐ บทบาทของแหลง่ขา่วธุรกิจ 
และใช้แนวคิดทฤษฎีหลักในการวิจัยเรื,องนี Pได้แก่ กลุ่มแนวคิดของสํานัก Critical Political-Economy ทฤษฎี Media 
literacy มาสร้างเป็นกรอบทฤษฎีในการวิจยัครั Pงนี P และนําไปสูก่ารกําหนดสมมตฐิานและสร้างตวัแปรในการทดสอบทฤษฎี
ตอ่ไป ดงันําเสนอในแผนภาพที, 1.1 
 

 
แผนภาพที, 1.1 แสดงกรอบแนวคดิทฤษฎีที,ใช้ในการออกแบบการวิจยั เรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการ

เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่:  ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คดิ” 
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1.2 คาํถามนําการวจิยั 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที,มีวิถีชีวิตในเมืองมีระดบัความรู้เท่าทนัสื,อ (media literacy) ประเภทข่าวการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร ความรู้เท่าทันสื,อนี Pมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกับการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) และความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
หรือไม ่อยา่งไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวจิยั 

1) เพื,อศกึษาระดบัความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
2) เพื,อศึกษาระดบัความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 
3) เพื,อศกึษาความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่ว 
4) เพื,อวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านความรู้คิดที,มีผลกบัความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการ

เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่ว 
 

1.4 สมมตฐิานการวจิยั 

ผู้วจิยักําหนดสมมตฐิานการวจิยัทั Pงหมด 10 ข้อ ได้แก่ 
1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที,แตกตา่งกนัจะมีความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change 

literacy) ที,แตกตา่งกนั  
2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที,แตกต่างกันจะมีความความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,

แตกตา่งกนั 
3) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที,แตกตา่งกนัจะมีความรู้เกี,ยวกบัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที,แตกตา่งกนั 
4) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที,แตกตา่งกนัจะมีทกัษะรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,

แตกตา่งกนั 
5) ความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื,อง

การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
6) ความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี,ยวกบัสื,อ

ประเภทขา่วด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
7) ความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เท่าทนัสื,อ

ประเภทขา่วด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
8) ความตระหนักเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสมัพันธ์กับความรู้เกี,ยวกับสื,อประเภทข่าวการ

เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
9) ความตระหนักเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับทักษะรู้เท่าทันสื,อประเภทข่าว

เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
10) ความรู้เกี,ยวสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าว

การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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1.5 กรอบแนวคดิในการวจิยั (conceptual framework) 

 

แผนภาพที, 1.2 แสดงกรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
1.6 ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยในครั Pงนี Pเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด้วยการสํารวจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(internet-based survey) ซึ,งกําหนดกลุม่ประชากรในการศกึษาคือกลุม่วยัทํางานอายรุะหวา่ง 20-60 ปี ซึ,งมีวิถีชีวิตอยู่ใน
เมืองเขตกรุงเทพมหานคร  

 
1.7 นิยามศัพท์ 

1.7.1 ขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ หมายถงึขา่วที,มีประเดน็ขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือโลกร้อนในแง่มุมต่างๆ รวมทั Pงข่าวที,มีลักษณะการกล่าวอ้างถึงการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศหรือโลกร้อนเพื,อประกอบการนําเสนอประเดน็ทางธรุกิจ สงัคม การเมือง อาชญากรรม เป็นต้น 

1.7.2 ความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าว  (news media literacy)  หมายถึง ระดบัความรู้ (knowledge) และทกัษะ 
(skill) ของผู้ บริโภคข่าวในการทําความเข้าใจเนื Pอหาข่าว โครงสร้างข่าว แปลความหมาย ตีความ ให้
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั Pงความรู้เกี,ยวกับผลกระทบของข่าว บทบาทของข่าว 
นโยบายขององค์กรข่าว อุตสาหกรรมการผลิตข่าว ความสําคัญของแหล่งข่าว กระบวนการผลิตข่าว 
ผู้ บริโภคข่าวที,มีความรู้เท่าทันสื,อประเภทข่าวจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที,ได้รับและนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองในชีวิตประจําวนัได้มาก ในการวิจยันี Pจะแยกเป็น 2 ประเดน็หลกัได้แก่  
1.7.2.1 ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้เกี,ยวกบัอตุสาหกรรมสื,อ ความรู้เกี,ยวกบัการผลติขา่วสิ,งแวดล้อม 

ความรู้เกี,ยวกบัความสาํคญัของขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
1.7.2.2 ด้านทักษะด้านการเปิดรับสื,อเพื,อศึกษาความรู้เท่าทันสื,อ หมายถึง กระบวนการระหว่างการ

เปิดรับสื,อของผู้ รับสารที,ประกอบไปด้วยเกี,ยวข้องกับปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ การตระหนกัรู้ถึง
แรงจงูใจ (motivation) ของตนเองในการบริโภคสื,อ และลกัษณะความตื,นตวั (active) ในขณะที,
ผู้ รับสารบริโภคสื,อ ปัจจยัทั Pง 2 ประการทํางานร่วมกนัในระหว่างที,ผู้ รับสารเปิดรับสื,อในขณะใด
ขณะหนึ,ง หากผู้ รับสารมีทกัษะด้านการเปิดรับสื,อมากก็จะยิ,งสง่เสริมให้ผู้ รับสารมีความสามารถ
ในการรับรู้ ตีความ วิเคราะห์ ประเมิน เนื Pอหาจากสื,อได้ดียิ,งขึ Pน ตามทฤษฎีความรู้เทา่ทนัสื,อในมิติ
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ค ว า ม รู้ คิ ด  ( Media Literacy in Cognitive Dimension) ข อ ง  W.James Potter ซึ, ง ร ะ บุถึ ง
องค์ประกอบด้านแรงจงูใจในการตดัสินใจบริโภคสื,อ (Decision Motivation) เป็นปัจจยัส่งเสริม
ลําดบัที, 2 ของกระบวนการพฒันาความรู้เท่าทนัสื,อในมิติความรู้คิด (Media literacy process: 
cognitive dimension model) 

1.7.3 ปัจจยัที,มีผลตอ่ความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่ว หมายถงึ ปัจจยัที,เกี,ยวข้องกบัการเพิ,มพนูความรู้เทา่ทนัสื,อให้
ของผู้ รับสาร โดยผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
1.7.3.1 ปัจจยัพื Pนฐานด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา อาย ุรายได้ วิถีชีวติใน

พื Pนที,เมือง 
1.7.3.2 ปัจจยัด้านความรู้คดิตามทฤษฎีความรู้เทา่ทนัสื,อ ได้แก่ ความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ (Climate change literacy) ปัจจยันี Pเป็นตวัแปรลาํดบัแรกภายใต้กระบวนการพฒันา
ความรู้เทา่ทนัสื,อในมิตคิวามรู้คดิ (Media literacy process: cognitive dimension model) ของ 
W.James Potter ที,กําหนดให้ โครงสร้างความรู้ (Knowledge structure) เป็นพื Pนฐานสําคญัของ
การเพิ,มพนูความรู้เทา่ทนัสื,อในมิตคิวามรู้คดิของผู้ รับสาร และปัจจยัด้านความตระหนกัเรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศซึ,งเป็นตวัแปรภายใต้กระบวนการพฒันาความรู้เทา่ทนัสื,อของ 
Potter เชน่กนั ที,ระบถุงึตวัแปรความตระหนกัรู้ในตนเอง (the self) คือการเข้าใจความต้องการ
ของตนเอง และมองเหน็ความสมัพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัเนื Pอหาขา่วสารที,บริโภค 

1.7.4 ความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ หมายถึง ระดบัของความรู้ (knowledge) และความเข้าใจที,
ถกูต้องตามหลกัวิทยาศาสตร์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change science) ที,จําเป็น
ต่อการเป็นพลเมืองที,ตื,นตวัในด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ,งแบ่งออกเป็นความรู้ในประเด็น
ยอ่ยๆ ดงันี P  
1.7.4.1 ความรู้พื Pนฐานเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ความรู้เกี,ยวกบัสาเหต ุ

ผลกระทบหลกั การลดก๊าซเรือนกระจก (climate change mitigation) และการปรับตวัเข้าสู่การ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) 

1.7.4.2 ความรู้เกี,ยวกบันโยบายและความสมัพนัธ์ของประเทศไทยกบันานาชาติในความร่วมมือด้านการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ได้แก่ ความร่วมมือกบันานาชาต ิบทบาทของประเทศไทย นโยบาย
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย นโยบายด้านการปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภู
มาอากาศของประเทศไทย 

1.7.4.3 ความรู้เกี,ยวกับผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,มีต่อท้องถิ,น ได้แก่ ด้าน
สิ,งแวดล้อมและสขุอนามยั ด้านวฒันธรรม  

1.7.5 ความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ หมายถงึ ระดบัของการรับรู้ของผู้ รับสารที,มีตอ่ความรู้
เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,ตนเองมี และการนําความรู้นั Pนไปใช้งานในชีวิตประจําวนัอยา่ง
เป็นนิสัย เพื,อมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความตระหนักเรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนี Pแบง่ออกเป็นประเดน็ยอ่ยๆ ได้แก่  
1.7.5.1 ความตระหนกัถงึพฤตกิรรมของตนเองตอ่การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัเข้าสูก่าร

เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ แบง่อออกเป็นด้านการเป็น green consumer และการเป็น
พลเมืองที,ตื,นตวัด้านสิ,งแวดล้อม  
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1.7.5.2 ความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสี,ยงของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถีชีวิต
ในท้องถิ,น ทั Pงด้านสิ,งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวฒันธรรม  

 
1.8 ประโยชน์ที'คาดว่าจะได้รับ 

การวิจยัเรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์
ของปัจจยัด้านความรู้คิด” นี P จะทําให้ได้ข้อมลูเชิงประจกัษ์เกี,ยวกบัความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศของผู้ รับสารได้มากขึ Pน รวมทั Pงยงัช่วยให้ทราบปัจจยัต่างๆ ที,มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัสื,อของผู้ รับ
สาร ซึ,งจะเพิ,มพูนองค์ความรู้เกี,ยวกับแนวคิดความรู้เท่าทันสื,อในแวดวงวิชาการให้มีมากขึ Pนกว่าเดิม ผลการวิจัยจะ
นําเสนอข้อมลูเชิงประจกัษ์ที,ขยายแงม่มุของทฤษฎีเกี,ยวกบัความรู้เทา่ทนัสื,อที,ลกึมากขึ Pน เพราะเป็นการศกึษาในประเดน็ที,
เฉพาะเจาะจงด้านความรู้เท่าทนัข่าวสิ,งแวดล้อม ซึ,งยงัไม่มีการศกึษาในแง่มมุนี Pในประเทศไทย ในระดบัผลการศกึษานั Pน
ผู้วิจยัสรุปประโยชน์ที,ได้รับดงันี P 

1.8.1 ทําให้ทราบระดบัความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่ว 
1.8.2 ทําให้ทราบระดบัความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่ว 
1.8.3 ทําให้ทราบระดบัความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่ว 
1.8.4 ทําให้ทราบปัจจยัที,มีผลกบัความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่ว 

นอกจากนั Pนหากมองในแง่ของการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในแวดวงวิชาชีพและในวงกว้างก็จะพบว่าผล
การศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ,งที,ชี Pให้เห็นถึงผลกระทบของเนื Pอหาประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,มีต่อ
ความเข้าใจของคนในเมือง ผลการศึกษาจึงสามารถเป็นส่วนหนึ,งที,ใช้กระตุ้นให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื,อสารใน
ประเด็นนี P ได้แก่ แหลง่ข่าวของรัฐ แหลง่ข่าวจากองค์กรธุรกิจ ได้ทบทวนและพฒันาเนื Pอหาของการสื,อสารผ่านสื,อมวลชน
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้บริโภคข่าว ในขณะที,สื,อมวลชนเองก็สามารถนําผลวิจยัไปใช้ทบทวนบทบาทของตนในการ
นําเสนอข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื,อให้การสื,อสารได้กลายเป็นส่วนหนึ,งของการผลกัดนัให้เกิดสงัคมที,มี
ความทนทานตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change resilience) ได้อยา่งแท้จริง 

ท้ายที,สดุตวัอาสาสมคัรที,เข้าร่วมทําแบบสอบถามนั Pนยงัมีโอกาสได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองทั Pงใน
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และความเข้าใจเกี,ยวกบัข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การทดสอบนี Pจะช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสได้ประเมินความรู้และความตระหนกัตนเองในประเด็น
เหล่านี P ซึ,งจะเป็นโอกาสในการกระตุ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รับสารที,มีความกระตือรือล้น (active 
audience) และเป็นพลเมืองที,ตื,นตวัในด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อไป ทั Pงนี Pผู้ วิจยัได้จดัเตรียมเนื Pอหาเฉลย
คําตอบในสว่นที,วดัความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศให้กบัอาสาสมคัรหลงัทําแบบสอบถามเสร็จสิ Pน เพื,อให้ผู้
อาสาสมคัรทราบข้อเทจ็จริงอยา่งถกูต้องด้วย 

 
1.9 งบประมาณการวจิยั 

การวิจยัเรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์
ของปัจจัยด้านความรู้คิด” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์และสื,อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
1.10  กรอบระยะเวลาดาํเนินงานวจิยั 

ผู้ วิจัยออกแบบกระบวนการดําเนินโครงการวิจัยนี Pตั Pงแต่เริ,มทบทวนวรรณกรรมจนถึงการทําเล่มรายงาน
ผลการวิจยัรวมทั Pงสิ Pน 1 ปี 4 เดือน ตั Pงแตก่มุภาพนัธ์ 2563 – มิถนุายน 2564 ให้เวลากบักระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
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กลุม่ตวัอย่างมากที,สดุ เพื,อเผื,อเวลาสําหรับปัจจยัภายนอกที,อาจเหตกุารณ์ไม่คาดคิดที,อาจสง่ผลกระทบตอ่การเก็บข้อมลู 
เช่น โรคระบาด การเปลี,ยนแปลงทางการเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิกฤติโรคระบาด COVID-19 มีความรุนแรงมากใน
พื Pนที,กรุงเทพมหานครที,เป็นพื Pนที,เปา้หมาย ทําให้โครงกรวิจยัมีกรอบระยะเวลาการทํางานคลาดเคลื,อนไปจากแผนที,วางไว้
เลก็น้อย  โดยสรุปลําดบัขั Pนตอนการดําเนินโครงการวิจยัได้ดงันี P 

 
ตารางที, 1.1 แสดงขั Pนตอนของโครงการวิจยัและกําหนดเวลาดําเนินการ 

ขั hนตอน ระยะเวลา 
Literature review กมุภาพนัธ์ - กรกฎาคม 2563 
เสนอขอทนุวจิยัจากคณะวารสารศาสตร์ฯ กรกฎาคม 2563 
ปรับปรุง Proposal และทบทวนการออกแบบวจิยั สงิหาคม 2563 
ทดสอบ validity และ reliability ของเครื'องมือ พฤศจิกายน 2563 
Generate แบบสอบถามออนไลน์ ธนัวาคม 2563 
ตดิต่อกลุ่มตวัอย่าง และรวบรวมข้อมูล มกราคม – เมษายน 2564   
ประมวลผลด้วยวธีิการทางสถติ ิ พฤษภาคม 2564 
สรุปผลและวเิคราะห์ อภปิรายผล มิถนุายน - สงิหาคม  2564 
จดัทาํรายงานผลการศกึษา กนัยายน 2564 

 
โดยสรุปแล้วการวิจยัชิ Pนนี Pใช้เวลาดําเนินการทั Pงสิ Pน 1 ปี 7 เดือน ในบทที, 2 ซึ,งเป็นการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั

จะนําเสนอแนวคดิทฤษฎีหลกัที,ผู้วิจยัเลอืกใช้เพื,อสร้างกรอบแนวคดิของการวิจยัเรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คดิ” ร่วมกบัการอภิปรายงานวิจยัที,
ผา่นมาซึ,งมีผลการวิจยัเชื,อมโยงกบัการสร้างตวัแปรรวมไปถงึการกําหนดสมมตฐิานของการวิจยัเรื,องนี P 
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บทที+ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

ความรู้และสถานการณ์ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีการเปลี,ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในแงอ่งค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนการค้นคว้าใหม่ๆ  ที,ทําควบคูไ่ปกบัความเปลี,ยนแปลงของระบบ
นิเวศเกิดขึ Pนอย่างต่อเนื,องเพื,อหาวิธีการรับมือกบัความเสียหายทางสิ,งแวดล้อมและแสวงหานวตักรรมใหม่ๆ เพื,อลดก๊าซ
เรือนกระจก สว่นในแงข่องการวิจยัด้านสงัคมศาสตร์เองก็มีความจําเป็นต้องศกึษาแงม่มุตา่งๆ อยูเ่สมอโดยเฉพาะอยา่งยิ,ง
ความเข้าใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะการวิจยัประเด็นการสื,อสารการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ,งผลการวิจัยหลายชิ Pน (Billett 2010; Giddens 2011; Olausson 2013) พบตรงกันว่า
ประเด็นการสื,อสารเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนไม่ใช่เพียงการสื,อสารวิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อม แต่ตวับท 
(text) ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนได้ลื,นไหลและแปรเปลี,ยน (transform) ไปสู่เรื, องการเมืองของการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change politics) ปรากฎการณ์ดงักลา่วนั Pนเกิดขึ Pนในหลายประเทศทั,วโลก รวมทั Pง
ยงัเกิดขึ Pนในระดบันานาชาติเช่นกนั จากบริบทนี Pเองการทบทวนวรรณกรรมของวิจยัเรื,อง “ความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าว
การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจัยด้านความรู้คิด” ซึ,งมีวตัถุประสงค์เพื,อ
ศกึษาความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความสมัพนัธ์กบัความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศนี P จึงจําเป็นจะต้องให้ความสําคญัของการศกึษาบริบทของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศ
ไทยร่วมด้วยนอกเหนือไปจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที,จะใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั เพราะความเข้าใจ
เกี,ยวกบัจดุยืนทางการสื,อสารของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจะเป็นข้อมลูสําคญัที,ช่วยให้
ผู้ วิจยัสามารถกําหนดตวัแปรในการศึกษาความรู้เท่าทนัสื,อในประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้ รับสารได้
แมน่ยํามากขึ Pน 
 

วตัถปุระสงค์ของนําเสนอเนื Pอหาในบทที, 2 การทบทวนวรรณกรรมนี P คือการสรุป อภิปราย และนําเสนอประเดน็ที,
ผู้วิจยัได้ค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมเพื,อทําให้ผู้อา่นเข้าใจหลกัการพื Pนฐานที,ผู้วิจยัใช้สร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั 
(conceptual framework) อันได้แก่ แนวคิดทฤษฎีหลักพร้อมทั Pงผลการวิจัยด้านการสื,อสารการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศที,ผ่านมา นอกจากนั Pนยงัมีเป้าหมายเพื,ออภิปรายแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวร่วมกบับริบทของการสื,อสารเรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยเน้นที,การทําความเข้าใจจุดยืนทางการสื,อสารของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศอนัได้แก่ รัฐ องค์กรธุรกิจ และสื,อมวลชน เนื Pอหาในบทนี Pจะประกอบด้วย
หวัข้อหลกั 4 หวัข้อ ได้แก่  

1) ประเทศไทยและนโยบายรัฐในฐานะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการสื,อสารเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หวัข้อนี Pจะชว่ยให้ผู้อา่นเข้าใจบริบทและสถานการณ์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอาการในประเทศไทย รวมทั Pง
นโยบายการสื,อสารเรื,องดงักล่าวของรัฐที,เป็นหนึ,งในผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสําคญัของการสื,อสารการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

2) การศกึษาเนื Pอหาขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ แนวคดิทฤษฎีที,นําเสนอในหวัข้อนี Pจะชว่ยให้
ผู้อา่นเข้าใจลกัษณะของขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,พบในสื,อมวลชน ปัจจยัที,สง่ผลให้เกิด
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ลกัษณะของการนําเสนอขา่วเชน่นั Pน รวมทั Pงอิทธิพลของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีคือองค์กรธรุกิจในการนําเสนอขา่ว
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยมีประเดน็ยอ่ยๆ ที,นําเสนอในหวัข้อนี Pได้แก่  

• มมุมองของกลุม่เศรษฐศาสตร์การเมืองแนววิพากษ์ (Critical Political-Economy) ตอ่การผลติขา่ว
สิ,งแวดล้อม 

• อิทธิพลจาก Greenwashing หรือการฟอกเขียวในขา่วประชาสมัพนัธ์ขององค์กรขนาดใหญ่ 
3) ความจําเป็นของการศกึษาผู้ รับสารในแงข่องความรู้เทา่ทนัสื,อที,นําเสนอเนื Pอหาเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ในหวัข้อนี Pผู้วิจยัได้อธิบายความสอดคล้องของทฤษฎีความรู้เทา่ทนัสื,อ (media literacy) ที,เหมาะแก่
การนํามาใช้เป็นกรอบในศกึษาการรับรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ พร้อมทั Pงอภิปรายจดุสาํคญัของ
ทฤษฎีร่วมกบัผลการศกึษาเชิงประจกัษ์เกี,ยวกบัความรู้เทา่ทนัสื,อของผู้ รับสารในประเทศไทยที,มีอยูก่่อนนี P เพื,อ
นําไปสูก่ารสร้างตวัแปร และกรอบแนวคดิของการวจิยั (conceptual framework) ตอ่ไป 

4) ความรู้เทา่ทนัสื,อในมิตคิวามรู้คดิ (Media literacy: the cognitive dimension) หวัข้อนี Pจะชว่ยให้ผู้อา่นได้ทราบ
ถงึนิยามของความรู้เทา่ทนัสื,อ ประเดน็สาํคญัของทฤษฎีความรู้เทา่ทนัสื,อ การนําไปใช้ หลกัการเหลา่นี Pจะใช้เป็น
กรอบในการสร้างตวัแปรเพื,อวดัความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วในประเดน็การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของ
ผู้ รับสาร 

 
เนื Pอหา 4 ส่วนหลกัดงักล่าวนี Pจะนําเสนอตามลําดบัเพื,อช่วยให้ผู้อ่านทําความเข้าใจจากภาพกว้างไปสู่ประเด็น

สําคญัของการวิจยัเรื,องนี P โดยเริ,มจากสถานการณ์ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศไทย นโยบายรัฐ จดุยืน
และการปฏิบัติการด้านการสื,อสารของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสื,อข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ 
แหลง่ข่าวภาครัฐ แหลง่ข่าวธุรกิจ องค์กรสื,อ และบคุลากรสื,อ พร้อมทั Pงการอภิปรายปรากฏการณ์ดงักลา่วด้วยมมุมองเชิง
ทฤษฎี และนําไปสู่ปริมณฑลด้านการสื,อสารการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,ยงัไม่มีการศกึษาในประเทศไทย รวมทั Pง
แนวคดิความรู้เทา่ทนัสื,อที,จะใช้เป็นแนวคดิหลกัของการศกึษาในครั Pงนี Pในที,สดุ ดงัที,นําเสนอในตอ่ไปนี P 
 
2.1 ประเทศไทยและนโยบายรัฐในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสื'อสารเรื'องการเปลี'ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นวาระฉกุเฉินของโลก (Climate Crisis) เพราะเป็นภยัตอ่ความมั,นคงของทั Pง
มนษุยชาตแิละระบบนิเวศโดยรวม ประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัวา่มีความเสี,ยงตอ่ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศเป็นอนัดบัที, 9 ของโลก จากการจดัอนัดบัประเทศที,มีความเสี,ยงในระยะยาวจากการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศเมื,อปี 2561 (สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อมแหง่ชาต,ิ 2563) ผลกระทบ
ดงักลา่วครอบคลมุปัญหาสิ,งแวดล้อมในหลายมิตทิั Pงด้านความเสื,อมโทรมพื Pนที,ป่า การจดัการที,ดนิ ความมั,นคงทางอาหาร 
ภยัพิบตั ิและมลพิษทางอากาศ โดยประเดน็ปัญหาสิ,งแวดล้อมเหลา่นี Pล้วนทวีความรุนแรงขึ Pนเนื,องจากสภาพภมูิอากาศที,
รุนแรง สาํหรับประเทศไทยที,มีประชากรร้อยละ 70 ที,ดําเนินกิจกรรมในภาคการเกษตรและยงัมีระบบเศรษฐกิจที,พึ,งพา
รายได้จากทรัพยากรธรรมชาตด้ิานการทอ่งเที,ยว ความเสื,อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตจิงึสง่ผลกระทบตอ่ความมั,นคง
ทางเศรษฐกิจอยา่งหลกีเลี,ยงไมไ่ด้ Huang and Gupta (2014)  ระบวุา่กลุม่ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ,งมีที,ตั Pงทาง
ภมูิศาสตร์ในแถบเส้นศนูย์สตูรเป็นกลุม่ที,ระบบนิเวศมีความเปราะบางตอ่ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ความรุนแรงของสภาพภมูิอากาศจะสร้างความเสยีหายทั Pงในวงกว้าง โดยประมาณการแล้วการดําเนินการเพื,อสร้างความ
ทนทานตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change resilience) และเพิ,มขีดความสามารถในการปรับตวัเพื,อ
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รับมือผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) จําเป็นต้องใช้งบประมาณมากกวา่
พนัล้านดอลลา่ร์สหรัฐ  
 

ในขณะที,การปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate adaptation) จะมีความจําเป็นเร่งด่วน
สําหรับประเทศไทย นโยบายของรัฐกลบัมุ่งให้ความสําคญัต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างมาก (climate 
change mitigation) โดยเป็นไปตามปัจจัยแรงกดดนัจากนานาชาติ ประเทศไทยมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
อนัดบัที, 22 จากทกุประเทศทั,วโลกที, 288 MtCO2 แต่เมื,อใช้การคํานวณการอตัราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตมวล
รวมในประเทศ (จีดีพี: GDP) จะพบวา่แท้จริงแล้วประเทศไทยได้ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพียงแค ่0.3 KgCo2/GDP และอยู่
ในอันดับที,  52 ของโลก (Editorial board 2019) อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เข้าร่วมกับความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื,อกําหนด
มาตรการลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ตั Pงแตปี่ 2558 ในฐานะของประเทศภาคีภาคสมคัรใจ (Non-Annex I country) 
ซึ,งมีเปา้หมายลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ทั Pงนี Pความตกลงปารีสซึ,งเป็นผลของ
การประชมุ COP21 (21st Conference of the Parties) มีเป้าหมายเพื,อให้นานาประเทศร่วมกนัลดก๊าซเรือนกระจกและ
คงอณุหภมูิโลกให้ไม่ขึ Pนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ,งต่อมาในการประชมุ COP25 เมื,อปลายปี 2562 ที,กรุงแมดริด องค์กร
นานาชาติที,ร่วมการประชมุได้ออกแถลงการณ์เพื,อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทบทวนเปา้หมายการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ของตนเอง (Nationally Determined Contributions หรือ NDCs) ให้มีความท้าทายยิ,งขึ Pน การปรับเป้าหมายดงักล่าวจะ
ช่วยชะลอการเพิ,มขึ Pนของอณุหภมูิโลกได้มากขึ Pนกวา่เปา้หมายเดิมตามข้อตกลง Paris Agreement อยา่งไรก็ตามประเทศ
ไทยประกาศว่าจะยงัคงรักษาเป้าหมายเดิมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที,ร้อยละ 20-25 ภายในปี ≠ÆØ∞ ไว้ก่อน 
เพื,อศกึษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที,จะเกิดขึ Pนจากการปรับเปา้หมายตามข้อเรียกร้องของนานาชาต ิ 
 

ภายใต้ความร่วมมือกบันานาชาตินั Pนรัฐบาลได้มอบหมายให้สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ,งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม เป็นหนว่ยงานหลกัในการร่างแผนแมบ่ทรองรับการเปลี,ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2559-2593 เพื,อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (climate 
change mitigation) และการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) แผนดงักลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื,อวนัที, 14 กรกฎาคม 2558 แผนแม่บทรองรับการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมี
รายละเอียดหลายส่วนที,กําหนดให้หน่วยงานของรัฐทั Pงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเริ,มลงมือศึกษา วางแผน และบริหาร
จดัการทั Pงด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประเมินความเสี,ยงทางสิ,งแวดล้อมที,จะเกิดขึ Pนจากผลกระทบ
ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศยัพนัธกิจหลกัของกระทรวง กรม และหน่วยงานท้องถิ,นแต่ละแห่งเป็น
หลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิตามแผนแม่บทฯ แม้ว่าหน่วยงานแต่ละแห่งจะไม่ได้มีพนัธกิจหลกัด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ,งแวดล้อมก็ตาม เช่น กระทรวงศึกษาธิการรับหน้าที,วางแผนและดําเนินการเสริมความรู้ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในหลกัสตูรให้กบัภาคประชาชน พร้อมกบัผลกัดนัให้หน่วยงานราชการในสงักดัมีเปา้หมายในการลดการปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที,รับผิดชอบ ในขณะที,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหน้าที,
วางแผนรองรับและดําเนินการบริหารจดัการผลกระทบทางสิ,งแวดล้อมที,อาจเกิดขึ Pนกบัภาคการเกษตร และแสวงหาแนว
ทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจําในภาคการเกษตร เป็นต้น นอกจากนั Pนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ,งแวดล้อมยงัมีหน้าที,สําคญัในการกํากับดูแล “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” (Thailand 
Greenhouse Gas Management Organisation (Public Organisation): TGO) ที,ได้รับการจดัตั Pงขึ Pนเมื,อปี 2550 เพื,อเป็น
หน่วยงานหลกัในการควบคมุและดําเนินการโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพฒันาที,สะอาด 
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(Clean Development Mechanism) TGO จะทําหน้าที,เป็นตวักลางในการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆ ในประเทศที,ได้รับการรับรองซึ,งนบัเป็นกลไกที,เป็นรูปธรรมของพนัธกิจการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (climate 
change mitigation )ของประเทศไทย  
 

แม้ว่าแผนแม่บทรองรับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ,ง ร่างโดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แตก่รอบการทํางานแบบบรูณาการดงักลา่ว
ก็เผชิญปัญหาหลักประการสําคัญเพราะบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมยังมีฐานะเพียง
หนว่ยงานเจ้าภาพที,จะต้องผลกัดนัการดําเนินการตามแผนแมบ่ท ในขณะที,หนว่ยงานอื,นๆ ทั,วประเทศก็ไมไ่ด้มีภารกิจหลกั
ในการรับผิดชอบโครงการที,ระบไุว้ในแผนแมบ่ท ความท้าทายหลกัที,เกิดขึ Pนจงึเป็นเรื,องของการขบัเคลื,อนให้เกิดการปฏิบตัิ
เพื,อบรรลตุามเปา้หมายของแผน โดยเฉพาะอย่างยิ,งในประเด็นการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศซึ,งเป็น
เรื,องเร่งด่วนเพราะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั Pงประเทศที,ต้องเผชิญกับความเสี,ยงของความรุนแรงที,
เพิ,มขึ Pนจากภัยพิบัติ มลพิษและโรคระบาด ในประเด็นการปรับตัวเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change adaptation) นี P กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมได้มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติร่างแผนการปรับตัวเพื,อรองรับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National 
Adaptation Plan: NAP) เพื,อขบัเคลื,อนให้เกิดความร่วมมือของหนว่ยงานรัฐทั,วประเทศในการดําเนินกิจกรรมเพื,อลดความ
เสี,ยงและเตรียมพร้อมให้เกิดสงัคมที,มีความทนทานต่อการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change resilience) 
เป้าหมายของแผนแบ่งออกเป็น ∞ ระยะ กินเวลาทั Pงสิ Pน 20 ปี โดยในปัจจุบนัอยู่ในระยะแรกคือศึกษาข้อมูลและความ
เป็นไปได้ในการบริหารการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ,งแวดล้อมแห่งชาติ 2563) แผนดงักลา่วมุ่งเปา้เตรียมความพร้อมใน 6 ความเสี,ยงหลกัของประเทศได้แก่ การบริหาร
จดัการนํ Pา ความมั,นคงทางอาหาร ผลกระทบต่อภาคการท่องเที,ยว สาธารณสขุ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ความมั,นคงของมนษุย์และถิ,นที,อยู ่ในแงค่วามสมบรูณ์ของแผนและกลไกการจดัการนั Pนได้รับการออกแบบไว้อยา่งรัดกมุมี
การกําหนดเปา้หมายและตวัชี Pวดัความสําเร็จไว้อย่างชดัเจนเพื,อให้สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติมีกลไก
เพื,อติดตามผลจากหน่วยงานอื,นๆ ได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติมี
บทบาทเพียงเป็นหน่วยงานขบัเคลื,อนซึ,งไม่ได้จดัสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบตัิการตามแผนให้แก่หน่วยงานอื,นๆ นั,น
หมายความวา่การดําเนินการใดๆ ตามแผนจะต้องอาศยัเพียงงบประมาณประจําปีของแตล่ะหน่วยงานเท่านั Pน ข้อจํากดันี P
จึงเป็นความท้าทายของการผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมด้านการปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้จริง ในทาง
ตรงกนัข้ามสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้จดัสรรงบประมาณจํานวน 1,903 ล้านบาท ซึ,งเป็นเม็ดเงิน
ทจากการสนับสนุนขององค์กรนานาชาติด้านสิ,งแวดล้อม ได้แก่ Green Climate Fund และรัฐบาลเยอรมันนี เพื,อ
ดําเนินการกิจกรรมด้านการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตั Pงแตปี่ 2559 เป็นต้นมา (พชัรี วีระนนท์ [no date]) จะเห็นได้วา่
เมื,อเปรียบเทียบความสมดลุของทิศทางของนโยบายรัฐที,มีตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในสองประเด็น ได้แก่ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (climate change mitigation) และการปรับตัวเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change adaptation) นั Pนรัฐได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมทั Pงในแง่การสนับสนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินการและการสร้างกลไกการบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าด้านการปรับตัวเข้าสู่การ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งเหน็ได้ชดั  
 

นอกจากประเดน็นโยบายรัฐแล้วการดําเนินการให้มีกฎหมายเพื,อกํากบัดแูลและบงัคบัใช้อยา่งเป็นธรรมเป็นเรื,อง
จําเป็นอย่างยิ,งต่อการเดินหน้าสร้างความทนทานต่อการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ประเทศไทยมีข้อ
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ผกูพนัที,จะต้องยกร่างและประกาศใช้พระราชบญัญัติการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแห่งชาติ (พ.ร.บ.โลกร้อน) ตามที,
รัฐบาลได้กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่าภายในปีนี P 
(พ.ศ. 2563) การร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวนั Pนจะต้องแล้วเสร็จ ปัจจบุนัร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวอยู่ระหว่างการยก
ร่างโดยมีสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการ ซึ,งจะต้องผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที,มีตอ่ร่างพระราชบญัญตัิดงักลา่วด้วย (กองบรรณาธิการข่าวส่งิแวดล้อม, n.d.)  ในประเด็นนี P
เองการสื,อสารกับสาธารณะจึงเป็นเรื,องที,ทั Pงเร่งด่วนและมีความสําคัญอย่างยิ,งต่อทิศทางนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ,งการสง่เสริมให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ,งแวดล้อมผ่านการกํากบัด้วย
กฎหมายที,เป็นธรรมและเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ,งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื,อ
ไม่ให้เกิดกรณีปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายและการนําผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไปใช้ในลกัษณะที,
ไม่สอดล้องกบัหลกัวิทยาศาสตร์และไม่เป็นธรรมดงัเช่นกรณีคําตดัสินของศาลเมื,อปี พ.ศ. 2558 (ดเูพิ,มเติมได้ที, สภุาพร 
มาลยัลอย ≠ÆÆ≤) การศกึษาทบทวนวรรณกรรมที,เกี,ยวข้องผู้วิจยัพบวา่ภาครัฐเองได้ระบถุึงความจําเป็นในการสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัประชาชนด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยกําหนดให้สื,อมวลชนเป็นหนึ,งในผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การดําเนินการสื,อสารกับสาธารณะเพื,อสร้างสังคมที,มีความรู้เท่าทันเรื,องการปรับตัวเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ดงัปรากฎในแผนการปรับตวัเพื,อรองรับการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแหง่ชาต ิ(NAP) วา่ 
 

“…ภาคสื&อมวลชน โดยสื&อมวลชนทั3งภาครฐัและภาคเอกชน มีบทบาทสําคญัในการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่าน 

ช่องทางต่างๆ และมีอิทธิพลต่อสงัคมในวงกวา้ง มีอิทธิพลในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลการดําเนินงาน

ดา้นการปรบัตวัต่อการเปลี&ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและต่างประเทศ ของภาค ส่วนต่างๆ เช่น 

การประชมุกรอบความร่วมมือระดบัโลกและภายในประเทศ ความรู้ดา้นการเปลี&ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การ

พยากรณ์อากาศและการเตือนภยั ขอ้แนะนําในการปฏิบติัจากหน่วยงานภาครฐั การรายงานข่าวสารเหตกุารณ์

ภยัธรรมชาติและภยัพิบติัอย่างทนัท่วงที การสื&อสารวิธีการปฏิบติัตนเพื&อลด ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศใหก้บัประชาชนและผูป้ระกอบวิชาชีพต่างๆ การเผยแพร่ งานวิจยัที&เกี&ยวขอ้ง เป็นตน้.” 

(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อมแหง่ชาต ิ2563)  
 

จากบริบทที,กลา่วมานี Pสะท้อนให้เห็นความจําเป็นของการศกึษาความสมัพนัธ์ทางการสื,อสารระหว่างผู้ มีสว่นได้
เสยีในประเดน็การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย ได้แก่ รัฐในฐานะผู้ กํากบัดแูลและขบัเคลื,อนนโยบายและ
ยังเป็นแหล่งข่าว (news source) สื,อมวลชนในฐานะตัวกลางที,ทําหน้าที,ผลิตข่าวสารด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศออกสู่ประชาชน และประชาชนทั Pงในฐานะผู้บริโภคข่าวสาร (news consumer) ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศรวมทั Pงในฐานะพลเมืองที,เป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ ผู้วิจยั
จงึได้ทบทวนวรรณกรรมที,เกี,ยวข้องเพื,อจํากดัขอบเขตของการวิจยัครั Pงนี Pให้ตอ่ยอดองค์ความรู้ที,มีอยูแ่ล้วในเรื,องการสื,อสาร
ประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลกในประเทศไทย และสอดคล้องกบัทรัพยากรรวมถึงงบประมาณของการวิจยั
ในครั Pงนี P ในหวัข้อต่อไปผู้วิจยัจะนําเสนอประเด็นสําคญัที,ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในปริมณฑลของการสื,อสารด้าน
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศทั Pงในประเทศและตา่งประเทศพร้อมทั Pงอธิบายแนวคิดทฤษฎีที,จะใช้เป็นสร้างเป็นกรอบ
ในการวจิยั (conceptual framework) เรื,องนี P  
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2.2 การศกึษาเนื hอหาข่าวเกี'ยวกับการเปลี'ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
สื,อมวลชนเป็นสถาบนัที,ได้รับความคาดหวงัจากสงัคมว่าจะเป็นส่วนสําคญัต่อการสร้างสงัคมที,มีความรู้ความ

เข้าใจต่อปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ตลอดจนสร้างความตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ในสงัคม
กบัปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ผ่านการนําเสนอข่าวที,มีข้อเท็จจริงที,ถูกต้องและรอบด้าน อย่างไรก็ตาม
การศกึษาเกี,ยวกบัเนื Pอหาขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในหลายประเทศทั,วโลกพบวา่พื Pนที,ขา่วไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อการพฒันาสงัคมที,มีความรู้เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างแท้จริงได้ ในหวัข้อนี Pจะอภิปราย
แนวคิดทฤษฎีที,อธิบายสภาพเนื Pอหาข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,พบในสื,อมวลชน ประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ที,
สง่ผลให้เกิดเนื Pอหาขา่วเชน่นั Pน 
 
2.2.1 มุมมองของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองแนววพิากษ์ (Critical Political-Economy) ต่อการผลติข่าว

สิ'งแวดล้อม 

นกัทฤษฎีในกลุม่เศรษฐศาสตร์การเมืองแนววิพากษ์สนใจศกึษาการทํางานของสื,อมวลชนภายใต้ระบบทนุนิยม 
โดยชี Pให้เห็นถึงข้อจํากดัหลายประการของกระบวนการทํางานข่าวที,ลดทอนคณุค่าของ “ข่าว” ตามอดุมคติ กล่าวคือข่าว
ไม่ได้เป็นพื Pนที,ในการนําเสนอ “ความเป็นจริง” (Truth) ดังที,สังคมคาดหวัง ในทางตรงกันข้ามนักทฤษฎีในกลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การเมืองแนววิพากษ์มองว่าเนื Pอหาข่าวเป็น “ผลผลิต” ของกระบวนการทํางานของบคุลากรข่าว องค์กรข่าว
นั Pนตกอยู่ภายใต้ข้อจํากดัของระบบการผลิตที,ถกูกํากบัด้วยการอยู่รอดในอตุสาหกรรมการสื,อสารมวลชนและจําเป็นต้อง
พึ,งพาแหล่งทนุสนบัสนนุ รวมทั Pงจําเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านจํานวนมากเพื,อดึงดดูรายได้จากการโฆษณา ด้วยข้อจํากดั
พื Pนฐานเหล่านี Pทําให้การนําเสนอข่าวเกี,ยวกับสิ,งแวดล้อม รวมทั Pงข่าวเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ใน
ลกัษณะที,มีเนื Pอหาเพียงผิวเผิน (superficial) ปะปนด้วยคา่นิยมและอดุมการณ์ทางการเมืองและสงัคมมากกวา่ข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ (scientific fact) และในท้ายที,สดุเนื Pอหาข่าวเกี,ยวกบัสิ,งแวดล้อมและการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
นั Pนมกัได้รับการวางกรอบ (framing) จากสถาบนัที,ทรงอิทธิพลทางการเมืองและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ทั Pงนี Pจะนําเสนอ
ข้อจํากดัประการสาํคญัที,มีผลตอ่ลกัษณะเนื Pอหาขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงันี P 

 
2.2.1.1 การพึ'งพาแหล่งข่าวที'เป็นผู้มีอาํนาจในสังคม (authoritative news sources)  

Stuart Hall (1978) อธิบายว่าแหลง่ข่าวซึ,งเป็นผู้ มีอํานาจในสงัคม (authoritative news sources) มกัจะปรากฏ
ในข่าวในฐานะ “ผู้ ให้ความหมายหลกั” (primary definer) เกี,ยวกบัเหตกุารณ์ที,เกิดขึ Pนเป็นผลมาจากระบบการผลิตของ
องค์กรสื,อมวลชนที,เป็นธุรกิจและมีการแข่งขนัสงู กลา่วคือนกัข่าวไม่มีเวลามากนกัในการศกึษาหาข้อมลูเกี,ยวกบั “ความ
เป็นจริง” ที,เกิดขึ Pนในเหตุการณ์หนึ,งๆ การแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และการประเมินว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ 
เหลา่นั Pนนา่จะเชื,อถือพอที,จะรายงานหรือไมจ่ะต้องทําให้เสร็จสิ Pนภายในระยะเวลาอนัจํากดัก่อนที,คูแ่ขง่ขนัจะตีพิมพ์ ดงันั Pน
วิธีการที,จะลดระยะเวลาในกระบวนการดงักล่าวได้คือการที,นกัข่าวมกัประเมินจะ “ความน่าเชื,อถือ” ของข้อมลูโดยให้
นํ Pาหนกั “ตําแหน่งหน้าที,” ของแหล่งข่าวเป็นอย่างแรก เพื,อมุ่งให้การนําเสนอข่าวถกูต้องและรวดเร็วก่อนคู่แข่งขนั ความ
กดดนัภายใต้กระบวนการทํางานดงักลา่วทําให้ข้อเท็จจริงตา่งๆ ในขา่วนั Pนเตม็ไปด้วยการอธิบายความจาก “เครือขา่ยของ
ผู้ มีอํานาจของสถาบนัทางสงัคม” (The powerful institutions) โดย Hall เรียกลกัษณะการทํางานข่าวดงักล่าวว่า “The 
web of facticity” คือการที,นกัขา่วให้ความสําคญักบัการเข้าถงึแหลง่ขา่วที, “มีอํานาจ” และ “สงัคมให้ความเชื,อถือ” ในการ
ให้ข่าวเป็นลําดบัแรกเพื,อลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลูข่าว เราจึงเห็นได้ว่าคําสมัภาษณ์ของ นกัการเมือง เจ้าหน้าที,
ของรัฐ และผู้ เชี,ยวชาญของรัฐมกัได้รับการเผยแพร่เป็นลําดบัแรกในชิ Pนข่าว ซึ,งอาจจะอยู่ในย่อหน้าแรกของข่าวหรือเป็น
คนแรกที,ปรากฏในการรายการสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์หรือวิทย ุ 
 



 15 

งานวิจัยหลายชิ Pนที,เกี,ยวกับข่าวสิ,งแวดล้อม (Cottle 2003b; Anderson 2010; Allan 2011; Anderson 2014) 
ยืนยนัตรงกนัว่า “แหลง่ข่าว” (news source) ที,พบในข่าวสิ,งแวดล้อมนั Pนมกัเป็น “ผู้ มีอํานาจ” เช่น นกัการเมือง เจ้าหน้าที,
ของรัฐ และผู้ เชี,ยวชาญของรัฐ โดยคนเหลา่นี Pมกัมีโอกาสเหนือกวา่ “คนทั,วไป” (lay people) ในการกําหนดวา่ “เรื,องอะไร” 
ที,จดัเป็นปัญหาสิ,งแวดล้อมและปัญหาเหล่านั Pนควรได้รับการแก้ไขอย่างไร สถานการณ์ดงักลา่วสามารถสง่ผลกระทบต่อ
การชี Pนําให้ผู้อ่านตระหนกัถึงปัญหาสิ,งแวดล้อมบางประเภท แต่ในขณะที,ปัญหาสิ,งแวดล้อมบางประเภทที,รัฐหรือสถาบนั
อื,นที,มีอํานาจทางสงัคมไม่ได้ให้ความสนใจก็จะไม่ได้รับการนําเสนอในพื Pนที,ข่าว ยิ,งไปกว่านั Pนการศึกษาของ Williams 
(2015)  พบว่าเมื,อศกึษาที,มาของแหล่งข่าวในข่าววิทยาศาสตร์ที,มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสิ,งแวดล้อมหรือปัญหาทาง
สิ,งแวดล้อม ก็จะพบว่านอกจากแหล่งข่าวจํานวนมากจะเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของรัฐแล้ว 
แหล่งข่าวที,พบในข่าววิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อมยังเป็นบุคคลที,เป็นตวัแทนของสถาบนัทางสงัคมที,มีความเชื,อมโยงกับ
องค์กรขนาดใหญ่ (corporate) ซึ,งมีชื,อเสียงและมีทรัพยากรและงบประมาณมากพอสําหรับการวางกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์และรณรงค์โครงการเชิงสิ,งแวดล้อมของตนเอง ทําให้องค์กรขนาดใหญ่ได้เปรียบในการครอบครองพื Pนที,ขา่ว
ในหน้าหนงัสือพิมพ์ รวมทั Pงสร้างกรอบการรับรู้เกี,ยวกบัเรื,องวิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อมให้กบัผู้อ่านในวงกว้าง ผลการศกึษา
ชี Pให้เห็นว่าตั Pงแต่ทศวรรษ 80 เป็นต้นมาปริมาณชิ Pนข่าวหนึ,งในสี,ของข่าววิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อมในหน้าหนังสือพิมพ์
รายวนัในองักฤษไมไ่ด้เกิดขึ Pนจากการค้นคว้าประเดน็ขา่วของนกัขา่วและกองบรรณาธิการ แตก่ลบัเกิดจากความพยายาม
ของแหล่งข่าวขององค์กรขนาดใหญ่ในการเข้าถึงนักข่าวเพื,อให้ข้อมลูและนําเสนอประเด็นที,องค์กรต้องการสื,อสารกับ
ประชาชน สําหรับในยคุปัจจุบนันั Pนผลการวิจยัของ William (อ้างแล้ว) ยงัคงสะท้อนสภาพการณ์ที,ไม่แตกต่างนกั โดยมี
เพียงร้อยละ 23 ของนักข่าวในอังกฤษที,ยืนยันว่าตนเองใช้กระบวนการทําข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในการผลิตข่าว
วิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อม ในขณะที,ร้อยละ 46 ของนกัข่าวในองักฤษให้ข้อมลูว่าตนเองมกัทําข่าวใน “เชิงรับ” (passive 
recipients) กลา่วคือเป็นฝ่ายรอรับประเดน็ขา่วจากแหลง่ขา่ว 

 
สําหรับข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนการวิเคราะห์เนื Pอหาข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศทั,ว

โลกยืนยันตรงกันว่าพื Pนที,ข่าวมักให้ความสําคัญต่อคําสัมภาษณ์นักการเมือง กล่าวคือมักพบว่านักการเมืองมักเป็น
แหล่งข่าวหลักในข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Billett 2010; Olausson 2010; Salathong 2011; Olausson 
2014a) ลกัษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาเนื Pอหาข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเช่นกัน 
(เจษฎา ศาลาทอง 2007) วิเคราะห์เนื Pอหาข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงปริมาณ (quantitative content 
analysis) ของหนังสือพิมพ์ไทยในช่วงปี ≠µµ∂-≠µ∑∑ พบว่านักการเมืองเป็นแหล่งข่าวที,มีความถี,สงูสดุในข่าวประเภท
ดงักลา่ว ซึ,งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ (Comfort et al. 2020) ที,เปรียบเทียบแหลง่ขา่วที,พบในหนงัสอืพิมพ์รายวนัของ 
4 ประเทศ และพบว่าเจ้าหน้าที,รัฐเป็นแหล่งข่าวหลกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหนงัสือพิมพ์ของไทย ใน
ขณะเดียวกนัการวิเคราะห์เนื Pอหาข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงคณุภาพ (textual analysis) จาก
หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับทั Pงหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในประเทศไทยพบว่านักการเมือง ข้าราชการ และ
ผู้ ชํานาญการของรัฐ เป็นแหล่งข่าวหลักที,พบในการรายงานข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
(Dhiensawadkij, 2018) ลกัษณะการรายงานข่าวที,พึ,งพาแหลง่ข่าวจากสถาบนัที,ทรงอํานาจมากเกินไปนี Pจะสง่ผลกระทบ
ต่อการรับรู้ประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผู้ รับสาร กล่าวคือข่าวได้กลายสภาพเป็นพื Pนที,เสริมยํ Pา
ความหมายของปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมของสถาบนัที,ทรงอํานาจ ในขณะที,เสียงของภาคประชาชนที,เป็นอีกหนึ,งผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียในประเด็นดงักล่าวกลบัไม่ได้รับพื Pนที,มากเท่าที,ควร เช่น พื Pนที,ข่าวได้สะท้อนความจําเป็นเร่งด่วนของนโยบายการลด
ก๊าซเรือนกระจกซึ,งเป็นไปตามพนัธะสญัญาที,รัฐได้ให้ไว้ในระดบันานาชาติมากกว่าการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตะ
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หนกัถึงความจําเป็นของการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลกซึ,งเป็นเรื,องที,ได้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ทกุ
คนแล้ว ณ ขณะนี P เป็นต้น  
 
2.2.1.2 เนื hอหาข่าวที'แฝงด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองและการใช้ประเดน็ “โลกร้อน” เพื'อสนับสนุนวาทกรรม

อื'นๆ  

งานวิจยัเกี,ยวกับการวิเคราะห์เนื Pอหาข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,มุ่งศึกษาอดุมการณ์และค่านิยม
บางอย่างที,แฝงเร้นอยู่ในรูปแบบข่าวสะท้อนว่าองค์กรข่าวที,ดําเนินการในแต่ละวฒันธรรมล้วนใช้กรอบที,แตกต่างกนัการ
มองปัญหาสิ,งแวดล้อมเรื,องเดียวกนั ลกัษณะทางอดุมการณ์หลกั (Ideology) ของแตล่ะสงัคมและวฒันธรรมจะมีผลอยา่ง
มากในการสื,อสาร การวิจยัพบวา่การรายงานขา่วเกี,ยวกบัการเจรจาเพื,อการแก้ไขปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
โลกในหลายวาระที,ผา่นมา เชน่ การประชมุสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (COP) ในหนงัสอืพิมพ์
รายวนัของ ∞ ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และอินเดีย มกัแฝงไว้ด้วยอดุมการณ์เชิงอนรัุกษ์นิยมและ
อดุมการณ์ชาตินิยมซึ,งไม่ส่งเสริมให้ผู้ รับสารเกิดความตระหนกัถึงความจําเป็นที,จะต้องร่วมมือกบันานาชาติเพื,อลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั Pงการให้ความช่วยเหลือในระดบันานาชาติแก่พื Pนที,ที,มีความเสี,ยงต่อการประสบภัย
ธรรมชาติอย่างรุนแรงจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sandbrand-Nisipeanu, 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ,งใน
ประเทศอินเดียนั Pน Billett (2010) พบวา่เนื Pอหาในขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในหนงัสือพิมพ์รายวนักลบัมีจดุยืน
เชิงชาตินิยมที,สนบัสนนุวา่อินเดียควรมุ่งรับผิดชอบและเฝา้ระวงัเฉพาะผลกระทบจากการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที,จะ
เกิดขึ Pนกับผู้ คนและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศอินเดียเท่านั Pน Billet สรุปว่าลกัษณะมุมมองดังกล่าวในข่าวไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที,อินเดียมีสถิติเป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับต้นๆ ของโลก และข้อเท็จจริงในเชิง
วิทยาศาสตร์สรุปว่าผลกระทบที,เกิดขึ Pนจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกนั Pนแพร่กระจายไปทั,วโลกไม่ได้จํากัดอยู่เพียงพื Pนที,
ประเทศใดประเทศหนึ,งเท่านั Pน การนําเสนอปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในลกัษณะดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์
รายวันของอินเดียจึงมีแนวโน้มจะทําให้ผู้ อ่านไม่สามารถเชื,อมโยงต้นเหตุของการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบเชิงสิ,งแวดล้อมที,เกิดขึ Pนอยา่งหลากหลายทั,วโลกได้ งานวิจยัเชิงปริมาณที,ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับ
สื,อหนงัสอืพิมพ์กบัความเชื,อ (Belief) ของผู้อา่นเกี,ยวกบัปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
 

เมื,อวิเคราะห์เนื Pอหาขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจะพบวา่คําวา่ “การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ” นั Pน
ถกูใช้ประกอบข่าวอื,นๆ นอกจากข่าวสิ,งแวดล้อม Olausson (2014b) สรุปว่าประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,
พบในข่าวนั Pนมกัถกูแปรสภาพ (transformation) จากวาทกรรมทางสิ,งแวดล้อมไปสนบัสนนุวาทกรรมอื,น โดยเฉพาะวาท
กรรมทางการเมือง ประเด็นนี Pสอดคล้องกับผลการศึกษาเนื Pอหาข่าวเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัของประเทศไทยเช่นกนั Dhiensawadkij (2018) พบว่าข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
นั Pนมกัถกูนําเสนอผ่านแหล่งข่าวที,เป็นนกัการเมืองและเจ้าหน้าที,ของรัฐและแฝงไว้ด้วยวาทกรรมชาตินิยม (nationalism 
discourse) วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy discourse) และวาทกรรมการพัฒนาที,ยั,ง ยืน 
(sustainability development discourse) เพื,อสนบัสนนุอดุมการณ์ในการจดัการและการปฏิบตัิการทางสิ,งแวดล้อมของ
ตนเอง ประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศถกูนําไปเชื,อมโยงกบัวาทกรรมเหล่านี Pเพื,อสนบัสนนุความชอบธรรมใน
การบริหารจดัการด้านพลงังานของรัฐ มากกว่าจะมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อมรวมทั Pงผลกระทบใน
เชิงประจกัษ์ที,เกิดขึ Pนในพื Pนที,ประเทศไทย ข่าวที,พาดหวัด้วยคําว่า “โลกร้อน” “ลดก๊าซเรือนกระจก” มกัพบว่าแท้จริงแล้ว
เนื Pอหาในข่าวเป็นเรื,องนโยบายพลงังาน ซึ,งแหล่งข่าวจะหยิบยกปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศขึ Pนมาสนบัสนนุ
ข้อถกเถียงของตนเอง โดยมุ่งชี Pแจงถึงความจําเป็นที,ประเทศไทยจะต้องดําเนินการนโยบายพลงังานนั Pนๆ เพราะประเทศ
ไทยมีความผกูพนัตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) นอกจากนั Pนเมื,อพิจารณาเฉพาะแหลง่ข่าวที,เป็นหน่วยงานของ
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รัฐที,รับผิดชอบโดยตรงตอ่ประเด็นทางสิ,งแวดล้อมก็จะพบวา่เนื Pอหาเกี,ยวกบัสิ,งแวดล้อมในข่าวที,นําเสนอโดยหน่วยงานรัฐ
มกัเป็นประเด็นที,นําเสนอความสําเร็จของหน่วยงานนั Pนๆ มากกว่าจะเป็นเนื Pอหาที,สร้างความเข้าใจเกี,ยวกบันโยบายสา
ธารณด้านสิ,งแวดล้อม เช่น องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มกัให้ข้อมลูเกี,ยวกบัปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที,องค์กรและเครือข่ายนําเข้าสู่ระบบซื Pอขายคาร์บอน (carbon trading) มากกว่าการให้ข้อมลูเกี,ยวกับข้อดี
ข้อเสียของระบบดงักลา่วต่อการลดปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ทั Pงนี Pงานวิจยันี Pยงัระบวุ่าประเด็นการลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยถกูใช้สนบัสนนุนโยบายการสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินแหง่ใหมข่องรัฐ โดยรัฐนําเสนอวา่
โรงไฟฟ้าดงักล่าวสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมได้เพราะใช้เทคโนโลยี “ถ่านหินสะอาด” 
(clean coal) ซึ,งจะทําให้ประเทศมีผลการดําเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที,ได้รับการยอมรับจากนานาชาต ิ 
 
2.2.1.3 ความท้าทายของการนําเสนอข้อเทจ็จริงเรื'องการเปลี'ยนแปลงสภาพภมูอิากาศใน “การทาํงานข่าว”  

บริบทของอตุสาหกรรมข่าวในระบบทนุนิยมสร้างความท้าทายให้กบัการผลิตข่าวเกี,ยวกบัสิ,งแวดล้อมอย่างมาก 
(Anderson 2010) ระบุว่าข่าวสิ,งแวดล้อมมกัถูกนําเสนอภายใต้กรอบเน้นเหตุการณ์ (event-oriented frame) มากกว่า
กรอบเชิงประเด็น (issue-oriented frame)  ทําให้ขาดความรอบด้านและลุ่มลกึทําให้ผู้อ่านไม่สามารถสามารถเชื,อมโยง
ปัญหาสิ,งแวดล้อมนั Pนๆ กับสาเหตุ และผลกระทบที,จะเกิดกับตนเองทั Pงในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมได้ ใน
บริบทของข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนลกัษณะการนําเสนอแบบเน้นเหตุการณ์ลดทอนโอกาสที,ผู้ อ่านจะ
เชื,อมโยงวิถีชีวิตของตนเองกบัการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะความเสี,ยงตนเองกําลงัเผชิญภายใต้ความรุนแรงจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที,ตนเองต้องเผชิญ การทบทวนวรรณกรรมทําให้พบว่าปัจจัยที,ส่งเสริมให้เกิดการรายงานข่าว
สิ,งแวดล้อมด้วยกรอบเน้นเหตุการณ์ ได้แก่ แรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตข่าว บรรทัดฐานของการรายงานข่าว 
(journalistic norms) เช่น คุณค่าข่าว (newsworthiness) (A. Anderson, 2000; Cottle, 2000; Dhiensawadkij, 2018) 
ความชํานาญด้านขา่วสิ,งแวดล้อมของกองบรรณาธิการ (Salathong 2011) และแรงกดดนัจากผู้สนบัสนนุ (sponsorship) 
(Cottle 2003a)  
 

สําหรับประเทศไทยนั Pนตั Pงแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา สํานกัข่าวและหนงัสือพิมพ์รายวนัทยอยยกเลิกโต๊ะข่าว
สิ,งแวดล้อมออกจากกองบรรณาธิการเพราะขา่วสิ,งแวดล้อมใช้ทรัพยากรในการผลิตสงูทั Pงด้านแรงงานคนและงบประมาณ 
(Dhiensawadkij 2018; กลุธิดา สมาพทุธิ 2540) เพราะข้อเท็จจริงทางสิ,งแวดล้อมเป็นเรื,องที,ต้องอาศยัการตรวจสอบทั Pง
ปรากฏการณ์ที,เกิดขึ Pนพร้อมทั Pงข้อมลูเชิงประจกัษ์ทางวิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อม ปัญหาสิ,งแวดล้อมไม่สามารถทําความ
เข้าใจได้โดยเพียงอาศยัแหลง่ข่าวเดียวจงึกินเวลามากในกระบวนการผลิต เมื,อเป็นเช่นนั Pนทําให้นกัข่าวสิ,งแวดล้อมต้องสั,ง
สมประสบการณ์ทั Pงในแง่ความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงแหล่งข่าวที,หลากหลาย ไม่เพียงเท่านั Pนการรายงานข่าว
สิ,งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาสิ,งแวดล้อมที,เกิดจากผลกระทบทางอุตสาหกรรมหรือโครงการลงุทนขนาดใหญ่ยงัส่งผล
กระทบตอ่ชื,อเสียงของบริษัทผู้อปุถมัภ์ (sponsor) อย่างหลีกเลี,ยงไม่ได้ และในที,สดุอาจทําให้หนงัสือพิมพ์ขาดรายได้จาก
การโฆษณา (สชุาดา จกัรพิสทุธิÄ 2557) ปัจจยัดงักล่าวทําให้หนงัสือพิมพ์รายวนัมองว่าข่าวสิ,งแวดล้อมมีต้นทนุสงูเกินไป
และเลือกที,จะเลิกผลิตไปในที,สดุ จากสาเหตขุ้างต้นทําให้ปัจจบุนัองค์กรข่าวมีความเชี,ยวชาญด้านข่าวสิ,งแวดล้อมลดลง
อย่างมากเพราะขาดบุคลากรที,เชี,ยวชาญ ในปัจจุบนัการรายงานข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงไม่ได้รับการ
นําเสนอในฐานะ “ข่าวสิ,งแวดล้อม” แต่กลบัเป็นเพียงการนําเสนอ “ข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ,ง
ไม่ได้นําเสนอข้อมลูและสาระโดยตรงเรื,องปัญหาและผลกระทบทางสิ,งแวดล้อม แต่เป็นเพียงการหยิบยกประเด็นการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ Pนมาประกอบนําเสนอเรื,องอื,นๆ เช่น การเมือง การตลาด และนโยบายสาธารณะ 
(Dhiensawadkij 2018) Maras (Maras 2013) อธิบายว่ากองบรรณาธิการข่าวจะสูญเสีย “ความสามารถด้านมุมมอง
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ข่าว” (frame blindness) เพราะขาดความรู้ความชํานาญในประเด็นข่าวบางอย่าง เมื,อศกัยภาพด้านมมุมองข่าวของกอง
บรรณาธิการลดลงโอกกาสที,เหตกุารณ์ประจําวนัที,เกิดขึ Pนจะได้รับการรายงานผา่นมมุมองขา่วที,หลากหลายก็จะน้อยลงไป
ด้วย คําอธิบายของ Maras สะท้อนให้เห็นว่าการที,ไม่มีโต๊ะข่าวสิ,งแวดล้อมในกองบรรณาธิการข่าวในประเทศไทยเป็น
เวลานานก็ทําให้องค์กรข่าวสญูเสีย “ความสามารถด้านมมุมองข่าวสิ,งแวดล้อม” (environment frame blindness) ดงันั Pน
เหตกุารณ์หลายอยา่งมกัไมถ่กูนําเสนอเป็นขา่วด้วยแง่มมุสิ,งแวดล้อม เช่น การแถลงขา่วโครงการลงทนุสร้างโรงไฟฟา้ใหม ่
การเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่มกัได้รับการนําเสนอเป็นข่าวธุรกิจที,เน้นเรื,องความคืบหน้าการลงทนุและตวัผลิตภณัฑ์มากกว่า
การเสนอด้วยแงม่มุที,สมัพนัธ์กบัการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
 

ความสามารถด้านมมุมองขา่วสิ,งแวดล้อมของกองบรรณาธิการที,สญูเสียไปนั Pนยงัสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ
ของบคุลากรขา่วเมื,อจําเป็นต้องรายงานขา่วเหตกุารณ์ที,เกี,ยวข้องกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยตรงด้วยเช่นกนั 
นบัตั Pงแต่กระบวนการเลือกและการเข้าถึงแหล่งข่าวไปจนถึงการเรียบเรียงและรายงานเนื Pอหาข่าว เมื,อขาดบรรณาธิการ
ขา่วสิ,งแวดล้อมการรายงานขา่วที,เกี,ยวกบัสิ,งแวดล้อมจงึเป็นงานฝากในโต๊ะขา่วอื,นๆ  เชน่ ขา่วคณุภาพชีวิต  ขา่ววิทยาการ 
ข่าวการเกษตร เป็นต้น สมฤดี นิโครวฒันยิ,งยง (2553) พบว่านกัข่าวมีแนวโน้มที,จะใช้แหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียวในการ
ผลิตข่าวสิ,งแวดล้อมซึ,งมกัเป็นแหล่งข่าวจากหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ,ง แม้ว่าปัญหาสิ,งแวดล้อมจะเกี,ยวข้องกับ
หลายหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพราะการทํางานด้านสิ,งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งไม่สอดคล้องกัน จึงทําให้
เจ้าหน้าที,รัฐที,เกี,ยวข้องกับเรื,องสิ,งแวดล้อมขาดความมั,นใจและเกรงกลวัผลกระทบที,จะเกิดจากการเปิดเผยข้อมลูทาง
สิ,งแวดล้อมแก่นกัขา่วและหลีกเลี,ยงการให้ข้อมลูกบันกัขา่วในที,สดุ นอกจากนั Pนงานวิจยั (Dhiensawadkij 2018) ยงัพบวา่
แหล่งข่าวที,เป็นเจ้าหน้าที,ของรัฐมักวางกรอบข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะที, “เป็นปัญหาระดบัโลก” 
ความเสี,ยงที,รัฐต้องเผชิญคือ “การไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงปารีส” ได้ ในขณะที,แง่มมุความเสี,ยงอื,นที,ประชาชนต้อง
เผชิญโดยแท้จริงไมไ่ด้รับการนําเสนอในพื Pนที,ขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และหมายรวมไปถงึปัญหาสิ,งแวดล้อม
อื,นๆ ที,ชุมชนต้องเผชิญภายใต้การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนไม่ได้รับการกล่าวถึงในข่าวเช่นกัน แม้ว่าปัญหา
สิ,งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี Pจะเป็นเรื,องใหญ่ที,ส่งผลกระทบต่อไปยงัมิติทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมชุมชนก็ตาม เมื,อเป็น
เช่นนี Pพื Pนที,ข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจึงไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมทางสิ,งแวดล้อมให้
เกิดขึ Pนในประเทศได้ และที,สําคญัการทําความเข้าใจปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนจะต้องให้ความสําคญัตอ่ 
“สิทธิในการพฒันา”  ของประเทศกําลงัพฒันาด้วย สื,อมวลชนในประเทศเองจึงจําเป็นต้องทําหน้าที,กระบอกเสียงให้กบั
ประชาชนในแง่ของการปรับตัวเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงทางระบบนิเวศด้วยเช่นกัน ผลการสํารวจ (Fahn, 2008) พบว่า
นกัข่าวในประเทศพฒันาแล้ว มีอตัราการรับรู้ถึงปัญหาสิ,งแวดล้อมที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศ
กําลงัพฒันาตํ,ามาก (เพิ,งอ้าง ,2008) จะเห็นได้วา่อปุสรรคภายในกระบวนการทําข่าวสิ,งแวดล้อมนั Pนเกิดขึ Pนทั Pงสองด้านทั Pง
จากความพร้อมในด้านการให้ข้อมลูของแหลง่ข่าวเอง และในอีกด้านหนึ,งคือสภาพธรรมชาติของกระบวนการทําข่าวของ
นกัขา่วและกองบรรณาธิการก็เป็นอีกหนึ,งปัจจยัที,ทําให้เกิดปัญหาพึ,งพิงแหลง่ขา่วเพื,อทําขา่วสิ,งแวดล้อมมากเกินไป ความ
รอบด้านของขา่วลดลง  
 

ความท้าทายอีกประการของการรายงานข่าวสิ,งแวดล้อมในอุตสาหกรรมข่าวระบบทุนนิยมคือข้อจํากัดด้าน
บรรทัดฐานของการรายงานข่าว (journalistic norms) ซึ,งเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิของการรายงานและเรียบเรียงข่าวเพื,อ
ประหยดัเวลาในการผลิตให้ได้มากที,สดุ และทําให้องค์กรข่าวสามารถนําเสนอข่าวแข่งขนักบัคู่แข่งทางการตลาดได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น หลกัการเขียนข่าวหนัก (hard news) ด้วยสูตร 5W1H (Who, What, When, Where, Why, How: ใคร ทํา
อะไร เมื,อไหร่ ที,ไหน เพราะอะไร และอย่างไร) รวมทั Pงการใช้หลกัการ “คณุค่าข่าว” (newsworthiness) เพื,อพิจารณาว่า
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เหตกุารณ์ใดจะสามารถนํามาเป็นข่าวได้ สตูรสําเร็จเหล่านี Pมีประสิทธิภาพช่วยให้นกัข่าวมีแนวทางในการพิจารณาว่าจะ
เลือกหยิบเหตกุารณ์ใดมานําเสนอได้ว่องไวมากขึ Pนและเรียบเรียงข่าวได้ง่ายกว่าเดิม จงึเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิที,สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการทําข่าว (Nixon 2011) อธิบายว่าธรรมเนียมดงักล่าวได้กลายเป็นอปุสรรคสําคญัต่อการ
รายงานข่าวสิ,งแวดล้อมที,มีความรอบด้านและมีนยัต่อความเข้าใจปัญหาสิ,งแวดล้อมที,แท้จริงของผู้อ่าน เพราะปัญหา
สิ,งแวดล้อมแตกต่างจากปัญหาอื,นๆ ในสงัคม ปัญหาสิ,งแวดล้อมเป็นเรื,องที,เกี,ยวพันกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย 
ผู้ เสียหายทางสิ,งแวดล้อมมกัเป็นคนที,ไม่มีชื,อเสียงในสงัคม และที,สําคญัปัญหาทางสิ,งแวดล้อมเป็นปัญหาที,เกิดขึ Pนแบบ 
“สั,งสม” อาศยัระยะเวลาคอ่ยๆ เกิดขึ Pนแตมี่ความร้ายแรงสงูเพราะทําให้ผู้คนสญูเสียชีวิต ถิ,นที,อยูแ่ละวฒันธรรม การแก้ไข
ปัญหาสิ,งแวดล้อมมกัเป็นเรื,องที,ต้องใช้เวลายืดเยื Pอ ดงันั Pนการใช้เกณฑ์ตามขนบของการรายงานขา่วโดยเฉพาะคณุคา่ขา่ว
ที,ให้ความสําคญักบัเหตกุารณ์ที, “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดงั” จึงไม่สอดคล้องกบัปัญหาสิ,งแวดล้อม การที,องค์กรข่าวใช้ธรรม
เนียมปฏิบัติด้านงานข่าวดังกล่าวจึงยิ,งลดทอนโอกาสที,ความรุนแรงทางสิ,งแวดล้อมจะได้รับโอกาส “เป็นข่าว” เมื,อ
พิจารณาตามแนวคิดนี Pจะเห็นว่าปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ความยากของ
วิทยาศาสตร์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ สาเหต ุผลกระทบ และแนวทางแก้ไขเป็นเรื,องที,ต้องอาศยัการอธิบาย
ทั Pงในมิติของแต่ละประเทศ ความสมัพนัธ์กับระดบัโลก และในแง่ของปักจเจบุคคลที,ต้องมีส่วนร่วม บริบทเหล่านี Pที,ไม่
สอดคล้องกบัการ “เป็นขา่ว” ตามบรรทดัฐานขององค์กรขา่วในระบบทนุนิยม 
 
2.2.2 อทิธิพลจาก Greenwashing การฟอกเขียวในข่าวประชาสัมพนัธ์ขององค์กรขนาดใหญ่ 

ในระยะ 2 ทศวรรษที,ผา่นมาแนวคดิเกี,ยวกบัการพฒันาอยา่งยั,งยืน (sustainable development) เป็นอดุมการณ์
หลกัของการดําเนินธุรกิจ ปัจจยันี Pทําให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที,จะเกิดกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากขึ Pนตามข้อบงัคบัด้านการเป็นบรรษัทภิบาลที,ดี (good governance) และปอ้งกนัความเสียหายตอ่ชื,อเสียงขององค์กร
หากองค์กรไมส่ามารถตอบสนองความคาดหวงัของนกัลงทนุ ลกูค้า และสงัคมในการการบริหารจดัการทรัพยากร และการ
ลดผลกระทบต่อสิ,งแวดล้อมจากการดําเนินธุรกิจ แนวคิดเรื,องที,ว่าธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสงัคม (corporate 
social responsibility: CSR) จึงเป็นความจําเป็นที,ธุรกิจจะต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในมาตรฐาน และสื,อสารให้กับ
สาธารณะได้รับทราบวา่องค์กรเป็นพลเมืองที,ดีของสงัคม ผลการศกึษารูปแบบลกัษณะและประเดน็การสื,อสารขององค์กร
ธรุกิจด้านการรับผิดชอบตอ่สงัคมจากหลายประเทศทั,วโลก (Alves 2009; Baum 2012; Jones 2019) พบสอดคล้องกนัวา่
ความตื,นตวัในเรื,อง CSR กลบัสร้างผลกระทบให้เกิดปัญหา “greenwashing” ซึ,งในที,นี Pอาจใช้ภาษาไทยได้ว่า “การฟอก
เขียว” ผ่านการสื,อสารโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ขององค์กรธุรกิจ Terrachoices (TerraChoices [no date]) นิยาม 
greenwashing ว่าหมายถึงการสื,อสารผ่านสื,อต่างๆ ทั Pงด้วยการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ เพื,อล่อลวงให้ผู้ รับสารมี
ความคิดเชิงบวกต่อการดําเนินการด้านสิ,งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจซึ,งแท้จริงแล้วได้สร้างผลกระทบเชิงสิ,งแวดล้อมอย่าง
มาก แม้ว่าการสื,อสารในลกัษณะ greenwashing จะพบได้มากในงานโฆษณาภาพลกัษณ์ขององค์กรผู้ วิจยัมองว่าพลงั
อํานาจของการสื,อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื,อประชาสัมพันธ์ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์สามารถสร้างความ
น่าเชื,อถือให้กับผู้ อ่านได้มากกว่าการใช้สื,อโฆษณา (Nyilasy et al. 2014) ดังนั Pนลักษณะการใช้กลยุทธ์ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์จึงมีความแนบเนียนและสื,อสารไปยงัผู้ รับสารโดยไม่ทนัระวงัตวั ผู้ รับสารอาจไม่ได้ไตร่ตรองว่าข้อมลูด้าน
สิ,งแวดล้อมที,องค์กรธรุกิจอ้างถงึนั Pนมีถกูต้องมากน้อยเพียงใด เพราะเชื,อถือข้อมลูในรูปแบบ “ขา่ว” อยูเ่ป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว 
 

เมื,อประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นทางสิ,งแวดล้อมที,ทั,วโลกต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ,งด้านการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที,มีกระบวนการผลิตที,สร้างคาร์บอนฟตุ
ปริ∏น (carbon footprint) สงู จึงจําเป็นต้องสื,อสารให้สาธารณะรับทราบว่าองค์กรเป็นธุรกิจที,ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื,อง
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ดงักล่าว กระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกที,มีประสิทธิภาพนั Pนจําเป็นต้องมองในแง่ของการประเมินวฏัจกัรชีวิตและการ
ประเมินคาร์บอน (carbon life cycle assessment: LCA) ซึ,งจะทําให้เห็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการ
ผลิต การขนสง่ การบริโภค และการกําจดัของเสีย อนัเป็นมมุมองที,เน้นเรื,องกิจกรรมการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการผลิต (in-process activity) แต่อย่างไรก็ตามองค์กรจํานวนมากกลับมุ่งเป้าไปที,การจัดกิจกรรมนอก
กระบวนการผลติ (after-process activity) เชน่ การจดักิจกรรมเชิงอนรัุกษ์ด้วยการปลกูต้นไม้ การแจกถงุผ้า “ลดโลกร้อน” 
รวมทั Pงการบริจาคเพื,อสนบัสนนุกิจกรรมด้านสิ,งแวดล้อม กิจกรรมต่างๆ เหล่านี Pมกัไม่ได้เชื,อมโยงโดยตรงกบัการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตขององค์กรนั Pนๆ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเนื Pอหาข่าวที,มีการระบุคําว่า “การ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ” และ/หรือ “โลกร้อน” พบตรงกนัว่านบัตั Pงแต่ปี 1997 ซึ,งเกิดความร่วมมือในพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocal) มีปริมาณข่าวธุรกิจและการตลาดที,เน้นการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมเชิงอนรัุกษ์โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมที,
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั Pงอ้างถึงการที,ธุรกิจได้ “มีส่วน” ช่วยลดปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยจํานวนมาก และมีความถี,ในการนําเสนอสูง (Salathong 2011; 
โอฬาร โอฬารรัตน์ 2552) ในบริบทนี Pองค์กรธรุกิจขนาดใหญ่ที,มีทรัพยากรด้านการสื,อสารมาก (resourceful organization) 
ได้กลายเป็นหนึ,งในผู้ มีอิทธิพลในการสื,อสารเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,เน้นหนกัในเรื,องการลดก๊าซเรือน
กระจก (climate change mitigation) เพราะไม่เพียงแต่อํานาจในการสื,อสารผ่านสื,อโฆษณาที,กําหนดเนื Pอหาได้อย่าง
ละเอียดละออทําให้ดงึดดูกลุม่เปา้หมายได้ดี ยงัสามารถใช้การสื,อสารด้วยข่าวประชาสมัพนัธ์ที,มีความแนบเนียนเพื,ออ้าง
ถึงบทบาทขององค์กรต่อการแก้ปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ William (อ้างแล้ว) อธิบายว่าองค์กรธุรกิจที,มี
งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์มีศักยภาพในการผลิตเนื Pอหาในรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ
ประชาสมัพันธ์ หรือภาพข่าว ที,สอดคล้องกับขนมธรรมเนียมในการรายงานข่าวของสื,อมวลชนจึงสามารถสอดแทรก
ประเด็นเชิงธุรกิจต้องการสื,อสารลงไปในเนื Pอหา “ข่าวเกี,ยวกบัสิ,งแวดล้อม” ได้อย่างแนบเนียน ทั Pงนี Pกองบรรณาธิการข่าว
หนงัสือพิมพ์มกัหยิบข่าวประชาสมัพนัธ์ดงักลา่วมาใช้ในกรณีที,มีพื Pนที,เหลือในหน้าข่าวแตล่ะวนั การใช้ข่าวประชาสมัพนัธ์
จงึเป็นวิธีที,ประหยดัเวลาและประหยดังบประมาณ ทําให้กองบรรณาธิการสามารถปิดหน้าขา่วประจําวนัได้ทนักําหนดการ
ส่งต้นฉบบัไปพิมพ์ อย่างไรก็ตามความเร่งรีบดงักล่าวกลบัทําให้เนื Pอหาในข่าวประชาสมัพนัธ์ไม่ได้รับการตรวจสอบจาก
กองบรรณาธิการอย่างรอบด้านมากเพียงพอ วิธีการทํางานดงักล่าวจึงถูกเรียกว่า “Churnalism” หรือ “Cut and paste 
journalism” (Davies 2009)  
 

การพิจารณาอิทธิพลของข่าวประชาสมัพนัธ์ที,มีตอ่การสื,อสารเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในสงัคมนั Pน
ยังควรจะต้องให้ความสําคัญกับข่าวประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดที,เน้นเรื,องการเปิดตัวสินค้าประเภท “เป็นมิตรกับ
สิ,งแวดล้อม” (green product) องค์กรธุรกิจไม่เพียงแต่เน้นการโฆษณาสินค้าเท่านั Pนแต่มกัใช้รูปแบบข่าวประชาสมัพนัธ์
ร่วมด้วย การสํารวจของ TerraChoice (2007) ระบุลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะ “corporate 
greenwashing” ซึ,งธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภค (consumer product) มีลกัษณะของ corporate greenwashing มากที,สดุ
คิดเป็นร้อยละ 95 ของชิ Pนงานที,สื,อสาร ในประเด็นเรื,องการสื,อสารทางการตลาดเดียวนี P Castree (2013) วิเคราะห์ว่าผู้ รับ
สารมกัถกูจงูใจด้วยจดุขายที,เน้นเรื,อง “ความเป็นมิตรกบัสิ,งแวดล้อม” (green, eco-friendly) ของสินค้าและบริการให้ซื Pอ
สินค้าหรือบริการที, “สร้างความรู้สึกว่าไม่ทําร้ายสิ,งแวดล้อม” บรรยากาศดังกล่าวทําให้ “สํานึกด้านสิ,งแวดล้อม” 
(environmental conscious) ของผู้คนในสงัคมอยู่ภายใต้ลกัษณะของ “ผู้บริโภคที,ใส่ใจสิ,งแวดล้อม” (green consumer) 
ซึ,งแตกตา่งไปจากการเป็น “พลเมืองที,ตื,นตวัด้านสิ,งแวดล้อม” (active environmental citizen) กลา่วคือมีความเป็นไปได้ที,
ผู้คนในสงัคมจะมองว่าเพียงมีพฤติกรรม “การบริโภค” (แบบ green) ก็สามารถแก้ปัญหาสิ,งแวดล้อมได้แล้ว ในขณะที,
สํานึกที,ว่าพลเมืองทกุคนมีสิทธิในการจดัการสิ,งแวดล้อมในท้องถิ,นและรัฐมีหน้าที,ที,จะต้องทํานบุํารุงและบริหารจดัการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมให้มีประสทิธิภาพและยั,งยืน ซึ,งเรื,องดงักลา่วนั Pนเป็นเรื,องใหญ่ที,ต้องอาศยัความร่วมมือ
จากพลเมืองทกุคนเป็นระยะเวลายาวนาน บทบาทของการสื,อสารการตลาดและการรณรงค์เชิงการตลาดในประเดน็สนิค้า
และบริการที,รักสิ,งแวดล้อมยงัถกูนําไปใชในการสนบัสนนุนโยบายด้านสิ,งแวดล้อมและพลงังานของรัฐเช่นกนั สมฤดี นิโค
รวฒันยิ,งยง (2553) ระบุว่าปัจจุบนัหน่วยงานของรัฐได้กลายเป็น “ลกูค้ารายใหญ่ของสื,อมวลชนแทบทุกสาขา” การซื Pอ
เวลาโฆษณาของหน่วยงานราชการเกิดจากการที,รัฐเน้นหนกัในการประชาสมัพนัธ์สร้างผลงาน ดงันั Pนหน่วยงานราชการจงึ
หนัมาใช้สื,อโฆษณาเป็นเครื,องมือเพื,อให้สามารถควบคมุข้อมลูข่าวสารได้อย่างเบ็ดเสร็จ นอกจากนั Pน ธีรดา จงกลรัตนา
ภรณ์ (2011)ยงัพบวา่วา่โครงการด้านสิ,งแวดล้อมของรัฐมกัเน้นหนกัด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื,อสร้างภาพลกัษณ์
ที,ดีของหนว่ยงานมากกวา่การสร้างความเข้าใจเรื,องปัญหาสิ,งแวดล้อมอยา่งถ่องแท้ให้กบัสงัคม  
 

บทบาทของการสื,อสารกลยุทธ์ที,ใช้ประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื,อสร้างความชอบธรรมในเชิง
ธุรกิจนั Pนยงัมีแง่มมุหลากหลายที,ต้องให้ความสําคญั อาทิ “สญัลกัษณ์” และ “ภาพ” (ดเูพิ,มเติม Cottle 2011) เช่น การใช้
ภาพหมีขาวขั Pวโลกเป็นสญัลกัษณ์แทนปัญหาแท่นนํ Pาแข็งขั Pวโลกละลายไปอย่างรวดเร็ว ได้กลายเป็นการลดทอนปัญหา
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศให้ผกูติดอยู่กบัโชคร้ายของหมีขาวขั Pวโลกเทา่นั Pน ทั Pงๆ ที,ปัญหาสิ,งแวดล้อมดงักลา่วมีมิติ
ที,กว้างขวางมากกว่า ลกัษณะของการผลิตซํ Pา (reproduction) ของภาพปัญหาสิ,งแวดล้อมเหลา่นี Pพบได้มากในสื,อที,ใช้ใน
กระบวนการสื,อสารเชิงกลยุทธ์ เช่น การใช้ “ถุงผ้า” ได้กลายเป็นภาพจําของการ “ลดโลกร้อน” ในประเทศไทย ใน
ข้อเท็จจริงแม้ว่าการใช้ถงุผ้าทดแทนถงุพลาสติกจะเป็นส่วนหนึ,งที,สนบัสนนุการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั Pน
บรรยากาศได้ในกระบวนการผลิต เราจะพบวา่ลกัษณะของการผลิตซํ Pาและการใช้วาทศิลป์และสญัญาในการสื,อสารเรื,อง
การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้างต้นนั Pนยังปะปนอยู่ในพื Pนที,ของการรายงานข่าวเกี,ยวการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศอยา่งตอ่เนื,อง  
 

การทบทวนวรรณกรรมข้างต้น (ข้อ 1 และ 2) ทําให้ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งข่าวหลกัด้านการสื,อสาร
เกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ได้แก่ เจ้าหน้าที,รัฐ องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 
สื,อมวลชนในฐานะคนกลางของการสื,อสารสาธารณะ และคณุลกัษณะของเนื Pอหาข่าวเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศที,ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื,อมวลชน ผลการศกึษาชี Pให้เห็นวา่แหลง่ข่าวมีอํานาจสงูในการสื,อสารความหมายของ
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในขา่ว ในขณะที,องค์กรสื,ออยูภ่ายใต้ข้อจํากดัหลายประการที,ทําให้อํานาจในการตอ่รอง
กบัแหลง่ข่าวมีอยู่อย่างจํากดั บริบทดงักลา่วนําไปสูค่ําถามสําคญัวา่ผู้บริโภคข่าวจะมีการรับรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ และตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ,งในกลุม่ผู้บริโภคข่าวที,มีวิถีชีวิตในเมืองไม่ได้ใกล้ชิดกบัการเปลี,ยนแปลงทางสิ,งแวดล้อม แม้วา่จะได้รับผลกระจาก
การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ผลกระทบดงักล่าวนั Pนเป็นเรื,องซบัซ้อนอาจสงัเกตผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตใน
เมืองได้ยาก ดงันั Pนผู้ รับสารกลุม่นี Pจงึมีแนวโน้มจะรับรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,ถกูนําเสนอผา่นสื,อ (climate 
change mediation) มากกว่าจะมีประสบการณ์ตรง ในประเด็นนี Pยงัส่งผลกระทบอย่างสงูต่อการประเมินความเสี,ยงทาง
สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวติ และระบบเศรษฐกิจ ในหวัข้อถดัไปจะอภิปรายในประเดน็เหลา่นี P 
 
2.3 ความจาํเป็นของการศกึษาผู้รับสารในแง่ของความรู้เท่าทนัสื'อที'นําเสนอเนื hอหาเกี'ยวกับการ

เปลี'ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การบริโภคขา่วกบัความเข้าใจเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนมีความสมัพนัธ์กนั รูปแบบความสมัพนัธ์
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม Feldman (2014) พบว่าผู้ อ่านที, เปิดรับ
หนังสือพิมพ์แนวอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที,จะไม่เชื,อว่าปัญหาโลกร้อนเกิดขึ Pนจริงและไม่สนับสนุนนโยบายการลดการ
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ปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที,ผู้อ่านที,เปิดรับหนงัสือพิมพ์แนวเสรีนิยม (non-conservative media) มีความเชื,อว่า
ควรให้การสนบัสนนุนโยบายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสภาวการณ์ดงักล่าวนี Pสะท้อนให้เห็นภาพว่า “ความ
จริง” เกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,นําเสนอผ่านเนื Pอหาข่าวนั Pนมีลกัษณะที,สามารถเปลี,ยนแปลงไปตาม 
“กรอบ” (frame) มมุมองที,สมัพนัธ์กบัอดุมการณ์หลกัในสงัคมและโดยเฉพาะอยา่งยิ,งอดุมการณ์ของสื,อมวลชนสํานกันั Pนๆ 
ที,มีผลต่อการกําหนดนโยบายข่าว Eder  (1993) ระบุว่าสื,อมวลชนนั Pนเป็นช่องทางที,ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นทาง
สิ,งแวดล้อมตา่งสื,อสารคํานิยามและอธิบายเรื,องสิ,งแวดล้อมภายใต้กรอบความคิดของตน เนื Pอหาเรื,องสิ,งแวดล้อมในสื,อจงึ
ประกอบด้วยกรอบการมองเรื,องสิ,งแวดล้อมย่อยๆ ที,หลากหลาย ผู้ คนในสังคมเรียนรู้ว่าอะไรจัดเป็น “ปัญหาทาง
สิ,งแวดล้อม” ผ่านกรอบย่อยๆ ที,ถูกนําเสนอในสื,อมวลชน ร่วมกับจากประสบการณ์ตรงของตนเอง และสร้างเป็นความ
เข้าใจร่วมกนัในสงัคม (collective shared meaning system) 
 

Motion and Leitch (2009) มองธรรมชาติของงานประชาสัมพันธ์ในฐานะ “ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม” 
(discursive practice) ที,นําเสนอเนื Pอหารูปแบบต่างๆ สูส่งัคม ลกัษณะของการผลิตเนื Pอหาเพื,อการประชาสมัพนัธ์นั Pนเป็น
สื,อสาร “ระบบความคิด” บางอย่างไว้อย่างแนบเนียน และระบบความคิดดงักล่าวนี Pมีพลงัอํานาจ (power) ในการกํากบั
กรอบการมองโลกและการสร้างความหมายของสิ,งตา่งๆ ที,อยูร่อบตวัผู้ รับสาร ทั Pงนี Pหากวิเคราะห์ตามมมุมองของ Foucault 
(1978) “ตัวบท” (text) ที,เกิดจากงานด้านการประชาสมัพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ หรือข่าวสารความรู้ซึ,งได้รับการ
เผยแพร่ (publicity) และเข้าถงึผู้คนจํานวนมากนั Pนไมเ่พียงแตนํ่าเสนอ “ข้อมลู” แตย่งัเป็นพาหะของ “วาทกรรม” ที,ซอ่นเร้น
แต่มีพลังอํานาจในฐานะ “ความรู้” ดังคํากล่าวที,ว่า “knowledge is power” ในแง่นี Pงานวิจัยเรื,อง “ความรู้เท่าทันสื,อ
ประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คิด” นี Pจึงมองว่า
ข่าวประชาสมัพนัธ์ที,นําเสนอประเด็นเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและได้รับการเผยแพร่ในสื,อมวลชนไม่ได้มี
บทบาทเพียงแตนํ่าเสนอข่าวสารที,จะเพิ,มพนูความรู้ (knowledge) เกี,ยวกบัสถานการณ์การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
เท่านั Pน แต่ยงัมีบทบาทในการเป็นพื Pนที,ที,แหลง่ข่าวทั Pงภาครัฐและธุรกิจจะใช้เพื,อโน้มน้าวให้ผู้ รับสารเกิด “ความเชื,อ” หรือ 
“มมุมอง” บางอย่างตอ่เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้อย่างแนบเนียน ในพื Pนที,ข่าวจงึวาทกรรมด้านสิ,งแวดล้อม
ที,ซอ่นเร้นอยู่ในเนื Pอหาสารซึ,งจะสนบัสนนุอดุมการณ์ ระบบความคิดด้านการบริหารจดัการสิ,งแวดล้อมบางอย่าง ประเด็น
ทาง “สิ,งแวดล้อม” นั Pนแท้จริงแล้วเป็นอีกด้านหนึ,งของเหรียญในเรื,อง “การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ” Giddens 
(2011)  อธิบายว่าวาทกรรมด้านสิ,งแวดล้อมที,มีพลังอํานาจมากในปัจจุบันคือวาทกรรมของการพัฒนาอย่างยั,งยืน 
(sustainability development) ซึ,งมีลกัษณะขัดแย้งในตัวเองอยู่ (contradictory) กล่าวคือเมื,อพูดถึง “การพัฒนา” นั,น
หมายถงึการแปรทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจยัในการผลติของระบบอตุสาหกรรมทนุนิยม และเมื,อพดูถงึ “ความยั,งยืน” 
นั Pนก็ไมส่ามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนวา่ข้อจํากดั ขอบเขต และอตัราการใช้ทรัพยากรดงักลา่วนั Pนอยูใ่นระดบัใด โดยใคร และ
เป็นไปเพื,ออะไร ที,สําคญัอย่างยิ,งคือในแง่ของคํานิยามนั Pนเมื,อพดูถึง “การพฒันา” ก็ยงัเป็นเรื,องของการใช้และการแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาตอิยูน่ั,นเอง  
 

ข้อสงัเกตอีกประการหนึ,งคือเมื,อกล่าวถึงการจัดการปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนมมุมองและ
จดุยืนทางสิ,งแวดล้อมของประชาชนมีต่อปัญหาดงักล่าวเป็นเรื,องสําคญัที,จะส่งผลกระทบสงูทั Pงในแง่ของการปรับตวัของ
ปัจเจกบุคคลเพื,อให้มีความทนทาน (climate change resilience) ต่อสภาพสิ,งแวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต 
รวมทั Pงการเสริมอํานาจให้กบับคุคลเพื,อมีสว่นร่วมกบันโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ และความร่วมมือกบั
นานาชาติ การที,สงัคมและปัจเจกชนจะอยู่รอดได้ภายใต้การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเกี,ยวข้องโดยตรงกบัมมุมองใน
การจัดสรรและใช้งานทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของประเทศไทยนั Pนจะเห็นได้ว่าที,ผ่านมาทั Pงองค์กรรัฐและธุรกิจให้
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ความสําคญัอยา่งมากตอ่การสื,อสารเรื,องการลดก๊าซเรือนกระจกแตใ่นขณะที,ประชาชนยงัไมมี่ความตื,นตวัมากนกัเกี,ยวกบั
การปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) โดยเฉพาะอย่างยิ,งประชาชนที,มีวิถี
ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ซึ,งไม่ได้สมัผสัมใกล้ชิดโดยตรงกบัการเปลี,ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในขณะที,ประชาชนที,อยู่ภาค
การเกษตรและพื Pนที,ห่างไกลเมืองที,ต้องพึ,งพาระบบนิเวศในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การท่องเที,ยวทาง
ธรรมชาติ สามารถสงัเกตเห็นความรุนแรงของหายนะทางธรรมชาติมากขึ Pนอย่างเห็นได้ชดั ความไม่สมดลุของการสื,อสาร
สองเรื,องคือการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจึงเป็นปัจจยัประการหนึ,งที,ทํา
ให้ผู้ รับข่าวสารได้รับข้อมลูเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างไม่รอบด้าน และประเมินความเสี,ยงที,จะเกิดขึ Pน
ผิดพลาด ที,สาํคญัอยา่งยิ,งการแสดงบทบาทในฐานะพลเมืองตอ่นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิองรัฐจงึไม่
เกิดขึ Pนในวงกว้างเช่นกัน  บริบทดงักล่าวนี Pสอดคล้องกับผลการวิจยั (จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 2559) ที,พบว่าเนื Pอหาข่าว
เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศรหวา่งปี 2011-2013 ในหนงัสือพิมพ์ของประเทศไทยนั Pน มีปริมาณการนําเสนอ
ข่าวที,เป็นประเด็นการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพียง 224 ชิ Pนข่าวหรือร้อยละ 11.60 ของจํานวนข่าว
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศทั Pงหมดที,พบในหนงัสือพิมพ์รายวนั ผู้วิจยัระบวุา่เนื Pอหาของขา่วนั Pนยงัขาดข้อมลูสําคญัที,
จะช่วยให้ประชาชนในภาคการเกษตรมีความเข้าใจเรื,องการปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
ทนทานตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผลการศกึษานี Pสอดคล้องกบั ดวงแก้ว เธียรสวสัดิÄกิจ (Dhiensawadkij 2018) 
ที,ระบุว่าประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจกในข่าวนั Pนถูกนํามาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวาทกรรมด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐมากกว่าให้ข้อมลูเชิงวิทยาศาสตร์และสถานการณ์ปัจจบุนั ดงันั Pนคําถามสําคญัจึงอยู่ที,ว่าผู้ รับ
ข่าวสารชาวไทยมีความตระหนกัถึงพลงัอํานาจของวาทกรรมบางอย่างที,แทรกตวัอยู่ในรูปแบบของ “ข่าว” ที,มกัถกูมองว่า
เป็นเรื,องของการ “สื,อสารความจริง” หรือไม ่
 

การแสงหาความเข้าใจว่าผู้ รับสารนั Pนรับรู้ประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลกัษณะใดยงัมีความ
จําเป็นในแง่ของการกระตุ้นให้องค์กรข่าวปรับปรุงการรายงานข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและข่าวสิ,งแวดล้อม
ให้ดียิ,งขึ Pน Holstein and Stocking (2006) ระบวุา่ประสิทธิภาพของการรายงานข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pน
มีความสมัพนัธ์หลายปัจจยั โดยปัจจยัด้านมมุมองของผู้สื,อข่าวที,มีตอ่วิชาชีพของตนเองเป็นหนึ,งในเกณฑ์ที,ทําให้ผู้สื,อข่าว
เลือกรายงานข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในลกัษณะต่างๆ เมื,อพิจารณาในบริบทที,กว้างขึ Pนจะพบว่าโดยทั,วไป
องค์กรขา่วมกัไมไ่ด้สํารวจความคิดเห็นของผู้อา่นตอ่การนําเสนอขา่วเรื,องตา่งๆ อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะด้วยการวิจยัอยา่ง
เป็นทางการ แตใ่ช้วิธีการ “ประเมิน” จากผลตอบรับ (feedback) ของผู้อ่านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้อ่านมีความ
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารในประเด็นใด หรือที,เรียกว่า “imaginative readers” ผลการศึกษาทัศนคติของผู้ สื,อข่าว
สิ,งแวดล้อมหลายชิ Pน (ก่อเกียรติ ดวงมณี 2542; Dhiensawadkij 2018; กลุธิดา สมาพทุธิ 2540) พบตรงกนัวา่ผู้สื,อขา่วมกั
คิดว่าเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนเป็นเรื,องที, “จําเจ” สําหรับผู้อ่าน รวมทั Pงข่าวสิ,งแวดล้อมเป็นข่าวที,ผู้อ่าน 
“ไมส่นใจ” มมุมองดงักลา่วนั Pนยงัไมไ่ด้รับการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบผา่นการวิจยั ดงันั Pนงานวิจยัเรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อ
ประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คิด” นี Pจงึมุง่ศกึษา
ข้อมูลในเชิงประจักษ์ว่าผู้ รับสารในประเทศไทยมีความรู้และความตระหนักอย่างไรกันแน่เกี,ยวข้องข่าวสารเรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,นําเสนอในสื,อมวลชนหรือไม่ ความรู้ในเรื,องนี Pยงัสามารถเป็นสว่นหนึ,งเพื,อใช้ประกอบการ
ผลกัดนัสาธารณมติเกี,ยวกบันโยบายรัฐในด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึ,งควรจะให้ความสําคญัทั Pงด้านการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยยังคงรักษา “สิทธิในการพัฒนา” (Rights to development) ของประเทศไทยในฐานะ
ประเทศกําลงัพฒันาไว้ และไม่ละทิ Pงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม โดยให้ความสําคญักับการ
จดัการความเสี,ยงทางสิ,งแวดล้อมที,ประชาชนจะต้องเผชิญ นั,นหมายถึงวา่การจะจดัการทรัพยากรธรรมชาติได้อยา่งยั,งยืน
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โดยแท้จริงนั Pนนโยบายรัฐก็จะต้องสอดคล้องกบัประชามติในประเทศด้วยเช่นกนั ผลการศกึษา (Nisbet 2010) พบว่าข่าว
เกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนมีบทบาทน้อยมากต่อการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศกําลงัพฒันา  
 

การวิจยัเกี,ยวกบัความรู้และความเข้าใจเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประชาชนไทยนั Pนมีอยู่บ้างใน
ระดบัหนึ,ง และมกัเป็นการวดัความเข้าใจในกลุม่เยาวชน ผลการวิจยัเชิงสํารวจ กมลทิพย์ พ่วงเปีย (2553) พบวา่นกัเรียน
มธัยมต้นในกรุงเทพมหานครมีความรู้เรื,องโลกร้อนในระดบัสงู อย่างไรก็ตามเมื,อแยกศกึษารายประเด็นความรู้กลบัพบว่า
กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ในประเดน็การใช้พลงังานกบัผลกระทบตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัที,ตํ,า แม้วา่กลุม่
ตวัอย่างจะมีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประหยดัพลงังานก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเชื,อมโยงกับเรื,องการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศได้ นอกจากนั Pนยงัพบวา่ระดบัของความรู้เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pนมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมที,เกี,ยวข้องกับการอนุรักษ์ด้วย ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ (2011) ระบุว่าค่านิยมทางศาสนาและความเชื,อใน
สงัคมไทย ปรัชญาแบบตะวนัตก และวิทยาศาสตร์ คือสามปัจจยัที,ทําให้ผู้ รับสารชาวไทยรับรู้ความเสี,ยงเกี,ยวกบัภาวะโลก
ร้อน โดยวาทกรรมทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัคงเป็นวาทกรรมหลกัที,มีอิทธิพลต่อ
ความคิดเกี,ยวกบัธรรมชาติและสิ,งแวดล้อมของคนไทย เช่น ความคิดเกี,ยวกบัผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที,เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนักของมนุษย์ส่งผลให้ธรรมชาติเสื,อมโทรมจนเกิดความเสี,ยงต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์ซึ,ง
เป็นไปตาม “กฎแหง่กรรม” ในพทุธศาสนา เป็นต้น ผลการวิจยั Dhiensawadkij (2018) ยงัสะท้อนวา่วาทกรรมการอนรัุกษ์
สิ,งแวดล้อมรวมทั Pงการ “ลดโลกร้อน” นั Pนมีพลงัอํานาจสงูในสงัคมไทย เนื,องจากสอดคล้องกบัหลกัความเชื,อทางศาสนา
พทุธ และมีความสอดคล้องบางสว่นกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ,งถกูนําไปใช้ในฐานะวาทกรรมที,มีพลงัอํานาจใน
สงัคมไทย แหลง่ข่าวภาครัฐยงัมกันําเสนอข้อมลูวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการพฒันาอย่างยั,งยืนนั Pนเป็นเรื,อง
เดียวกนัผ่านข่าวเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในหนงัสือพิมพ์ ในบริบทนี Pประกอบกบัผลการวิจยัอื,นๆ (กมล
ทิพย์ พว่งเปีย 2553; ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 2011) อาจอนมุานได้วา่ผู้ รับสารในประเทศไทยมีความตระหนกัถงึปัญหาการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัหนึ,ง ซึ,งแตกตา่งจากลกัษณะสงัคมอื,น เชน่ สหรัฐอเมริกา ที,มีปรากฎการณ์ของกลุม่
ผู้ ไม่เชื,อว่าการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเกิดขึ Pนจริง (climate change deniers) อย่างไรก็ตามการศกึษามมุมองของ
ผู้ รับสารที,มีตอ่เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัการวิเคราะห์ที,ลกึขึ Pนยิ,งยงัมีความจําเป็นเพื,อให้ได้ข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ มาประกอบการพิจารณาวา่บทบาทของสื,อประเภทข่าวที,นําเสนอเรื,องราวของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
(climate change mediation) นําไปสูก่ารรับรู้ของผู้คนในสงัคมไทยนั Pนมีลกัษณะอยา่งไร ทั Pงนี Pการทบทวนวรรณกรรมช่วย
ให้ผู้ วิจยักําหนดประเด็นสําคญั Æ ด้าน ที,จะนํามาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศของผู้บริโภคขา่วที,ควรนํามาศกึษาในครั Pงนี P ดงัตอ่ไปนี P 

1) ความรู้พื Pนฐานทั,วไปเกี,ยวกบัวิทยาศาสตร์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change science 
literacy) ได้แก่ สาเหต ุผลกระทบ การแก้ไข การบริหารจดัการ 

2) ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบันานาชาตด้ิานการบริหารจดัการการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (climate change policy and administration literacy) 

3) ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกบัผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,จะเกิดกบัระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาตใินระดบัท้องถิ,น (the effects of climate change to local ecology system and natural 
resources deprivation) 

4) ความตระหนกัถงึความเสี,ยง (risk awareness) ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ตนเอง เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม ในระดบัประเทศ 
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5) ความตระหนกัถงึความสาํคญัของพฤตกิรรมที,สนบัสนนุให้เกิดการมีสว่นร่วมตอ่การลดก๊าซเรือนกระจก และการ
ปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (the awareness of actions that contribute to climate 
change mitigation and climate change adaptation)   

 
เมื,อพิจารณาประเด็นประเด็นสําคญัที,นํามาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ของผู้บริโภคขา่ว 5 ด้านข้างต้น จะพบวา่เกณฑ์ทั Pง 5 ด้านนั Pนยงัไมเ่พียงพอที,จะทําความเข้าใจการรับรู้ของผู้บริโภคขา่วสาร
อย่างลกึซึ Pงและตอบสนองต่อสภาพขององค์ความรู้เรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพราะปัญหาการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศนั Pนเป็นปัญหาในรูปแบบของ “ความเสี,ยงใหม”่ (new risk) (Beck 1992) ซึ,งหมายถงึลกัษณะของอนัตราย
ที,เกิดขึ Pนในยคุปัจจบุนัอนัเป็นผลพวงของการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกัอยูใ่นรูปแบบของอนัตรายที,มนษุย์ชาติ
ยงัไม่รู้แน่ชดั (unknowns) คาดการณ์ถึงผลกระทบที,จะเกิดขึ Pนได้ยากเพราะยงัไม่มีกระบวนทศัน์ใดที,ตอบสนองต่อปัญหา
ของการพฒันาได้อย่างแท้จริง อนัตรายเหล่านี Pจึงได้กลายเป็นความเสี,ยงรูปแบบใหม่ที,อยู่เหนือการบริหารจดัการด้วย
กระบวนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ในแบบเดิมๆ ดงันั Pนในปัจจบุนั “ความรู้” เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนี Pจงึเป็น
เรื,องที,ยงัต้องมีการพฒันาตอ่ไปอีกมากและสามารถเปลี,ยนแปลงได้อยูเ่สมอ แนวคดิสงัคมแหง่ความเสี,ยง (risk society) นี P
ยงัระบวุ่าสื,อมวลชนมีบทบาทสําคญัมากในการเปิดโอกาสให้ “ใคร” สามารถกําหนดความหมายของอนัตรายและความ
เสี,ยงในสมยัใหม่ที,ยงัคลมุเครือและจะต้องมีพฒันาการขององค์ความรู้ตอ่ไปอีกมาก สําหรับการวิจยัในครั Pงนี Pผู้วิจยัจงึมอง
วา่การเลือกใช้กรอบทฤษฎีที,สอดคล้องกบัธรรมชาติของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,ถือเป็น “ความเสี,ยงใหม่” จงึมี
ความสําคญัต่อการวิเคราะห์ผลการศกึษาในเชิงประจกัษ์ครั Pงนี P  ผู้ วิจยัจึงเลือกกําหนดให้ “องค์กรข่าว” และ “ธรรมชาติ” 
ของการทํางานข่าวในอตุสาหกรรมสื,อแบบทนุนิยมเป็นหนึ,งในตวัแปรสําคญัที,น่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้เรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัที,ได้อภิปรายในสว่นทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี P  

 
จากบริบทที,กลา่วมาการวิจยัครั Pงนี Pจงึไม่ได้มุ่งศกึษาเพียงตวัแปรความรู้และความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคข่าวเท่านั Pน แตผู่้วิจยัมองว่าความรู้เกี,ยวกบัธรรมชาติขององค์กรข่าวในอตุสาหกรรมสื,อแบบ
ทนุนิยมเป็นอีกตวัแปรสําคญัที,ควรนํามาศกึษาเพื,อให้ได้ผลการศกึษาเชิงประจกัษ์วา่การที,ผู้บริโภคข่าวที,มีความรู้เกี,ยวกบั
ธรรมชาติของข่าวด้วยนั Pนมีสว่นสมัพนัธ์กบัความเข้าใจเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างไร ดงันั Pนผู้วิจยัจงึไม่ได้
เน้นศกึษาเฉพาะตวัแปร “การเปิดรับสื,อ” (Media explosion) ของผู้ รับสารเทา่นั Pน แตผู่้วิจยัเลือกใช้กรอบทฤษฎีด้านความ
รู้เท่าทนัสื,อ (media literacy) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎี (conceptual framework) ของการวิจยัในครั Pงนี Pด้วย (ฟารี
ดา เตชะวรินทร์เลิศ 2548) ศึกษาความรู้เท่าทันสื,อของเยาวชนในประเทศไทยและพบว่าผู้ มีความรู้เท่าทันสื,อน้อยจะ
ตีความแง่มมุข่าวสารสอดคล้องกบักรอบการตีความข่าวสารของหนงัสือพิมพ์มากกว่านกัศกึษาที,มีความรู้เท่าทนัสื,อมาก
ในหวัข้อถดัไปจะเป็นการอภิปรายเกี,ยวกบัความเหมาะสมของทฤษฎีความรู้เทา่ทนัสื,อ และการนํามาประยกุต์ใช้ในการทํา
วิจยัเรื,องนี P 
 
2.4 ความรู้เท่าทนัสื'อในมติคิวามรู้คดิ (Media literacy: the cognitive dimension) 

แนวคิดเกี,ยวกบัความรู้เท่าทนัสื,อเป็นเรื,องที,มีความสําคญัต่อการสร้างสงัคมแห่งความรู้ (knowledge society) 
โดยเฉพาะอย่างยิ,งสําหรับปัญหาการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,ต้องอาศยัความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและความ
พร้อมในการรับมือจากทุกฝ่าย การสร้างสงัคมที,มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็น
ปัจจยัสําคญัที,จะทําให้สงัคมอยูร่อดทา่มกลางการเปลี,ยนแปลง สําหรับวิทยาศาสตร์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ที,ยงัคงมีการพฒันาการอย่างตอ่เนื,องความเข้าใจเพียงแคเ่นื Pอหาเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวจงึไม่เพียงพอ ผู้ รับสารจงึต้อง
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มีความเข้าใจเกี,ยวกบับริบททางสงัคมและธรรมชาติสื,อที,นําเสนอประเด็นดงักล่าวประกอบด้วย เพื,อให้สามารถติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของเนื Pอหาด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,ได้รับจากสื,อได้ในระยะยาว Tomáš 
Miléˇr and Petr Sládek (2011) เสนอวา่นกัขา่วต้องมีความรู้เกี,ยวกบัวิทยาศาสตร์ในขณะที,พลเมืองก็ต้องมีความรู้เทา่ทนั
สื,อในประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพราะแม้ว่าประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจะปรากฏในข่าว
อยา่งตอ่เนื,องแตส่ื,อมวลชนมกัจะนําเสนอข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ด้วยความเข้าใจที,ผิดพลาด  
 

UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (Grizzle 2013) นิ ย า ม
คําว่า literacy โดยระบวุ่าการอ่านออกเขียนได้หมายถึงความสามารถในการระบ ุเข้าใจ ตีความ สร้างสรรค์ และสื,อสาร 
รวมทั Pงประมวลผลข้อมลู โดยนําเสนอผ่านสื,อทั Pงรูปแบบที,เป็นการเขียนและรูปแบบอื,น ทกัษะดงักลา่วเป็นการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนื,องที,จะช่วยให้ปัจเจกบคุคลสามารถบรรลเุปา้หมายที,วางไว้เพื,อพฒันาความรู้ของตนเองและมีศกัยภาพในการมีสว่น
ร่วมกบัชมุชนและสงัคมในวงกว้าง เมื,อนําคําว่า literacy ไปใช้งานร่วมกบัประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั Pน 
UNESCO เสนอว่าการสร้างสงัคมที,มี climate science literacy เป็นเรื,องสําคญัต่อการจัดการปัญหาการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ climate science literacy นั Pนหมายถงึความเข้าใจเกี,ยวกบัอิทธิพลของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ที,มีต่อตนเองและสงัคม ดงันั Pนคนที,เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัวิทยาศาสตร์ของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
จะมีลกัษณะดงันี P 

1) เข้าใจหลกัการสําคญัของระบบภมูิอากาศของโลก (Earth’s climate system)  
2) รู้วา่จะประเมินความนา่เชื,อถือของข้อมลูเชิงวิทยาศาสตร์เกี,ยวกบัสภาพภมูิอากาศอยา่งไร 
3) สามารถสื,อสารเรื,องสภาพภมูิอากาศและการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งมีนยัสาํคญั 
4) สามารถตดัสนิใจเลอืกกระทํากิจกรรมตา่งๆ อยา่งรับผิดชอบตอ่การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 
การมีความรู้เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (literacy) เป็น “ทกัษะใหม่” ที,จําเป็นสําหรับพลเมืองใน

ปัจจุบัน ในปี 2007 ระหว่างการประชุมนานาชาติ “Climate & Weather Literacy” at UCAR in Boulder ที,ประชุมได้
ร่วมกนัสรุปกรอบแนวคิดพื Pนฐานวา่ความรู้เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate literacy) ควรมีนิยามและมี
องค์ประกอบในเรื,องอะไรบ้างขึ Pนมาโดยอาศยัการเทียบเคียงกบัเนื Pอหาของหลกัสตูรการศกึษาขั Pนพื Pนฐานสําหรับเดก็ ซึ,งได้
นําเสนอข้อสรูปดังตารางที,  2.1 “Climate Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts” (Milér and 
Sládek 2011) 

 
ตารางที, 2.1 Structure of climate curriculum designed for formal education at upper primary school 

(Climate Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts: (Milér and Sládek 2011) 
 Grade 7 Grade 8 Grade 9 

Theme Weather Climate  Carbon cycle 
Topics Atmosphere, weather lore, 

temperature, precipitation, 
clouds, humidity, 
pressure, water cycle 

Climographs, biomes, tropical 
cyclones, cryosphere, greenhouse 
effect, climate change, paleoclimate, 
mass extinctions, climate change in 
media 

Properties and forms of 
carbon, fossil fuels, 
biomass, energy sources, 
peak oil, carbon 
sequestration, carbon 
footprint, international 
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agreements on climate 
change, climate change 
mitigation and adaptation 

 
จะเห็นได้ว่าประเด็นความสมัพนัธ์ระหว่างเนื Pอหาเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัความเข้าใจลกัษณะ

การนําเสนอของสื,อมวลชน (climate change in media) ได้รับการบรรจุไว้ในเรื,องพื Pนฐานที,ควรมีในหลกัสตูรการศึกษา
พื Pนฐานที,มุ่งเพิ,มศกัยภาพด้านความรู้เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศให้กบัเยาวชน ในงานวิจยัชิ Pนนี Pผู้วิจยัจงึมุ่ง
ศกึษาผู้ รับสาร (audience analysis) เพื,อเข้าถึงข้อมลูเชิงประจกัษ์เกี,ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้เนื Pอหาเกี,ยวกบั
การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเข้าใจเรื,องสื,อของผู้ รับสาร โดยเลือกนําแนวคิดความรู้เท่าทันสื,อมา
ประยกุต์ใช้สร้างกรอบแนวคดิทฤษฎีสาํหรับการวิจยัครั Pงนี P 
 

นกัวิชาการได้นิยาม “ความรู้เท่าทนัสื,อ” ไว้ในหลายแง่มมุด้วยกนั (Baran 2002) ได้นิยามว่าความรู้เท่าทนัสื,อ
หมายถึง “ความสามารถ ของพลเมืองในการเข้าถึง วิเคราะห์ และประเมินข่าวสาร เพื,อผลลพัธ์ที,เฉพาะเจาะจง” ส่วน
มมุมองของนักวิชาการไทย (เอื Pอจิต 2540) นิยามว่าความรู้เท่าทนัสื,อคือ “ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของ
บุคคลในการวิเคราะห์ธรรมชาติของสื,อมวลชน เทคนิคที,สื,อมวลชนใช้ในการถ่ายทอดความจริง และเรื,องราวต่างๆ 
ความหมายของเนื Pอหาความที,นําเสนอ” ไม่เฉพาะแต่นกัวิชาการเท่านั Pนองค์กรด้านสิ,งแวดล้อมที,ให้ความสําคญัในด้าน
สิทธิของพลเมืองผู้ รับสารชื,อ The Cultural Environment Movement ได้นิยามว่าความรู้เท่าทันสื,อหมายถึง “สิทธิของ
พลเมืองในการได้รับข่าวสารและมีทักษะที,เพียงพอที,จะมีส่วนร่วมกับสาธารณชนเพื,อวิพากษ์วิจารณ์และสื,อสาร ซึ,ง
จําเป็นต้องมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การเล่าเรื,อง การตระหนักถึงการวิพากษ์สื,อ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ และการศกึษาเกี,ยวกบับทบาทหน้าที,ของการสื,อสารในสงัคม” (Baran, 2002, p. Æ∑) เมื,อพิจารณาคํานิยาม
จากหลากหลายมมุมองผู้วิจยัได้สรุปสว่นสําคญัของความหมายของความรู้เท่าทนัสื,อซึ,งประเด็นนี Pจะเห็นวา่ความรู้เท่าทนั
สื,ออยูใ่นรูปของ “ความรู้” และ “ทกัษะ” ไปพร้อมๆ กนั โดยแตล่ะคํานิยามนั Pนมีแงม่มุที,สอดคล้องกนัดงันี P 

1. ความรู้เทา่ทนัสื,อเป็นความรู้ (knowledge) ของผู้ รับสารทั Pงความรู้เกี,ยวกบัสื,อมวลชน และความรู้อื,นๆ ที,ได้รับ
จากประสบการณ์ตรงและจากสื,อมวลชน 

2. ความรู้เทา่ทนัสื,อเป็นทกัษะ (skill) ของผู้ รับสารในการเปิดรับและตีความสาร ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyse) การ
ตีความ(Interpret) การประเมินสาร (Evaluate) และทกัษะการคดิ เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ร่วมกบัการใช้
กระบวนการทางความคดิ (Cognitive Process) เพื,อเข้าใจความหมายของสาร 

 
Potter (1998; pp.7-8) อธิบายว่าเราสามารถมองความรู้เท่าทนัสื,อในลกัษณะของมิติที,สมัพนัธ์กบัตวัผู้ รับสาร 

(the dimension of media literacy) โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเดน็หลกัที,เกี,ยวข้องกบัผู้ รับสาร ได้แก่  
1. มิติพทุธิปัญญาหรือมิติของความรู้คิด (Cognitive Domain) หมายถึง กระบวนการคิด ความสามารถใน การ

เข้าใจตั Pงแต่สญัลกัษณ์ง่ายๆ ไปจนถึงเรื,องที,มีความซบัซ้อน เช่น เนื Pอสารถกูผลิตขึ Pนอย่างไร และเหตใุดมนัจึง
ถูกผลิตมาแบบนั Pน มิติความเข้าใจเป็นมิติด้านสติปัญญา ต้องอาศัยโครงสร้างความรู้ (Knowledge 
Structure) ที,แข็งแกร่งจงึจะสร้างความเข้าใจได้อยา่งทะลปุรุโปร่ง 

2. มิติอารมณ์ (Emotional Domain) หมายถึง การจําแนกสญัลกัษณ์ที,ใช้ในการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึแต่ละ
อย่างได้ รู้ว่าผู้ผลิตกําลงักระตุ้นให้ผู้ รับสารเกิดความรู้สกึอะไร และสามารถเลือกใช้สื,อเป็นเครื,องมือเพื,อปรับ
อารมณ์ความรู้สกึของตนเองได้ตามต้องการ 
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3. มิติสนุทรียะ (Aesthetic Domain) ความสามารถเพลิดเพลินใจเข้าถึงและเล็งเห็นคณุค่าของเนื Pอหาสื,อจาก
มุมมองทางศิลปะ การเล็งเห็นคุณค่านี Pต้องอาศัยความเข้าใจในทักษะที,ใช้ผลิตเนื Pอหาสารของสื,อแต่ละ
ประเภท สามารถจบัความแตกตา่งระหว่างศิลปะและของเลียนแบบและรู้สไตล์เฉพาะตวัของนกัเขียน ผู้ผลิต
รายการ หรือผู้ กํากบัแตล่ะคน 

4. มิตจิริยธรรม (Moral Domain) หมายถงึ ความสามารถที,จะสรุปคา่นิยมที,ซอ่นอยูภ่ายในเนื Pอหาสาร  
 

ลกัษณะของความรู้เท่าทนัสื,อในทั Pง 4 มิติตามข้อเสนอของ Potter นั Pนมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้สร้างตวัแปร
ย่อยๆ เพื,อวดัความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวิจัยครั Pงนี Pอย่างเป็นรูปธรรม ทั Pงนี P 
Potter ระบุว่าถึงแม้ว่าความรู้เท่าทันสื,อในทั Pง 4 มิติมีความเชื,อมโยงสัมพันธ์กัน แต่อย่างไรก็ตามมิติด้านการรู้คิด 
(cognitive) เป็นมิติที,ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและชัดเจนมากที,สุด ทําให้มีข้อมูลมากพอที,จะใช้เป็นเกณฑ์ใน
การศึกษาความรู้เท่าทันสื,อของผู้ รับสารดังนั Pนในการศึกษาครั Pงนี Pผู้ วิจัยจึงศึกษาความรู้เท่าทันสื,อประเภทข่าวการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้ รับสารในทกุมิติ และเน้นหนกัในด้านการศกึษาความรู้เท่าทนัสื,อในมิติของความรู้คิด 
โดยอาศยัแบบจําลองกระบวนการเกิดความรู้เท่าทนัสื,อของ Potter (ดแูผนภาพที, 3)  มาช่วยในการกําหนดตวัแปรย่อยใน
กระบวนการเกิดความรู้เทา่ทนัสื,อประเภทขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้ รับสาร 
 

 
แผนภาพที, 2.1 แบบจําลองกระบวนการเกิดความรู้เทา่ทนัสื,อในมิตคิวามรู้คดิของ James W.Potter 

 
แบบจําลองข้างต้นได้นําเสนอองค์ประกอบสําคญั 4 อยา่งในกระบวนการเกิดความรู้เทา่ทนัสื,อของบคุคล โดย

อธิบายความหมายและความสมัพนัธ์ของแตล่ะองค์ประกอบได้ดงันี P 
1) องค์ประกอบด้านโครงสร้างความรู้ (knowledge structure) หมายถึงผู้ รับสารต้องมีความรู้ที,เกิดจากการเปิดรับ

ข้อมลูเรื,องใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ,ง ทําให้มีการทบทวน เปรียบเทียบกบัความรู้เดิมในเรื,องนั Pนๆ ที,เคยมี และเกิด
เป็นการจัดลําดบัความเข้าใจการประเมินคุณค่าของข้อมูลที,ได้รับมาประกอบกับความรู้เดิมที,มีอยู่แล้ว โดย 
Potter อธิบายวา่ความรู้ที,สาํคญัในองค์ประกอบนี P ได้แก่ ความรู้เกี,ยวกบัผลกระทบของสื,อ ความรู้เกี,ยวกบัเนื Pอหา
ของสื,อ ความรู้เกี,ยวกบัอตุสาหกรรมสื,อ ความรู้เกี,ยวกบัโลกความเป็นจริง และความเข้าใจตนเอง 

2) องค์ประกอบด้านแรงจงูใจในการตดัสินใจบริโภคสื,อ Potter อธิบายว่าในขั Pนตอนนี Pลกัษณะของการเปิดรับสาร
อย่างมีสติของผู้ รับสารเป็นหวัใจสําคญัของการที,ผู้ รับสารจะรู้เท่าทนัเนื Pอหาที,ถกูผลิตขึ Pนมานําเสนอผ่านสื,อ หาก
ผู้ รับสารอยู่ในสภาวะที,ตั Pงใจเปิดรับสื,อ และตระหนกัถึงแรงจงูใจของตนเองระหว่างบริโภคสื,อ ก็จะทําให้สามาร
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นําเอาโครงสร้างความรู้ในขั Pนตอนแรกมาใช้วิเคราะห์ ประเมิน เนื Pอหาสารที,ได้รับมาได้อยา่งทนัทว่งที กลา่วคือใน
ขั Pนตอนนี Pผู้ รับสารไม่ควรเผลอไผลใจลอยและบริโภคสื,ออย่างไม่ทันระวงัตวั จะทําให้เกิดการรับรู้สารที,ไม่ได้
ไตร่ตรองข้อเทจ็จริง 

3) มีความสามารถและมีทกัษะเบื Pองต้นในการวเิคราะห์ความหมายของสาร ได้แก่ การจดจําสญัลกัษณ์ตา่งๆ ได้ 
สามารถเข้าใจความหมายของสารได้ สามารถตีความสญัลกัษณ์ที,ประกอบกนัมาเป็นเนื Pอหาหลกัของสารได้  

4) ความชํานาญของผู้ รับสารที,มีในการวิเคราะห์และประเมินสารที,ได้รับ โดยเริ,มตั Pงแต่การเปิดรับสารผู้ รับสารมี
ความชํานาญรู้จกัเลือกเปิดรับสาร ความชํานาญในการคดักรองเฉพาะสารที,อยู่ในความสนใจของตนเองมาสู่
การรับรู้ ความชํานาญในการการวิเคราะห์ความหมายของสารที,เลือกสนใจแล้ว ความชํานาญในการ
เปรียบเทียบวา่ข้อมลูที,ได้มาตรงกบัความรู้ที,มีอยูเ่ดิมหรือไม ่การประเมินคณุคา่ของข้อมลูขา่วสารที,ได้มาร่วมกบั
ความรู้เดมิที,มีอยู ่ไปจนถงึความชํานาญในการผลติความหมายเฉพาะของสารที,เกิดขึ Pนกบัตนเองได้ภายหลงัจาก
กระบวนการทั Pงหมดข้างต้น 

 
องค์ประกอบทั Pง 4 ประการนั Pนทํางานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบเป็นขั Pนเป็นตอน จะเหน็ได้วา่องค์ประกอบที, 1 และ

องค์ประกอบที, 2 นั Pนมีความสมัพนัธ์เชื,อมโยงใกล้ชิดกนั โดยสามารถเทียบเคียงกบัลกัษณะของพื Pนฐาน “ความรู้” เดมิที,
ผู้ รับสารมีอยูก่บัวิธีการในการเปิดรับข้อมลูใหมที่,เกิดขึ Pนผา่นสื,อ (media exposure) ในขณะที,องค์ประกอบที, 3 และ 4 มี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและทํางานร่วมประสานกนัในลกัษณะของ “ทกัษะ” เฉพาะบคุคลที,จะต้องใช้ในกระบวนการรับรู้
และกระบวนการคดิของผู้ รับสาร จะเหน็ได้วา่แนวคดิความรู้เทา่ทนัสื,อนี Pไมไ่ด้ให้ความสาํคญัเฉพาะ “ความรู้” ของผู้ รับสาร
แตมุ่ง่หมายให้เกิดการพฒันา “ทกัษะ” ของผู้ รับสาร และสง่ผลไปถงึการนําเอาความรู้นั Pนไปใช้ในการตดัสนิใจเรื,องตา่งๆ 
ในชีวิตประจําวนัที,ต้องมีการเปิดรับข้อมลูใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา เมื,อพิจารณาในแงนี่ Pจะพบวา่หวัใจหลกัของความรู้เทา่ทนั
สื,อนี Pเหมาะสมที,จะใช้ศกึษาการรับรู้ขา่วเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลกในสื,อมวลชน เพราะเปา้หมายของ
การพฒันา climate change literacy นั Pนไมไ่ด้อยูเ่พียงแคก่ารเพิ,มพนูความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ,งแวดล้อมเทา่นั Pน แตย่งัมุง่
หมายให้ผู้ รับสารสามารถบริหารจดัการ ประเมิน และสื,อสารข้อมลูเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้อยา่งมี
คณุคา่ตอ่สงัคม (Grizzle, 2013) 
 

การทบทวนวรรณกรรมทําให้ทราบวา่การวิจยัเกี,ยวกบัความรู้เทา่ทนัสื,อนั Pนมีอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย สว่น
ใหญ่แล้วมกัเป็นการศกึษาระดบัรวมทั Pงปัจจยัที,มีผลกบัระดบัความรู้เท่าทนัสื,อของเยาวชน เช่น การศกึษาพฤติกรรมการ
บริโภคสื,อกบัความรู้เทา่ทนัสื,อของเยาวชนในจงัหวดัปทมุธานี ของ กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย์ (2015) ที,พบวา่นกัเรียนมีทกัษะ
ในการเข้าถึงสื,อ และการวิเคราะห์สื,อ และประเมินค่าสื,อได้ในระดบับคุคล แต่ยงัไม่สามารถนําไปสู่การประเมินค่าสื,อกบั
สงัคมโดยรวมได้ นอกจากนั Pนพรรษาสิริ กหุลาบ (2020) ได้วิจยัองค์ความรู้เกี,ยวกบันโยบายรัฐด้านการสง่เสริมให้เยาวชน
มีความรู้เท่าทนัสื,อในเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และสหราชอาณาจกัร  อาจกล่าวได้ว่าผู้ รับสารในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้เป็น
เปา้หมายหลกัของการวิจยัเกี,ยวกบัความรู้เท่าทนัสื,อมาอย่างตอ่เนื,อง เพราะนอกจากจะเป็นกลุม่ที,อ่อนไหวตอ่การเปิดรับ
เนื Pอหาที,นําเสนอผ่านสื,อแล้วการสร้างความรู้เท่าทนัสื,อให้กับพลเมืองยงัเป็นเรื,องที,จะต้องเริ,มลงมือกันตั Pงแต่อายุน้อย
เพื,อให้ผู้ รับสารสามารถพฒันาทกัษะของการรู้เท่าทนัสื,อไปอย่างตอ่เนื,องตลอดชีวิต สําหรับในประเทศไทยนั Pนผลการวิจยั
ยืนยนัตรงกนัว่ากลุม่เยาวชนนั Pนมีความรู้เท่าทนัสื,อในประเด็นต่างๆ ไม่มากนกั กลา่วคือแม้ว่าเยาวชนจะสามารถเลือกใช้
สื,อและเข้าใจทั Pงความหมายโดยตรง และแยกแยะรูปแบบของเนื Pอหาที,นําเสนอผ่านสื,อได้ แต่ก็ยังไม่มีทักษะในการ
วิเคราะห์และวิพากษ์เนื Pอหาของสื,อมากนกั หากใช้เกณฑ์ของ อดลุย์ เพียรรุ่งโรจน์ (2543) ซึ,งได้แบ่งระดบัของความรู้เท่า
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ทนัสื,อเพื,อใช้ในการกําหนดตวัแปรทางการวิจยัไว้ใน 2 ระดบัคือระดบัพื Pนฐานและระดบัสงูก็จะพบว่ากลุ่มเยาวชนมกัมี
ความรู้เทา่ทนัสื,อในระดบัพื Pนฐานเทา่นั Pน ทั Pงนี P อดลุย์ เพียรรุ่งโรจน์ ระบวุา่ความรู้เทา่ทนัสื,อในขั Pนพื Pนฐานหมายถงึ 

1) ความรู้ความเข้าใจเกี,ยวกบัสื,อในระดบัที,สามารถแยกแยกประเภทเนื Pอหาของสื,อได้  
2) การตระหนกัในพฤตกิรรมการใช้สื,อของตนเองวา่ใช้สื,ออะไรบ้าง ชอบสื,ออะไร เนื Pอหาแบบไหน ความถี,เป็น

อยา่งไร 
3) มีทกัษะที,สามารถเข้าใจความหมายโดยตรงที,สื,อนั Pนนําเสนอ  
ส่วนความรู้เท่าทนัสื,อขั Pนสงูจะประกอบด้วยความเข้าใจเกี,ยวกบั 1)วิธีการทํางานของผู้ผลิตสื,อ รูปแบบเนื Pอหาที,

ถูกผลิต 2)เข้าใจบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของสื,อ 3)เข้าใจว่าสื,อมองผู้ รับสารอย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 4) 
เข้าใจผลระยะสั Pนและผลระยะยาวที,สื,อมีต่อปัจเจกบุคคลและสงัคม 5) มีทกัษะการคิดแบบวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์
วตัถปุระสงค์ ความหมายแฝงในเนื Pอหา สามารถประเมินความถกูต้อง และความนา่เชื,อถือของเนื Pอหาสารได้ 
 

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั Pนเป็นตวัแปรที,พบว่ามีความสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัสื,อเช่นกนั เพ็ญ
พกัตร์ เตียวสมบรูณ์กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร์ (≠ÆÆ∂) พบว่าอาย ุการศึกษา และรายได้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบั
ความรู้เท่าทนัสื,อ นอกจากนั Pนยงัพบวา่กลุม่อาชีพบางกลุม่มีระดบัความรู้เท่าทนัสื,อมากกวา่อีกกลุม่อาชีพ เช่น ข้าราชการ
และพนกังานธุรกิจมกัมีความรู้เทา่ทนัสื,อมากกวา่เกษตรกรและชาวประมง เช่นเดียวกบั มาดี ลิ,มสกลุ (2561) ที,ระบวุา่เดก็
ที,มีอายมุากกวา่มกัจะมีความรู้เทา่ทนัสื,อที,มากกวา่เด็กอายนุ้อย ดงันั Pนในการวิจยัชิ Pนนี Pผู้วิจยัยงัคงให้นํ Pาหนกัตอ่การศกึษา
ว่าคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์บางประการนั Pนย่อมเป็นปัจจยัต่อระดบัความรู้เท่าทนัสื,อของผู้ รับสาร ไปจนถึงระดบั
ความรู้และความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศด้วยเช่นกนั วิโรจน์ สทุธิสีมา และ พิมลพรรณ  ไชยนนัท์ 
(2563) ศกึษาสถานภาพของการวิจยัเรื,องความรู้เทา่ทนัสื,อในประเทศไทยช่วงปี 2540-2560 และเสนอแนะให้ศกึษาความ
รู้เท่าทนัสื,อในกลุ่มอื,นๆ เพิ,มเติมนอกเหนือจากการศกึษาความรู้เท่าทนัสื,อในกลุ่มเยาวชนที,มีงานวิจยัอยู่จํานวนมากแล้ว 
รวมทั Pงยงัควรศกึษาความรู้เทา่ทนัสื,อในประเดน็เฉพาะด้วยเชน่กนั 
 

สาํหรับการวิจยัในครั Pงนี Pผู้วิจยัจะมุง่ศกึษากลุม่ผู้ รับสารในที,เป็นประชากรวยัทํางานและมีวิถีชีวิตในเมืองเป็นหลกั
เพื,อให้สอดคล้องกบัประเดน็การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยเฉพาะ ด้วยแนวคดิหลกัดงันี P 

1) การเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที,ข้อมูลมีความซับซ้อนทั Pงในแง่ของวิทยาศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์การเมืองของการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยความซบัซ้อนนี Pเองการศึกษาการรับรู้
เกี,ยวกับเรื,องกล่าวของประชากรวัยผู้ ใหญ่ซึ,งมีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าและมีการบริโภคข่าวสารที,
หลากหลายกวา่กลุม่เยาวชนนา่จะชว่ยให้ผู้วิจยัเข้าใจสภาพการณ์ในปัจจบุนัในแงม่มุที,หลากหลายกวา่ 

2) การขบัเคลื,อนสงัคมที,มีความรู้เกี,ยวกับการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั Pนต้องอาศยัทั Pงนโยบายรัฐและ
ความตื,นตวัของพลเมือง ในแง่นี Pกลุ่มวยัทํางานจึงเป็นกลุ่มสําคญัที,มีบทบาทอต่อการก่อรูปของประชามติ
ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ จงึจําเป็นต้องให้ความสนใจวา่กลุม่ประชากรเหลา่นี Pรับรู้เรื,องดงักลา่ว
อยา่งไร และมีความรู้เทา่ทนัสื,อในประเดน็ดงักลา่วมากพอหรือไม ่

3) กลุม่ประชากรวยัทํางานในเมืองนั Pนแม้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งแนน่อน 
แตล่กัษณะของการเกิดผลกระทบนั Pนเป็นไปอยา่งช้าๆ และสงัเกตโดยตรงไมไ่ด้ต้องอาศยัการรับรู้ข้อมลูความ
เสี,ยงดงักลา่วผา่นสื,อในรูปแบบตา่งๆ จงึอาจกลา่วได้วา่ประชากรกลุม่นี Pมีโอกาสที,จะรับรู้เรื,องการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที,ถกูเสนอผา่นสื,อ (climate change mediation) อยูส่งู แตกตา่งจากกลุม่
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ประชากรที,ต้องพึ,งพาอาศยัทรัพยากรธรรมชาตใินการทํากิจกรรม เชน่ ภาคเกษตรกร ซึ,งใกล้ชิดกบัความ
เปลี,ยนแปลงทางธรรมชาต ิและได้รับประสบการณ์ตรงจากการดําเนินชีวิตประจําวนั 

4) กลุม่ประชากรวยัทํางานเป็นกลุม่ที,มกัถกูกําหนดให้เป็นกลุม่เปา้หมายของการสื,อสารการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของสนิค้าประเภท green product รวมทั Pงการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรรัฐและเอกชนในประเดน็กิจกรรม CSR  

5) เพื,อขยายผลของการศกึษาเกี,ยวกบัความรู้เทา่ทนัสื,อและความรู้ของประชาชนเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศให้ออกไปสูก่ลุม่ประชากรอื,นๆ มากขึ Pน เพราะงานวิจยัที,ผา่นมานั Pนมกัมุง่เปา้ศกึษาไปที,กลุม่
เยาวชนเป็นหลกั 

 
จากแนวคดิทฤษฎี การวิจยัที,ผา่นมา และบริบทด้านการสื,อสารการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศไทย 

ที,ได้กลา่วมาใน 4 หวัข้อหลกัข้างต้นนี P ผู้วิจยัจงึได้สงัเคราะห์ข้อมลูเพื,อออกแบบการวิจยัในครั Pงนี Pดงัจะนําเสนอตอ่ไปในบท
ที, 3 ระเบียบวธีิวจิยั 
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บทที+ 3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
 

เนื Pอหาของบทที, 3 ระเบียบวิธีวิจยันี Pมีเปา้หมายเพื,ออธิบายกระบวนการออกแบบการวิจยัเรื,อง “ความรู้เทา่ทนัสื,อ
ประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คิด” ซึ,งอาศยัการ
พฒันาวิธีการวิจยัจากกรอบแนวคดิทฤษฎีที,นํามาใช้ดงันําเสนอในบทที, 2 พร้อมทั Pงนําเสนอกระบวนการวิจยัที,เกิดขึ Pนตั Pงแต่
การวางแผนดําเนินการวิจยั การสุม่ตวัอย่าง การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และแปรผลข้อมลู และการอภิปรายผล การวิจยั
ครั Pงนี Pผู้วิจยัเลอืกใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื,อตอบโจทย์การวิจยัวา่ผู้บริโภคขา่วมีความรู้เทา่ทนัสื,อ
ประเภทข่าวในประเด็นการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากน้อยเพียงใด รวมทั Pงความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวของผู้ รับ
สารนั Pนมีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัปัจจยัอื,นๆ ได้แก่ ความรู้และความตระหนกัเรื,องการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคขา่ว (climate change literacy) ผู้วจิยัจะนําเสนอเนื Pอหาแบง่ออกเป็นหวัข้อหลกั 
ได้แก่  

3.1  รูปแบบการวิจยั 
3.2  ประชากรที,ศกึษา 
3.3  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
3.4 ขั Pนตอนการสุม่ตวัอยา่ง 
3.5 เครื,องมือที,ใช้ในการวิจยั 
3.6 ตวัแปรในการวิจยั 
3.7 การวดัคา่ตวัแปร 
3.8 การทดสอบเครื,องมือในการวิจยั 
3.9 การเก็บข้อมลู 
3.10 กรรมวิธีของการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
รายละเอียดของแตล่ะหวัข้อดงัตอ่ไปนี P 

 

3.1 รูปแบบการวจิยั 

การวิจยัครั Pงนี Pเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้รูปแบบการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) 
แบบเก็บข้อมลู ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ,งเพียงครั Pงเดียว (cross – sectional study) และใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมลูผ่านอินเตอร์เน็ต (internet-based survey) โดยผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ผู้ วิจยัออกแบบการวิจยัให้อยู่ใน
รูปแบบ internet-based survey โดยคํานงึถงึปัจจยัสําคญัดงัตอ่ไปนี P 

3.1.1 การบริหารจัดการความเสี,ยงของโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยเรื,องนี Pเกิดขึ Pนในช่วงที,มีการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) ที,สร้างผลกระทบไปทั,วโลก COVID-19 มีอตัราการ
ติดเชื Pอลกุลามอย่างรวดเร็วเพราะแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการสมัผสัสารคดัหลั,งของผู้ ป่วยโดยเฉพาะ



 33 

นํ Pา ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื Pอสะสม 3,298 ราย โดยยงัคงรักษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลจํานวน 129 ราย 
(ข้อมลู ณ วนัที, 30 ก.ค. 2563) ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่วนี Pรัฐบาลไทยประกาศใช้พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในภาวะฉกุเฉิน แม้ว่าข้อกําหนดในการออกนอกเคหะสถาน (curfew) จะยกเลิกไปเมื,อ
วนัที, 14 มิถนุายน 2563 แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลและองค์กรอื,นๆ ยงัคงมีนโยบายรักษาระยะห่างทาง
กายภาพ (physical distancing) เพื,อลดการสมัผสัในพื Pนที,สาธารณะ รวมทั Pงการจํากดัเวลาในการอยู่
ในพื Pนที,สาธารณะ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการดําเนินการเก็บข้อมูลในพื Pนที,
สาธารณะ การดําเนินการวิจยัในครั Pงนี Pผู้ วิจยัจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงความเสี,ยงของผู้ ร่วมโครงการวิจยั 
ได้แก่ นกัวิจยั ผู้ช่วยวิจยั เจ้าหน้าที,ของโครงการวิจยั และอาสาสมคัรที,เข้าร่วมโครงการวิจยั ซึ,งอาจจะ
ได้รับผลกระทบทางสขุภาพจากการสมัผสัผู้คนในพื Pนที,สาธารณะ แม้ว่าปัจจบุนั รัฐบาลได้ประกาศว่า
ไมพ่บผู้ติดเชื Pอภายรายใหมใ่นประเทศมามากกวา่ 45 วนัแล้ว (ข้อมลู ณ วนัที, 30 ก.ค. 2563) แตค่วาม
ไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดทั,วโลกยงัคงมีอยู่สงูเพราะยงัไม่มีวคัซีนสําหรับการป้องกนัโรค ผู้วิจยัจึง
เห็นว่าการเลือกใช้ internet-based survey เป็นเรื, องจําเป็นเพื,อลดความเสี,ยงทางสุขภาพและ
รับผิดชอบต่อสุขภาวะของสาธารณะ (public health) ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสี,ยงที,
โครงการวิจยัจะเผชิญปัญหาการลงพื Pนที,เก็บข้อมลูไมไ่ด้ตามเปา้หมาย ซึ,งจะทําให้โครงการวิจยัไมแ่ล้ว
เสร็จได้ตามกําหนดในที,สดุ 

3.1.2 ประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บข้อมลู ในประการแรกนั Pนการศึกษาเรื,อง “ความรู้เท่าทนัสื,อประเภท
ขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คิด” ใน
ครั Pงนี Pมุ่งเป้าศึกษากลุ่มประชากรในวัยทํางานชนชั Pนกลางที,มีวิถีชีวิตในเมือง กลุ่มประชากรนี Pมี
ความคุ้นเคยกบัการใช้อินเตอร์เน็ตทั Pงการใช้งานผา่น smart phone และการใช้งานผา่นหน้าจอโน้ตบุ๊ค 
แท็บเล็ต อยู่ก่อนแล้ว ดงันั Pนวิธีการเก็บข้อมลูด้วย internet-based survey จึงสะดวกมากพอสําหรับ
กลุม่ประชากรของการวิจยัครั Pงนี Pซึ,งจะมีผลต่อความสมาธิและความตั Pงใจของผู้ตอบแบบสอบถามเมื,อ
เวลาเก็บข้อมลูจริง ในประการถดัมาเมื,อเปรียบเทียบในเรื,องงบประมาณของการดําเนินการแล้วนั Pน 
การวิจยัเชิงสํารวจแบบออฟไลน์ (off-line survey) นั Pนมีทั Pงค่าใช้จ่ายในแง่ของการพิมพ์เอกสาร การ
เดนิทาง และคา่จ้างพนกังานเก็บแบบสอบถาม ซึ,งหากควบคมุคา่ใช้จา่ยในสว่นนี Pได้ไมด่ีพอก็จะกระทบ
กบังบประมาณทั Pงหมดของโครงการวิจยั นอกจากนั Pนในแง่ของการจดัการเวลาการวิจยัเชิงสํารวจแบบ
ออฟไลน์ จะต้องเผื,อเวลาในกรอกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรมวิเคราะห์ผลซึ,งทําให้ได้
ผลการวิจยัช้าลงไปอีก ในขณะที,การวิจยัเชิงสํารวจผ่านอินเตอร์เน็ตนั Pนสามารถใช้ฟังก์ชั,นดึงข้อมลู 
(export) เข้าสูก่ระบวนการประมวลผลได้ทนัทีที,ได้รับแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างครบตามแผนทํา
ให้ประหยดัเวลาในการดําเนินการวิจยัไปได้ อย่างไรก็ตามการวิจยัเชิงสํารวจผ่านอินเตอร์เน็ตนี Pจะมี
ค่าใช้จ่ายในการเช่าซื Pอแพลตฟอร์ม (survey platform) จากผู้ ให้บริการ (provider) ผู้ วิจัยจึงได้
พิจารณาความคุ้มค่าในประเด็นเรื,องงบประมาณประกอบกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมลูของผู้ให้บริการด้วยเชน่กนั  

3.1.3 งบประมาณและความปลอดภยัในการจดัเก็บข้อมลู ผู้วิจยัเลือกใช้ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจ
ผา่นอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) ที,เป็นองค์กรชั Pนนํามีความน่าเชื,อถือ และเลือกใช้
รูปแบบการให้บริการ (package) เท่าที,จําเป็นสําหรับแบบการวิจยัในครั Pงนี Pเพื,อให้ไม่เสียงบประมาณ
ในการวิจัยมากเกินจําเป็น ทั Pงนี Pบริการที,ผู้ วิจัยเลือกใช้จะมีเฉพาะส่วนการกระจาย (distribute) 
แบบสอบถามออนไลน์และรวบรวมข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถาม อาจกลา่วได้วา่เป็นการให้บริการลง
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เก็บข้อมลูในภาคสนามเท่านั Pน สําหรับการวิจัยในส่วนอื,นๆ นั Pนผู้ วิจัยดําเนินการด้วยตนเองทั Pงหมด 
ได้แก่ การออกแบบการวิจัย การกําหนดตัวแปร การกําหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบแบบสอบถาม การทดสอบค่าความน่าเชื,อถือและความเที,ยงตรงของแบบสอบถาม การนํา
แบบสอบถามที,ตรวจสอบแล้วไปจดัสร้างรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ (online survey generating) 
การประมวลผลข้อมลูทางสถิติขั Pนสงูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 
และการดําเนินการจดัทํารายงานการวิจยั นอกจากนั Pนความปลอดภยัของการเก็บรักษาข้อมลู (online 
data security) และมาตรฐานการดําเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ร่วมตอบ
แบบสอบถามยงัเป็นเกณฑ์สําคญัที,ผู้ วิจยัใช้สําหรับการเลือกผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจผ่าน
อินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) รายละเอียดในส่วนนี Pจะนําเสนอต่อไปในหวัข้อ 3.9 
การเก็บรวบรวมข้อมลู  

 
3.2 ประชากรที'ศกึษา 

การวิจยัเรื,องนี Pมุ่งศกึษาความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความรู้ความเข้าใจ
เกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในกลุ่มประชากรที,เป็นวยัทํางาน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายรุะหว่าง 
20-59 ปี ที,ใช้ชีวิตอยู่ในเขตเมืองของจังหวดักรุงเทพมหานคร โดยอาศยัข้อมลูตามจากสํานักงานกรุงเทพมหานคร ซึ,ง
กําหนดเขตพื Pนที,ตามนโยบายการพฒันาเมืองไว้เป็น 12 กลุม่เขต  (สาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล [no date]) ในจํานวน 
12 กลุม่เขตนี Pมีพื Pนที,ที,เข้าขา่ยลกัษณะความเป็นเมืองแบบเขตเศรษฐกิจ ได้แก่  

1) “พื Pนที, กท2” เรียกว่ากลุ่มลมุพินี เป็นเขตศนูย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ และการท่องเที,ยวระดบัภมูิภาค 
ประกอบด้วย 4 เขต คือ ปทมุวนั บางรัก สาธร และวฒันา เป็นที,ตั Pงของอาคารสาํนกังาน ธรุกิจ พานิชยกรรมระดบัชาติ 

2) “พื Pนที, กท3” เรียกวา่กลุม่วิภาวดี เขตเศรษฐกิจใหม ่แหลง่จ้างงาน ยา่นการค้าบริการ และที,อยูอ่าศยัหนาแน่น
มาก ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ จตจุกัร บางซื,อ พญาไท ดนิแดง ห้วยขวาง และราชเทวี 

สําหรับเขตพื Pนที,อื,นนั Pนกรุงเทพมหานครระบวุ่ามีคณุลกัษณะในแบบอื,น เช่น ชานเมือง พื Pนที,เกษตรกรรม จึงไม่
ตรงกับคณุลกัษณะของประชากรเป้าหมายของการวิจยัครั Pงนี P จากข้อมลูนี Pทําให้ทราบว่ามีเขตพื Pนที,ที,เข้าข่ายความเป็น
เมืองและเป็นเขตเปา้หมายในการสุม่ตวัอยา่งทั Pงสิ Pน 10 แหง่ ปทมุวนั บางรัก สาธร วฒันา จตจุกัร บางซื,อ พญาไท ดินแดง 
ห้วยขวาง ราชเทวี ข้อมลูจากสํานกังานกรุงเทพมหานครระบุว่าประชากรในทั Pง 10 เขตการปกครองมีจํานวนรวมทั Pงสิ Pน 
887,011 คน (ข้อมลูสถิติจํานวนประชากรและพื Pนที,รายเขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 (ฝ่ายระบบเครือข่าย กอง
สารสนเทศภมูิศาสตร์ [no date]) 

 
3.3 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

การสุ่มตวัอย่างและการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั Pงในใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบผสมผสาน
หลายขั Pนตอนโดยอาศยัทั Pงแบบอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (probability sampling) เพื,อกระจายโอกาสให้ประชากรทุก
หน่วยมีโอกาสโดยเท่าเทียมกันในการได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง และแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (non-
probability sampling) เพื,อลดข้อจํากดัด้านทรัพยากรงบประมาณและเวลาในการดําเนินการวิจยั โดยใช้การคํานวนตาม
ตารางประมาณขนาดกลุม่ตวัอย่างสําเร็จรูปของ Taro Yamane กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ผู้วิจยักําหนดระดบัความ
เชื,อมั,นเทา่กบั 95% และระดบัความคลาดเคลื,อนที,ยอมรับได้ไมน้่อยกวา่ 5% มาคํานวน ดงันี P 

 
n =     N              

                    1+Ne2 

n = จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง,  
N = จํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร,  
e = ความคลาดเคลืCอนได้ 
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เมื,อแทนคา่ตามสตูรได้ผลดงันี P          n  =              887,011 

                                                          1 + 887,011 (0.05)2 

 
การคํานวณข้างต้นได้คา่ n = 399.8197 ทําให้ทราบวา่การวิจยัครั Pงนี Pมีกลุม่ตวัอยา่งจํานวนทั Pงสิ Pน 400 คน และ

เมื,อดําเนินการวิจยัพบวา่กลุม่เปา้หมายให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์มาก ทําให้ได้รับอาสาสมคัรตอบ
แบบสอบถามารวมทั Pงสิ Pน 557 คน  
 
3.4 ขั hนตอนการสุ่มตวัอย่าง แบบออกเป็นหลายขั Pนตอนโดยจะนําเสนอทีละขั Pนเรียงตามลําดบัก่อนหลงัดงัตอ่ไปนี P 

3.4.1 ขั Pนการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (probability sampling) ตามกลุ่มบริเวณ (cluster 
sampling) โดยอาศัยข้อมูลของสํานักงานกรุงเทพมหานคร ซึ,งแบ่งพื Pนที,แบบเขตการปกครองที,มี
คณุลกัษณะเข้าขา่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจ จํานวน 10 แหง่ ใน 10 แหง่นี Pมีจํานวนประชากรทั Pงสิ Pน 887,011 
คน  

3.4.2 อย่างไรก็ตามผู้วิจยัได้ค้นคว้าจํานวนประชากรที,มีอายมุากกว่า 20 ปีขึ Pนไปในเขตการปกครองข้างต้น 
แต่ไม่พบว่ามีข้อมลูสถิติล่าสดุที,มีความเป็นปัจจุบนัมากพอ ดงันั Pนผู้ วิจัยจึงใช้การเฉลี,ยจํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างจากทั Pง 10 เขต ให้มีจํานวนเท่าๆ กัน ดงันั Pนแต่ละเขตการปกครองจะมีจํานวนกลุ่มตวัอย่าง
พื Pนที,ละ 40 คน  

3.4.3 กําหนดการเลือกกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่เขตแบบไมใ่ช้ความนา่จะเป็น (non-probability sampling) 
โดยใช้ตามแบบโควตา (Quota sampling) กําหนดให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มประกอบด้วยกลุ่ม
ตวัอยา่งที,มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีและกลุม่ที,มีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีอยา่งละครึ,ง ทําให้เมื,อ
รวมแล้วจะมีกลุม่ตวัอย่างที,มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีจํานวน 200 คน และมีกลุม่ตวัอย่างที,มีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีจํานวน 200 คน 

3.4.4 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) แบบตามสะดวก 
(convenience sampling) เพื,อหาผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มเขต อย่างไรก็ตามเมื,อดําเนินการ
วิจยัจริงซึ,งเป็นการดําเนินการเก็บข้อมลูออนไลน์จากอาสาสมคัรนั Pนพบว่าการควบคมุจํานวนโควต้า
ผู้ตอบแบบทดสอบพื Pนที,ให้ได้ที, 40 คนนั Pนมีความท้าทายอย่างมาก เนื,องจากในช่วงเวลามกราคม - 
เมษายน 2564 ที,เป็นช่วงเวลาการเก็บข้อมลูนั Pนประชาชนสว่นใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตนอกบ้าน ทําให้โอกาส
การเข้าถึงผู้ตอบแบบสอบถามผ่านทางการติดต่อไปยงัหน่วยงานต่างๆ เป็นไปได้ยาก แม้ว่าผู้ วิจยัจะ
ประสานงานกับบริษัทห้างร้านที,มีคนทํางานเข้าข่ายการเป็นกลุ่มตวัอย่าง 80 องค์กรที,ตั Pงอยู่ในเขต
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เพื,อแจ้งการเปิดรับอาสาสมัครก็ตาม ในท้ายที,สุดจึงทําให้ผู้ วิจัยได้
ข้อมลูของอาสาสมคัรในแต่ละเขตราว 29-75 คน ขึ Pนอยู่กบัจํานวนอาสาสมคัรที,สมคัรใจเข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ 

 
3.5 เครื'องมือที'ใช้ในการวจิยั 

การวิจยัครั Pงนี Pใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเครื,องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื,อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) ประด้วยคําถาม screening question 
เพื,อคดัเลือกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที,มีอาย ุ20 ปีขึ Pนไป ก่อนจะเข้าสู่ส่วนหลกัของแบบสอบถามที,ประกอบด้วยคําถามชนิด
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ปลายปิด (closed-ended question) ซึ,งผู้วิจยัได้ออกแบบให้มีจํานวนข้อคําถามมากรวม 80 ข้อความ เพื,อเผื,อสําหรับการ
คดัออกหลงัจากการทดสอบความนา่เชื,อถือ (reliability) ของเครื,องมือวิจยั และมีเปา้หมายให้อาสาสมคัรใช้เวลาในการทํา
แบบสอบถามนี Pราว 20-30 นาที แบง่โครงสร้างคําถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี P 
3.5.1 แบบสอบถามเกี,ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยแบ่งคําถามลกัษณะประชากรได้แก่ เพศสภาพ อายุ 

รายได้ ระดบัการศกึษา วถีิชีวติ 
3.5.2 แบบสอบถามเกี,ยวกบัความรู้ความเข้าใจในด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ประกอบด้วยประเด็นหลกั

ได้แก่  
1) ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกบัเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ได้แก่ สาเหต ุผลกระทบ การลดก๊าซ

เรือนกระจก และการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
2) ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติด้านการบริหารจัดการการ

เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change policy and administration literacy) ประกอบด้วย 
ความร่วมมือนานาชาติ นโยบายและการจดัการการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย นโยบายด้านการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

3) ความรู้ทั,วไปเกี,ยวกับผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที,จะเกิดกับระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัท้องถิ,น (the effects of climate change to local ecology system and 
natural resources deprivation) ทั Pงด้านสิ,งแวดล้อมและสขุอนามยั และด้านวฒันธรรม 

3.5.3 แบบสอบถามเกี,ยวกบัความตระหนกั (perception of the knowledge and using of the knowledge)เกี,ยวกบั
การเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ประกอบด้วยประเดน็หลกัได้แก ่

1) ความตระหนกัถึงพฤติกรรมของตนเองต่อการแก้ปัญหาและการปรับตวัเข้าสู่การเปลี,ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ได้แก่ การเป็น green consumer และการเป็นพลเมืองที,ตื,นตวัด้านสิ,งแวดล้อม  

2) ความตระหนกัรู้ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคามเสี,ยงของการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถีชีวิตใน
ท้องถิ,น ได้แก่ ด้านสิ,งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวฒันธรรม  

3.5.4 แบบสอบถามเกี,ยวกบัความรู้เท่าทนัสื,อประเภทข่าวการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศประกอบด้วยประเด็นหลกั
ได้แก่ 

1) ความรู้ แยกเป็นความรู้เกี,ยวกบัอตุสาหกรรมสื,อมวลชน ความรู้เกี,ยวกบัวิธีการทํางานของผู้สื,อข่าวเมื,อ
ทําขา่วประเดน็สิ,งแวดล้อม ความรู้เกี,ยวกบัความสาํคญัของขา่วการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

2) ทกัษะ แยกออกเป็น ความเข้าใจเกี,ยวกับแรงขบัและความต้องการของตนเองในการบริโภคข่าวการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (personal locus) ทกัษะในการตรวจสอบข่าวสาร และทกัษะของการ
เป็นผู้สง่สาร ด้านการเปลี,ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 
ทั Pงนี Pผู้ วิจัยขอแสดงความเชื,อมโยงของนิยามศัพท์ ตัวแปรหลัก และประเด็นย่อย ซึ,งนําไปสู่ข้อคําถามของ

แบบสอบถาม ดงัตารางด้านลา่งนี P 
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ตารางที' 3.1 ตารางแสดงความเชื'อมโยงระหว่างนิยามศัพท์ ตวัแปรหลัก ตวัแปรย่อย และข้อคาํถามในแบบทดสอบ 

นิยามศัพท์ ตวัแปรหลัก ตวัแปรย่อย ข้อคาํถามในแบบทดสอบ 
ความรู้ความเข้าใจเรื-อง

การเปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ หมายถงึ 

ระดบัของความรู้ 

(knowledge) และความ

เข้าใจที-ถกูต้องตามหลกั

วิทยาศาสตร์ของการ

เปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ (climate 

change science) ที-

จําเป็นตอ่การเป็น

พลเมืองที-ตื-นตวัในด้าน

การเปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ  

ความรู้เกี-ยวกบัการ

เปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

สาเหต ุ การเปลี-ยนแปลงสภาพภมิูอากาศหรือที-มกัเรียกกนัวา่ภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ที-ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูช่ั aนบรรยากาศมากเกินไป 

ผลกระทบหลกั 

ประเทศไทยอยูใ่นภมิูภาคที-เรียกวา่อินโด-พมา่ ซึ-งเป็นพื aนทีวิกฤตมีิความเสี-ยงสงูตอ่การสญูเสยีทรัพยากรชีวภาพจากภาวะโลกร้อน เนื-องจากมีความ

หลากหลายของทรัพยกรชีวภาพมากแตก่ารดแูลตํ-า**  

การลดก๊าซเรือน

กระจก การสง่เสริมให้ผลติและจําหนา่ยถงุผ้าลดโลกร้อนมากขึ aนจะชว่ยลดโลกร้อนได้โดยตรง 

การปรับตวัเข้าสู ่CC 

การปรับตวัสูก่ารเปลี-ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (climate change adaptation) หมายถงึการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกที-ปลอ่ยออกมา

จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทา่นั aน 

นโยบายและความสมัพนัธ์

ระหวา่งไทยกบันานาชาต ิ

นโยบาย/การจดัการ 
ประเทศไทยอยูก่ลุม่ประเทศภาคบงัคบัที-ต้องลงนามในข้อตกลงปารีสร่วมกบันานาชาต ิเพื-อลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและควบคมุการเพิ-มขึ aนของ

อณุหภมิูเฉลี-ยของโลกให้ตํ-ากวา่ 2 องศาเซลเซียส เมื-อเทียบกบัยคุก่อนอตุสาหกรรม**  

ประเทศไทยไมอ่ยูใ่นกลุม่ประเทศที-จะได้รับความชว่ยเหลอืทางการเงินจากนานาชาตเิพื-อนํามาใช้ในกิจกรรมการปรับตวัสูก่ารเปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 
 

องค์กรธรุกิจตา่งๆ สามารถใช้เงินซื aอคาร์บอนเครดติจากตา่งประเทศได้ เพื-อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที-ปลอ่ยจริงจากกระบวนการผลติสนิค้าและ

บริการ 
 

นโยบายด้านการลด

ก๊าซเรือนกระจก 

ประเทศไทยปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอนัดบัที- 52 ของโลก เมื-อคํานวนจากอตัราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่ผลติมวลรวมในประเทศ (จีดีพี: 

GDP)**  
 

สาํหรับประเทศไทยการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเปา้หมายที-ให้สญัญาไว้กบันานาชาตคืิอภารกิจสาํคญัที-สดุในเรื-องการเปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ** 
 

เฉพาะในประเทศไทยนั aนภาคการผลติและอตุสาหกรรมมีสดัสว่นการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากกวา่ภาคสว่นอื-น เชน่ ภาคการเกษตร ภาคการขนสง่**  

ปัจจบุนัประเทศไทยใช้พลงังานหมนุเวียนไมถ่งึร้อยละ 20 ในการผลติไฟฟา้ในระบบ   

นโยบายด้านการ

ปรับตวัเข้าสูก่าร

เปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ ความขดัแย้งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตริะหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนในประเทศไทยจะมีมากขึ aนเมื-อภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ aน 

 

ผลกระทบตอ่ท้องถิ-น ด้านสิ-งแวดล้อมและ

อนามยั 
ภยัแล้งในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที-เกิดขึ aนตอ่เนื-องหลายปีมานี aเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน   

การบริหารจดัการนํ aาที-มีประสทิธิภาพเพื-อชว่ยให้เกษตรกรดําเนินกิจกรรมการเพาะปลกูได้เป็นเรื-องสาํคญัแตไ่มใ่ชภ่ารกิจในการบริหารจดัการภาวะโลก

ร้อน  
 

ด้านวฒันธรรม ปัญหานํ aาประปาในเขตกรุงเทพฯ มีรสชาตเิคม็ผิดปกต ิคือผลกระทบที-เกิดจากภยัแล้งเพราะภาวะโลกร้อน  
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โรคไข้เลอืดออกเดงกิที-ระบาดในประเทศไทยไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ-งของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน**  

วิถีชีวิตของชมุชนประมงพื aนบ้าน เชน่ เกาะมกุด์ ตําบลเกาะลบิง อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรังกําลงัมีความเสี-ยงจากภาวะโลกร้อน เพราะสภาพคลื-นลมที-

รุนแรงมากขึ aนทําลายที-อยูอ่าศยั และแหลง่อนบุาลสตัว์นํ aาในพื aนที- 
 

การบกุรุกพื aนที-ป่าของชาวบ้านสง่ผลกระทบสงูตอ่สภาพความร้อนในประเทศไทยที-เกิดขึ aนจากภาวะโลกร้อน**  

ความตระหนกัถงึปัญหา

การเปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ หมายถงึ 

ระดบัของการรับรู้ของ 

(perception) ผู้ รับสารที-

มีตอ่ความรู้เกี-ยวกบัการ

เปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศที-ตนเองมี และ

การนําความรู้นั aนไปใช้

งานในชีวิตประจําวนั

อยา่งเป็นนิสยั เพื-อมีสว่น

ชว่ยแก้ไขปัญหาการ

เปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ  

ความตระหนกัถงึพฤตกิรรม

ของตนเองตอ่การแก้ไข

ปัญหาและการปรับตวัเข้าสู่

การเปลี-ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ด้านการเป็น Green 

Consumer 
ทา่นตั aงใจซื aอสนิค้าแบรนด์ที-โฆษณาวา่เป็นมิตรกบัสิ-งแวดล้อมแม้วา่ราคาจะแพงกวา่สนิค้าแบรนด์อื-น  

ทา่นลดการใช้เชื aอเพลงิฟอสซลิด้วยการปิดสวิทซ์และถอดปลั}กเครื-องใช้ไฟฟา้ทกุครั aงที-ไมใ่ชง่าน  

ทา่นซื aอถงุผ้าลดโลกร้อนที-มีลวดลายสวยงามเพิ-มขึ aนเรื-อยๆ เพื-อมีสว่นร่วมกบัการตอ่ต้านภาวะโลกร้อน**  

ถ้าทา่นไมรี่บทา่นมกัจะเดนิมากกวา่เลอืกนั-งรถรับจ้างหรือรถมอเตอร์ไซค์เพื-อเดนิทางไปในที-ที-ไมไ่กลมากนกั เชน่ เดนิไปทานอาหารกลางวนั เดนิจาก

รถไฟฟา้มาที-ตกึออฟฟิศ เป็นต้น ** 
 

ทา่นมองหาและอา่นฉลากคาร์บอนของสนิค้าที-ทา่นกําลงัจะซื aอ  

เมื-อจําเป็นต้องซื aอเสื aอผ้าทา่นจะเลอืกแบบผ้าที-ไมจํ่าเป็นต้องรีด เพื-อประหยดัไฟ  

ทา่นมองหาซื aอเสื aอผ้ามือสองมากกวา่เสื aอผ้าที-ผลติขึ aนมาใหม ่เพราะต้องการลดการใช้ทรัพยากร  

ทา่นใช้หรือสนบัสนนุให้ครอบครัวใช้หลอดประหยดัไฟแทนหลอดกลมธรรมดา **  

ทา่นมกัซื aอแก้วกาแฟพลาสตกิสว่นตวัใหมเ่รื-อยๆ เมื-อร้านค้ามีโปรโมชั-นใหมม่านําเสนอ **  

ทา่นมกัซื aออาหารตามโปรโมชั-นลดราคาเพื-อให้ได้ปริมาณมากกวา่เดมิแม้ไมแ่นใ่จวา่จะเหลอืทิ aงหรือไม ่**  

ด้านการเป็น Active 

citizen 
ทา่นไมส่นใจพดูคยุเรื-องภาวะโลกร้อนกบัเพื-อนหรือคนในครอบครัว **  

ทา่นแสดงความคดิเหน็ในเวบ็บอร์ดสาธารณะเกี-ยวกบัปัญหาการเปลี-ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ **  

เมื-อพบวา่เพื-อนของทา่นเข้าใจผิดเกี-ยวกบัภาวะโลกร้อน ทา่นไมส่นใจอธิบายข้อเทจ็จริงที-ถกูต้องแม้จะมีโอกาสเหมาะสมก็ตาม **  

ทา่นและเพื-อนร่วมงานที-มีที-พกัอยูเ่ส้นทางเดียวกนัมาทํางานด้วยรถคนัเดียวกนัเมื-อมีโอกาสเหมาะสม  

ทา่นตั aงใจเลอืกพรรคการเมืองที-มีนโยบายชดัเจนเรื-องการสง่เสริมพลงังานทางเลอืกเมื-อมีการเลอืกตั aงทั-วไป  

ทา่นตั aงใจจะร้องเรียนหนว่ยงานรัฐเมื-อพบเหน็องค์กรหรือคนที-ละเมิดกฎหมายด้านสิ-งแวดล้อม  

ทา่นเลอืกใช้รถสาธารณะแม้จะไมส่ะดวกสบายเทา่รถสว่นตวัเพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก  

ทา่นรับประทานอาหารที-เป็นพืชผกัมากกวา่เนื aอสตัว์ขนาดใหญ่เพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก  

ทา่นพยายามลดการพิมพ์เอกสารในกระบวนการทํางานและหนัมาทํางานด้วยรูปแบบออนไลน์แทน **  

ทา่นเดนิขึ aนบนัไดแทนการใช้ลฟิท์เมื-อมีโอกาส เพื-อลดการใช้พลงังานไฟฟา้ **  
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ทา่นหาวิธีการแยกขยะในครัวเรือนของทา่น **  

ทา่นต้องการเข้าร่วมการรณรงค์ในลกัษณะตา่งๆ เพื-อให้รัฐบาลดําเนินการด้านความเป็นธรรมทางสิ-งแวดล้อม  

ความตระหนกัรู้

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

เสี-ยงของการเปลี-ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศกบัวิถีชีวิต

ในท้องถิ-น 

ด้านสิ-งแวดล้อม 
ทา่นกงัวลใจในความไมแ่นน่อนของนโยบายรัฐตอ่การชว่ยเหลอืชมุชนที-เดือดร้อนจากนํ aากดัเซาะชายฝั-ง  

ทา่นหาข้อมลูเพิ-มเตมิวา่ Covid-19 มีความเชื-อมโยงกบัภาวะโลกร้อนหรือไม ่  

ทา่นหาข้อมลูด้านการจดัการสิ-งแวดล้อมของโรงแรมที-พกัก่อนตดัสนิใจเดนิทางไปพกัเพื-อการทอ่งเที-ยว    

ทา่นสนใจวา่เกษตรกรไทยจะปรับตวัอยา่งไรในภาวะภยัแล้ง  

ด้านเศรษฐกิจ 
ทา่นบริจาคเงินให้โครงการของมลูนิธิหรือสถาบนัที-ศกึษาวิจยัด้านพลงังานทางเลอืก   

องค์กรธรุกิจควรหนัมาปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้เชื aอเพลงิในกระบวนการผลติมากกวา่จดักิจกรรมรณรงค์ปลกูต้นไม้  

ทา่นไมส่นบัสนนุให้ขึ aนภาษีมลูคา่เพิ-มในรายการสนิค้าที-มีการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงูในกระบวนการผลติ  

ทา่นสนบัสนนุให้องค์กรธรุกิจจดักิจกรรม CSR ที-พาพนกังานไปปลกูป่าในที-หา่งไกลเพราะจะชว่ยลดก๊าซเรือนกระจก   

ถ้าทา่นมีเงินมากพอที-จะลงทนุในหุ้น ทา่นจะลงทนุในธรุกิจและโครงการที-พฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาด  

ทา่นสนใจความเคลื-อนไหวเกี-ยวกบัการลงทนุในโรงไฟฟา้ถ่านหินเพิ-มในประเทศ  

ด้านวฒันธรรม 
ทา่นกงัวลใจวา่ภาวะโลกร้อนจะทําให้วฒันธรรมท้องถิ-นในประเทศไทยบางแหง่สญูหายไป  

ทา่นคดิวา่รัฐควรเร่งแก้ปัญหาโบราณสถานในเขตนครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยาจมนํ aาเพราะพายรุุนแรงจากการเปลี-ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

เราควรสง่เสริมความร่วมมือและการแลกเปลี-ยนเทคนิคตา่งๆ ที-แตล่ะชมุชนในประเทศทดลองใช้เพื-อลดผลระทบทางธรรมชาตจิากภาวะโลกร้อน  

วฒันธรรมของชนเผา่ที-อยูอ่าศยัในผืนป่าเป็นอปุสรรคสาํคญัในการรักษาพื aนที-กกัเก็บคาร์บอนไดออกไซต์ของประเทศ **  

ความรู้เทา่ทนัสื-อประเภท

ขา่ว หมายถงึ ระดบั

ความรู้ (knowledge) 

และทกัษะ (skill) ของ

ผู้บริโภคขา่วในการทํา

ความเข้าใจเนื aอหาขา่ว 

โครงสร้างขา่ว แปล

ความหมาย ตีความ ให้

สอดคล้องกบับริบท

สถานการณ์ปัจจบุนั 

ความรู้ เกี-ยวกบั

อตุสาหกรรมสื-อ 
สาํนกัขา่วมีรายได้จากเงินคา่โฆษณาที-องค์กรธรุกิจซื aอเวลามากกวา่รายได้ที-ได้รับจากการขายสนิค้า เชน่ ขายหนงัสอืพิมพ์ให้กบัผู้อา่น เป็นต้น  

องค์กรธรุกิจขนาดใหญ่มีหนว่ยงานสื-อมวลชนสมัพนัธ์ที-ตดิตอ่กบันกัขา่วได้ตลอดเวลา   

องค์กรขา่วควรรักษาความเป็นกลางในการรายงานขา่ว แตก็่ต้องรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินไปพร้อมๆ กนั   

เกี-ยวกบัการผลติขา่ว 
ปัจจบุนัองค์กรขา่วในประเทศไทยสว่นใหญ่ให้ความสาํคญักบัขา่วสิ-งแวดล้อมด้วยการตั aงโต๊ะขา่วสิ-งแวดล้อมอยา่งเป็นทางการ  

เมื-อนกัขา่วต้องการข้อมลูมาทําขา่วเกี-ยวกบัสิ-งแวดล้อมมกัเริ-มจากการตดิตอ่กบัเจ้าหน้าที-รัฐเป็นอนัดบัแรกเพื-อประหยดัเวลาในการทํางาน **  

นกัขา่วมกัใช้รูปหมีขาวหรือสตัว์ที-นา่รักมาประกอบสกู๊ปขา่วภาวะโลกร้อนเพราะต้องการกระตุ้นให้ผู้อา่นเกิดความเข้าใจในปัญหาได้มากๆ **  

ขา่วเกี-ยวกบัภาวะโลกร้อนที-มีแหลง่ขา่วเป็นเจ้าหน้าที-ของรัฐเป็นขา่วที-มีข้อเทจ็จริงถกูต้องเสมอ  

ขา่วภยัพิบตัขินาดใหญ่ในบางประเทศเชน่ ไฟป่าที-ออสเตรเลยี ชว่ยทําให้ผู้อา่นทั-วโลกเข้าใจผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในท้องถิ-นของตนได้ดีมากขึ aน **  
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รวมทั aงความรู้เกี-ยวกบั

ผลกระทบของขา่ว 

บทบาทของขา่ว นโยบาย

ขององค์กรขา่ว 

อตุสาหกรรมการผลติขา่ว 

ความสาํคญัของ

แหลง่ขา่ว กระบวนการ

ผลติขา่ว ผู้บริโภคขา่วที-มี

ความรู้เทา่ทนัสื-อประเภท

ขา่วจะสามารถวิเคราะห์

ข้อมลูที-ได้รับและ

นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ตอ่ตนเองใน

ชีวิตประจําวนัได้มาก 

ความสาํคญัของขา่ว

การเปลี-ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

ขา่วผลกระทบของภาวะโลกร้อนตอ่ระบบนิเวศในท้องถิ-นชว่ยกระตุ้นการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรในท้องถิ-น **  

เนื aอหาของขา่วที-เกี-ยวกบัการเปลี-ยนแปลงสภาพภมิูอากาศมกัมีคา่นิยมด้านเศรษฐกิจและการปกครองแฝงอยูด้่วย **  

ผู้อา่นขา่วมีบทบาทกระตุ้นสื-อมวลชนรายงานขา่วภาวะโลกร้อน  

ทกัษะ Personal locus 
ทา่นมกัตั aงใจค้นหาขา่วสถานการณ์เกี-ยวกบัภาวะโลกร้อนในประเทศเพื-อตดิตามปัญหา  

ทา่นอา่นขา่วเกี-ยวกบัภาวะโลกร้อนเฉพาะเวลาที-เพื-อนของทา่นแชร์ข้อมลูใน social media  

เมื-อทา่นอา่นขา่วเกี-ยวกบัภาวะโลกร้อนใน social media ทา่นมกัอา่นทั aงโพสต์และ comment **  

ทา่นมกัใช้เวลาอา่นขา่วภาวะโลกร้อนถ้าเหน็รูปภาพที-นา่กลวัของภยัธรรมชาตก่ิอนเป็นอนัดบัแรก  

เมื-อได้ยินหรือได้เหน็คําวา่ "โลกร้อน" ในพาดหวัขา่วทา่นมกัเลกิสนใจเนื aอหา เพราะเป็นเรื-องทีจําเจ **  

พาดหวัขา่วโลกร้อนที-ใช้ภาษานา่ตื-นเต้นมากๆ บง่บอกวา่ประเดน็ขา่วนั aนเป็นเรื-องสาํคญั     

การตรวจสอบขา่ว 

และการเป็นผู้สื-อสาร 
เมื-ออา่นขา่วเกี-ยวกบัสนิค้าหรือกิจกรรมที-อ้างวา่ชว่ยลดโลกร้อน ทา่นมกัเกิดข้อสงสยัถงึความเป็นไปได้ตามหลกัวิทยาศาสตร์  

ทา่นมกัค้นหาข้อมลูเพิ-มเตมิเกี-ยวกบังานวิจยัที-ถกูอ้างถงึในขา่วเกี-ยวกบัภาวะโลกร้อน  

ทา่นพยายามอา่นขา่วในประเดน็เดียวกนัจากสาํนกัขา่วสองแหง่ขึ aนไปเพื-อเปรียบเทียบเนื aอหา  

ทา่น post หรือ share ความคดิเหน็และเรื-องราวที-สะท้อนความเร่งดว่นของปัญหาโลกร้อนใน social media  

** หมายเหต ุ: ข้อความที2มีเครื2องหมายดอกจนัเป็นข้อความที2ไมไ่ด้ใช้งานจริง เพราะผู้วิจยัคดัออกหลงัจากการทดสอบความนา่เชื2อถือ (reliability)  ของ

เครื2องมือวิจยั
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3.6 ตวัแปรในการวจิยั 

การวิจยัครั -งนี -ผู้วิจยัได้กําหนดตวัแปรที<ใช้ในการศกึษาดงันี - 

สมมตฐิานที< 1 กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั (climate change literacy) 

ตวัแปรอิสระ เพศสภาพ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ วิถีชีวิตในเมือง 

ตวัแปรตาม ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั (climate change literacy) 

 

สมมตฐิานที< 2 กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความความตระหนกัเรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

ตวัแปรอิสระ เพศสภาพ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ วถีิชีวติในเมือง 

ตวัแปรตาม ความความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 3 กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภท

ขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

ตวัแปรอิสระ เพศสภาพ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ วถีิชีวติในเมือง 

ตวัแปรตาม ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 4 กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภท

ขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

ตวัแปรอิสระ เพศสภาพ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ วิถีชีวิตในเมือง 

ตวัแปรตาม ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 5 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์กบั

ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปรอิสระ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) 

ตวัแปรตาม ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 6 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์กบั

ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปรอิสระ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) 

ตวัแปรตาม ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 7 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์กบั

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปรอิสระ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) 

ตวัแปรตาม ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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สมมตฐิานที< 8 ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มี

ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปรอิสระ ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) 

ตวัแปรตาม ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

สมมตฐิานที< 9 ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มี

ความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปรอิสระ ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) 

ตวัแปรตาม ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 10 ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มี

ความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปรอิสระ ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) 

ตวัแปรตาม ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

3.7 การวัดค่าตวัแปร 

3.7.1 คําถามในสว่นที< 2 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) เป็นคําถามวดั

ความรู้ให้เลอืกตอบ 2 ทางเลอืก ได้แก่ ถกู ผิด โดยกําหนดให้มีระดบัคา่คะแนนแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือระดบั

น้อย (0-4 คะแนน) ระดบักลาง (5-8 คะแนน) ระดบัมาก (9-11 คะแนน) 

3.7.2 คําถามในสว่นที< 3 ความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change awareness) 

เป็นข้อความที<สะท้อนถงึความตระหนกัของกลุม่ตวัอยา่งตอ่การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจํานวน 24 ข้อ 

โดยกลุม่ตวัอยา่งตอบตามระดบัการปฏิบตัโิดยมีระดบัคา่คะแนนดงันี - 

คะแนนข้อความเชิงบวก  คะแนนข้อความเชิงลบ 

  ประจํา    5   1 

  บอ่ยๆ    4   2 

  บางครั -ง    3   3 

  นานๆ ครั -ง   2   4 

  ไมเ่คย    1   5 

  

 จากคา่คะแนนที<ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามนั -นจะนํามาแปรความหมายดงันี - 
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ตารางที< 3.2 คะแนนเฉลี<ยและการแปรความหมายระดบัความตระหนกั 

  

 

 

3.7.3  

3.7.4 คําถามในสว่นที< 4 จํานวน 6 ข้อ ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึ<งแบง่ออกเป็น 

2 ตอนยอ่ย ได้แก่  

3.7.4.1 สว่นคําถามวดัตวัแปรยอ่ยความรู้ (Knowledge) เป็นคําถามวดัความรู้ให้เลือกตอบ 3 ทางเลอืก 

ได้แก่ ถกู ผิด ไมแ่นใ่จ โดยกําหนดให้มีระดบัคา่คะแนนแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัน้อย (0-2 

คะแนน) ระดบักลาง (3-4 คะแนน) ระดบัมาก (5-6 คะแนน) 

3.7.4.2 สว่นคําถามวดัตวัแปรยอ่ยทกัษะ (skill) เป็นคําถามวดัความถี<ของพฤตกิรรมให้เลอืกตอบ 4 

ทางเลอืกตามระดบัพฤตกิรรม ได้แก่  

คะแนนข้อความเชิงบวก  คะแนนข้อความเชิงลบ 

ประจํา   3   3 

           บางครั -ง   2   2 

                ไมเ่คย   1   1 

           จําไมไ่ด้   0   0 

 

จากคา่คะแนนที<ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามนั -นจะนํามาแปรความหมายดงันี - 

 

ตารางที< 3.3 คะแนนเฉลี<ยและการแปรความหมายระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 การทดสอบเครื=องมือที=ใช้ในการวจิยั 

ผู้วิจยัทดสอบคา่ความเที<ยงตรง (validity) และความเชื<อมั<นของเครื<องมือ (reliability) ของแบบสอบถามดงันี - 

3.8.1 ความเที<ยงตรง (validity) ผู้ วิจยันําแบบสอบถามที<เรียงมาให้ผู้ เชี<ยวชาญเป็นผู้พิจารณาทดสอบความเที<ยงตรง

ของเนื -อหา (content validity) ความเที<ยงตรงของโครงสร้าง (construction validity) พร้อมทั -งพิจารณาเรื<อง

ความเหมาะสมของภาษาที<ใช้เพื<อให้ข้อคําถามต่างๆ มีความชัดเจนมากพอ และปรับปรุงแบบสอบถามให้

สามารถสื<อความหมายกบัผู้ตอบได้ตรงกนั  

คะแนนเฉลี=ย การแปรความหมาย 

1.00 – 1.50 ไมมี่ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

1.51 – 2.50 มีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตํ<า 

2.51 – 3.50 มีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศปานกลาง 

3.51 – 4.50 มีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมาก 

4.51 – 5.00 มีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงูมาก 

คะแนน

เฉลี=ย 

การแปรความหมาย 

0.00 – 1.50 ไมมี่ทกัษะด้านความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

1.51 – 2.50 มีทกัษะด้านความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตํ<า 

2.51 – 3.00 มีทกัษะด้านความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

มาตรฐาน 
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3.8.2 ความเชื<อมั<น (reliability) ผู้ วิจยัใช้การทดสอบแบบสอบถาม (pretest) กบัผู้ ที<มีคณุสมบตัิตรงกบักลุ่มตวัอย่าง

จํานวน 40 ชุด ซึ<งเป็นการทดสอบผ่านการทําแบบทดสอบแบบออฟไลน์ เพื<อนําผลทดสอบค่าความเชื<อมั<น 

(reliability) ของเครื<องมือ โดยการใช้เทคนิคการวดัความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (internal consistency 

method) ด้วยวิธีการทางสถิตดิงันี - 

1) การทดสอบคา่ความเชื<อมั<นด้วยสตูร Kuder-Richardson ในแบบสอบถามสว่นที<เป็นคําถามเรื<องความรู้

เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และคําถามเรื<องความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ ทั -งนี -ผลการทดสอบครั -งแรกได้คา่ความยากงา่ยของคําถามอยูที่< .10 – 1.00 ผู้วจิยัจงึตดั

ข้อคําถามบางข้อออกและเลือกใช้เฉพาะข้อคําถามที<ได้คา่เฉลี<ยระหวา่ง .2-.8 ซึ<งนบัวา่มีความยากงา่ย

พอเหมาะและนําแบบสอบถามไปใช้งานจริงได้ (ดตูารางแสดงผลการทดสอบได้ในภาคผนวก) 

2) การหาคา่สมัประสทิธิÅอลัฟา ของครอนบาท (Cronbach’Alpha coefficient) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

สาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ในแบบสอบถามสว่นข้อคําถามเรื<องความตระหนกัเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และข้อคําถามเรื<องทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ทั -งนี -ผลการทดสอบครั -งแรกได้คา่ .782 และ .899 ผู้วิจยัได้ตดัข้อคําถามที<ได้คา่คะแนนน้อย

ออกไป จงึทําให้ผลการทดสอบครั -งที<สอบมีคา่คะแนน .805 และ .902 ซึ<งมีคา่มากกวา่ .70 จงึนบัวา่มี

ความเชื<อมั<นมากพอและนําแบบสอบถามไปใช้งานจริงได้ (ดตูารางแสดงผลการทดสอบได้ในภาคผนวก) 

 

จากผลการทดสอบคา่ความเที<ยงตรง (validity) และความเชื<อมั<นของเครื<องมือ (reliability) นั -นโดยสรุปผู้วิจยัได้

ปรับปรุงแบบสอบถามลงในแพลทฟอร์มออนไลน์ ในกระบวนการนี -ผู้ วิจัยได้จัดลําดับข้อคําถามตามโครงสร้างของ

แบบสอบถามใหม่ เพื<ออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ตอบแบบสอบถามให้มากที<สดุ โดยสรุปแล้วแบบสอบถามออนไลน์นี -

ประกอบไปด้วยสว่นของคําถามดงันี - (ดแูบบสอบถามฉบบัเตม็ได้ในภาคผนวก) 

1) ข้อมลูเกี<ยวกบัการวิจยั และแบบตอบรับยินยอมเป็นอาสาสมคัร 

2) ส่วนคําถามคัดกรอง (screening question) 3 ข้อ เพื<อคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที< มีวิ ถีชีวิตใน

กรุงเทพมหานคร และแบ่งกลุ่มผู้ ที<มีวิถีชีวิตนอกเขตเศรษฐกิจ และผู้ ที<มีวิถีชีวิตในเขตเศรษฐกิจ 10 เขต

ของพื -นที<เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตามที<กําหนดในระเบียบวิธีวิจยั เพื<อจดัสรรโควต้ากลุม่ตวัอย่าง

ผู้ตอบแบบสอบถามตามจํานวน 

3) คําถามเกี<ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยแบ่งคําถามลกัษณะประชากรได้แก่ เพศสภาพ อาย ุ

รายได้ ระดบัการศกึษา 4 ข้อ 

4) คําถามเกี<ยวกบัความรู้เรื<องเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวม 11 ข้อ ประกอบด้วยประเดน็หลกัได้แก่  

• ความรู้ทั<วไปเกี<ยวกบัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

• ความรู้ทั<วไปเกี<ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบันานาชาติด้านการบริหารจดัการการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change policy and administration literacy)  

• ความรู้ทั<วไปเกี<ยวกบัผลกระทบของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<จะเกิดกบัระบบนิเวศ และ

ทรัพยากรธรรมชาตใินระดบัท้องถิ<น  

5) คําถามเกี<ยวกับความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวม 6 ข้อ  แยกเป็น

ความรู้เกี<ยวกับอุตสาหกรรมสื<อมวลชน ความรู้เกี<ยวกับวิธีการทํางานของผู้สื<อข่าวเมื<อทําข่าวประเด็น

สิ<งแวดล้อม ความรู้เกี<ยวกบัความสาํคญัของขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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6) คําถามเกี<ยวกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวม 8 ข้อ  แยกออกเป็น 

ความเข้าใจเกี<ยวกับแรงขับและความต้องการของตนเองในการบริโภคข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ (personal locus) ทกัษะในการตรวจสอบข่าวสาร และทกัษะของการเป็นผู้ส่งสาร ด้านการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

7) คําถามเกี<ยวกบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวม 24 ข้อ ประกอบด้วยประเด็น

หลกัได้แก่ความตระหนกัถึงพฤติกรรมของตนเองต่อการแก้ปัญหาและการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคามเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศกบัวิถีชีวิตในท้องถิ<น  

8) สว่นเฉลยคําถามเกี<ยวกบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

3.9 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยันําแบบสอบถามที<ได้ร่างไว้แล้วและผ่านการทดสอบความเที<ยงตรงและความเชื<อมั<น ไปสร้างแบบสํารวจ

ออนไลน์ โดยผู้วิจยัจะเลือกใช้ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) ที<มี

คณุภาพ มีความน่าเชื<อ ปลอดภยั และพิจารณาถึงความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายซึ<งต้องอยู่ในงบประมาณของการวิจยัครั -งนี - 

เกณฑ์การพิจารณาพื -นฐานคือเรื<องของฟังก์ชั<นที<ตอบสนองตอ่ลาํดบัขั -นและเนื -อหาของแบบสอบถามที<ผู้วิจยัได้ออกแบบไว้ 

ความสะดวกในการนําออก (export) ข้อมลูในรูปแบบของไฟล์ excel และ SPSS นอกจากนั -นผู้ วิจยัยงัมีเกณฑ์เพิ<มเติม

อื<นๆ เพื<อพิจารณาคัดเลือกผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) ดัง

หวัข้อตอ่ไปนี - 

 

3.9.1 เกณฑ์คณุสมบตัผิู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) 

3.9.1.1 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสาํรวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัของข้อมลูในระบบปิดด้วยพื -นที< server ขององค์กรเอง มีระบบสาํรองข้อมลู ลดความเสี<ยงด้าน

การสญูหายของข้อมลู 

3.9.1.2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสาํรวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) มีมาตรฐานการ

รักษาความเป็นสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นไปตามกฎหมายด้านความเป็นสว่นตวัของนานาชาต ิ

เพื<อเตรียมความพร้อมสาํหรับการบงัคบัใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศไทย ในปี 2564 

อยา่งเตม็รูปแบบ 

3.9.1.3 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสาํรวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) อนญุาตให้ผู้วิจยั

เข้าถงึข้อมลูตา่งๆ ที<ได้เก็บจากผู้ตอบแบบสอบถามทั -งหมดตลอดทั -งกระบวนการวิจยั 

3.9.1.4 สทิธิในการเข้าถงึข้อมลู การใช้งานข้อมลู และการทําลายข้อมลูที<เก็บจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นของ

ผู้วจิยั 

3.9.1.5 ผู้วิจยัเป็นผู้ กําหนดสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูที<เก็บได้จากแบบสอบถามนั -นแตเ่พียงผู้ เดียว ไมเ่ป็นโอกาสให้ 

third party รวมทั -งบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการสาํรวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey 

provider)  เข้าใช้ และเข้าถงึข้อมลูได้โดยผู้วิจยัไมไ่ด้อนญุาต 

3.9.1.6 แพลตฟอร์มการสํารวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) มีระบบควบคมุปอ้งกนัการทํา

แบบสอบถามซํ -าหลายครั -งของผู้ตอบแบบสอบถามคนเดมิ 
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3.9.1.7 รองรับภาษาไทย 

 

เมื<อคัดเลือกผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจทางอินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) ที<ได้

มาตรฐาน และดําเนินการด้านการเช่าใช้บริการเรียบร้อยแล้วจึงสร้าง Username และ Password ของผู้วิจยัใน platform 

ดงักลา่ว และนําแบบสอบถามที<ได้ร่างไว้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที<ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถเข้าถงึได้ผา่น 

URL link หรือ QRcode ที<ผู้ วิจัยส่งให้ผ่าน Email ส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถามหรือช่องทาง Social media อื<นที<

อาสาสมคัรผู้ตอบแบบสอบถามสะดวก ผู้วิจยัวางแผนขั -นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี - 

 

3.9.2 ขั -นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.9.2.1 ผู้ วิจยัและ/หรือผู้ช่วยวิจยัเลือกพื -นที<แหล่งชุมชนที<อยู่ในพื -นที<ตามเขตที<กําหนดไว้ในข้อ 3.4.2 เช่น ย่าน

อาคารสาํนกังานขนาดใหญ่ ยา่นคอนโดมิเนียม ร้านกาแฟ เป็นต้น 

3.9.2.2 ผู้ วิจัยและ/หรือผู้ ช่วยวิจัยประสานงานติดต่อกับหน่วยงานของบริษัทห้างร้านในพื -นที<เป้าหมายเพื<อ

อธิบายโครงการวิจยัและขออนญุาตแจกแบบสอบถามออนไลน์ในพื -นที<  

3.9.2.3 เมื<อได้รับอนญุาตแล้วผู้วิจยัและ/หรือผู้ช่วยวิจยัได้ขอให้หน่วยงานของบริษัทห้างร้านสง่หนงัสือเชิญชวน

เข้าร่วมโครงการวจิยัที<อธิบายเปา้หมายโครงการวิจยั และประโยชน์ของโครงการวิจยั พร้อมทั -งระบวุา่การ

เป็นอาสาสมคัรตอบแบบสอบถามนี -ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน และ URL link ของแบบสอบถามออนไลน์ให้กบั

ประชากรในพื -นที< ในขั -นตอนการเก็บข้อมูลออนไลน์นี -ใช้เวลาทั -งสิ -น 4 เดือน คือระหว่างมกราคม – 

เมษายน 2564 จงึได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่งครบตามเปา้หมายของโครงการวิจยั 

 

3.10 กรรมวธีิทางข้อมูล 

เมื<อผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างได้ครบทั -งหมด และได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามที<ได้มาทุกชุด ซึ<งสามารถเรียกดไูด้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มการสํารวจทาง

อินเตอร์เน็ต (internet-based survey provider) จากนั -นจึงทําการนําออก (export) ข้อมลูที<ได้จากแบบสอบถามทั -งหมด

ในรูปแบบไฟล์ Excel และ ไฟล์ SPSS โดยเลือกแยกการ export ออกเป็นทั -งแบบชดุข้อมลูเดี<ยวและการประมวลผลข้อมลู

เบื -องต้นจากแบบสอบถามทั -งหมดผ่านระบบประมวลผลข้อมลู Qualtrics XM: StatIQ ด้วยการเลือกใช้สถิติพื -นฐานเชิง

พรรณนา สว่นการทดสอบสมมติฐานของการวิจยัครั -งนี -จะเลือกใช้สถิติเชิงอนมุาน (inferential statistic) รายละเอียดของ

กรรมวิธีทางข้อมลูโดยใช้สถิตรูิปแบบตา่งๆ มีดงันี - 

3.10.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ตารางแจกแจงความถี<  (frequency distribution) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉลี<ย (mean) และค่าส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยนําเสนอข้อมูลใน

รูปแบบตารางประกอบการแปรความหมายเชิงบรรยายเพื<ออธิบายลกัษณะเบื -องต้นทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

วิถีชีวิต เพศสภาพ ระดบัการศกึษา อาย ุอาชีพ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความตระหนกัเรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และความรู้เทา่ทนัสื<อ 

3.10.2 สถิติเชิงอนมุาน (inferential statistics) ผู้วิจยัใช้เพื<อทดสอบสมมติฐานการวิจยัทั -ง 10 ข้อ เพื<อให้สามารถอ้างอิง

ไปยังประชากรทั -งหมดของการศึกษาครั -งนี - ผู้ วิจัยวางแผนจะกําหนดค่านัยสําคญัทางสถิติที< 0.05 โดยมีแนว

ทางการใช้ประเภทของสถิตติามรายข้อสมมตฐิานดงันี - 
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ตารางที= 3.4 สมมตฐิาน ตวัแปร และสถติทิี=เลือกใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สมมตฐิานที* ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม สถติ ิ

1.1  เพศสภาพ (nominal scale)  ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

1.2  ระดบัการศกึษา (ordinal scale) ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

1.3  อาย ุ(ordinal scale) ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

1.4 รายได้ (ordinal scale) ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

1.5 วิถีชีวิต (nominal scale) ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

T-Test 

2.1 เพศสภาพ (nominal scale) ความความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

2.2 ระดบัการศกึษา (ordinal scale) ความความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

2.3 อาย ุ(ordinal scale)  ความความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

2.4 รายได้ (ordinal scale) ความความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

2.5 วิถีชีวิต (nominal scale) ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

(interval scale) 

T-Test 

3.1 เพศสภาพ (nominal scale) ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

3.2 ระดบัการศกึษา (ordinal scale) ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

3.3 อาย ุ (ordinal scale) ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

3.4 รายได้ (ordinal scale) ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

3.5 วิถีชีวิต (ordinal scale) ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

T-Test 
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4.1 เพศสภาพ (nominal scale) ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

4.2 ระดบัการศกึษา (ordinal scale) ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

4.3 อาย ุ (ordinal scale) ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

4.4 รายได้ (ordinal scale) ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ANOVA 

4.5 วิถีชีวิต (nominal scale) ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

T-Test 

5 ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

(interval scale) 

Pearson Correlation 

 

6 ความรู้เรื:องงการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วด้านการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

Pearson Correlation 

 

 

6 ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วด้านการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

Pearson Correlation 

 

 

7 ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วด้านการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

Pearson Correlation 

 

 

8 ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วด้านการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

Pearson Correlation 

 

 

9 ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วด้าน

การเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วด้านการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

(interval scale) 

 

Pearson Correlation 

 

 

 

จากวิธีการวิจยัที<ได้นําเสนอทั -งหมดข้างต้น ผู้วิจยัใช้ระยะเวลาในการวางแผนวิจยั การออกแบบ การดําเนินการ

เก็บข้อมลู และการวิเคราะห์ผลวิจยัทั -งสิ -นราว 10 เดือน ผู้วิจยัจะนําเสนอผลการวิจยัในบทที< 4   



 49 

 

 

บทที$ 4 
ผลการศึกษา  

 

 

การวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่:  

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความรู้คิด”(Media Literacy in Climate Change News of Urban Lifestyle People: the 

relationship between cognitive factors)” เก็บข้อมูลจากอาสาสมัครจํานวน 557 คน ระหว่างวันที< 4 มกราคม – 30 

เมษายน 2564 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ในบทนี -ผู้วิจยันําเสนอผลการศกึษาซึ<งได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิง

พรรณนา (descriptive statistic) และสถิตเิชิงอนมุาน (inferential statistic) แบง่การนําเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 สว่น 

ได้แก่  สว่นแรกเป็นการนําเสนอผลการศกึษาคณุลกัษณะของตวัแปรผา่นการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ร้อย

ละ (percentage) คา่เฉลี<ยเลขคณิต (mean) สว่นเบี<ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  เพื<ออธิบายคณุลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ในด้านต่างๆ  ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลง

สภาพแวดล้อม  

 

ส่วนการนําเสนอในตอนที< 2 เป็นผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ<งได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่ การเปรียบเทียบคา่เฉลี<ยสาํหรับประชากรสองกลุม่ที<เป็นอิสระตอ่กนั (Independent Samples T-Test) การวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวน (ANOVA) ค่าสัมประสิทธิÅสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) การนําเสนอผลการศกึษาในสว่นนี -จะเรียบเรียงตามสมมตฐิานที<ตั -งไว้ได้แก่  

1) ลกัษณะทางประชากรกบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

2) ลกัษณะทางประชากรกบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

3) ลกัษณะทางประชากรกบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

4) ลกัษณะทางประชากรกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

5) ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

6) ความเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

7) ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

8) ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

9) ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

10) ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้าน

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 



 50 

ผลการศกึษาของการวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมือง

ใหญ่: ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คดิ” นําเสนอได้ดงัตอ่ไปนี - 

 

4.1 ลักษณะทางประชากร 

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<การวิจยันี -มุง่ศกึษาได้แก่ เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา และวถีิ

ชีวิตของกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 557 คน และใช้สถิตเิชิงพรรณนาเพื<อวิเคราะห์ข้อมลู ซึ<งได้ผลการศกึษาคณุลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดงัจะนําเสนอทีละประเดน็ดงัตอ่ไปนี - 

 

4.1.1 คุณลักษณะด้านวถิชีีวติในเมือง (Urban lifestyle) 

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นผู้ มีวิถีชีวิตในเมืองเขตเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 78.8 ของกลุม่ตวัอย่างทั -งหมด มีกลุม่

ตวัอยา่งเพียงร้อยละ 21.2 เทา่นั -นที<เป็นผู้ มีวิถีชีวิตนอกเมือง ดงัแสดงในตารางที< 4.1  

 

ตารางที< 4.1 แสดงจํานวนร้อยละของวิถีชีวิตในเมืองของกลุม่ตวัอยา่ง 

ลักษณะวถิีชีวติ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ในเมืองเขตเศรษฐกิจ 439 78.8 

นอกเมือง 118 21.2 

รวม 557 100.0 

 

เมื<อจําแนกเฉพาะผู้ ที<มีวิถีชีวิตในเมืองเขตเศรษฐกิจนั -นจะพบวา่เขตพื -นที<ที<กลุม่ตวัอยา่งใช้ชีวิตประจําวนัสงูสดุ

เป็นแขตพื -นที<เศรษฐกิจ โดยสามอนัดบัแรกได้แก่ เขตปทมุวนั (ร้อยละ 13.1) เขตจตจุกัร (ร้อยละ 11.7)  และเขตพญาไท 

(ร้อยละ 10.1) ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที< 4.2  

 

ตารางที< 4.2 แสดงจํานวนร้อยละของพื -นที<ที<กลุม่ตวัอยา่งใช้ชีวติประจําวนัของกลุม่ตวัอยา่ง 

พื hนที=ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ปทมุวนั 73 13.1 

บางรัก 29 5.2 

สาธร 40 7.2 

วฒันา 30 5.4 

จตจุกัร 65 11.7 

บางซื<อ 47 8.4 

ดนิแดง 34 6.1 

ราชเทวี 34 6.1 

พญาไท 56 10.1 

ห้วยขวาง 31 5.6 

เขตอื<นในกรุงเทพมหานคร 118 21.2 

รวม 557 100.0 

 

4.1.2 คุณลักษณะด้านอายุ  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จํานวน 208 คน อายุระหว่าง 30-39 ปี  คิดเป็นร้อยละ 37.7 ของกลุ่มตวัอย่างทั -งหมด 

รองลงมาเป็นกลุม่อาย ุ40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.1 (179 คน) สว่นกลุม่ตวัอย่างที<อายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีจํานวนร้อยละ 
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22.3 ของกลุม่ตวัอยา่งทั -งหมด (124 คน) และกลุม่ตวัอย่างที<อาย ุ50-60 ปี มีจํานวนน้อยที<สดุคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของกลุม่

ตวัอยา่งทั -งหมด (46 คน) ดงัแสดงในตารางที< 4.3 และแผนภมูิที< 4.1  

 

ตารางที< 4.3 แสดงจํานวน ร้อยละ ของอาย ุของกลุม่ตวัอยา่ง 

อายุ จาํนวน (คน) ร้อยละ Confidence Interval (Per Cent of 
Data) 

20-29 ปี 124 22.3 19.0% to 25.9% 

30-39 ปี 208 37.3 33.4% to 41.4% 

40-49 ปี 179 32.1 28.4% to 36.1% 

50-60 ปี 46 8.3 6.2% to 10.8% 

รวม 557 100.0  

 

 

 
แผนภมูิ 4.1 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งแยกตามชว่งอาย ุ

 

4.1.3 คุณลักษณะด้านระดบัการศกึษา 

กลุ่มตัวอย่างที<จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างที<จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจํานวน

ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มตวัอย่างที<จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจํานวนร้อยละ 52.8 ของกลุ่มตวัอย่าง (294 คน) และ

กลุม่ตวัอยา่งที<จบการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีจํานวนร้อยละ 47.2 ของกลุม่ตวัอยา่งทั -งหมด (263 คน) ดงัแสดงในตาราง

ที< 4.4  

 

ตารางที< 4.4 แสดงจํานวน และร้อยละของระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอยา่ง 

ระดบัการศกึษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 294 52.8 

สงูกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 263 47.2 

รวม 557 100.0 

 

4.1.4  คุณลักษณะด้านเพศ (Gender)  

กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 61.6 ของกลุม่ตวัอย่างทั -งหมดเป็นเพศหญิง (343 คน) รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 32.1 

(179 คน) และมีกลุม่ตวัอย่างร้อยละ 6.3 ของกลุม่ตวัอย่างทั -งหมดเป็นเพศทางเลือก ดงัแสดงในตารางที< 4.5 และแผนภมูิ 

4.2 
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ตารางที< 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของเพศของกลุม่ตวัอยา่ง 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 343 61.6 

ชาย 179 32.1 

หลากหลาย 35 6.3 

รวม 557 100 

 

 
แผนภมูิ 4.2 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งแยกตามเพศ 

 

4.1.5 คุณลักษณะรายได้ส่วนตวัต่อเดอืน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39 (217 คน) เป็นกลุ่มผู้ มีรายได้ส่วนตวัต่อเดือนสงูมากกว่า 45,000 บาทขึ -นไป 

รองลงมาคือกลุม่ตวัอยา่งที<มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนระหวา่ง 15,000-25,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 23.5 (131 คน) สว่นผู้ ที<มี

รายได้สว่นตวัต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 มีจํานวนร้อยละ 18.30 และ ผู้ ที<มีรายได้สว่นตวัต่อเดือนระหว่าง 35,001-

45,000 บาท มีจํานวนร้อยละ 14.40 ทั -งนี -กลุ่มตวัอย่างที<มีรายได้ส่วนตวัต่อเดือนตํ<ากว่า 15,000 บาท นั -นมีจํานวนน้อย

ที<สดุคือ 27 คน หรือเพียงร้อยละ 4.80 ของกลุม่ตวัอยา่งทั -งหมด 

 

ตารางที< 4.6 แสดงจํานวน ร้อยละ ของรายได้ของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายได้ จาํนวน (คน) ร้อยละ Confidence Interval 

(Per Cent of Data) 

ตํ<ากวา่ 15,000 27 4.80 3.4% to 7.0% 

15,000 - 25,000 131 23.50 20.2% to 27.2% 

25,001 - 35,000 102 18.30 15.3% to 21.7% 

35,001 - 45,000 80 14.40 11.7% to 17.5% 

สงูกวา่ 45,000 217 39.00 35.0% to 43.1% 

รวม 557 100.00  
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แผนภมูิ 4.3 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งแยกตามรายได้สว่นตวัตอ่เดือน 

 

4.2 ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

การวจิยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่:  

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้คิด” นี -ผู้วิจยัได้ศกึษาตวัแปรความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศซึ<งสามารถ

แยกออกเป็นประเดน็ความรู้ยอ่ยๆ อีก 3 ประเดน็ ได้แก่ ความรู้เรื<องวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรู้

เรื<องนโยบายการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของไทยและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และความรู้เรื<องผลกระทบทาง

สิ<งแวดล้อมในท้องถิ<น ผู้ วิจยัเก็บออกแบบการเก็บข้อมลูตวัแปรนี -ด้วยแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างวิเคราะหข้อเท็จจริง

ของข้อความ 11 ข้อความ ผลการศกึษาในสว่นนี -แบง่การนําเสนอออกเป็น 3 สว่นยอ่ย ได้แก่ ผลการศกึษาความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยรวม ผลการศึกษาความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของกลุ่มตวัอย่างแยก

ตามรายข้อความ และผลการศกึษาความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของกลุม่ตวัอยา่งแยกเป็นรายประเดน็ ดงั

นําเสนอตอ่ไปนี - 

 

4.2.1 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยรวม 

ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 65.7 (366 คน) มีความรู้ความเข้าใจเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลาง (û-ü คะแนน) รองลงมาเป็นกลุม่ตวัอย่างที<มีความรู้ความเข้าใจเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในระดบัสงู (9-11 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 30.2 ของกลุ่มตวัอย่างทั -งหมด ส่วนกลุ่มตวัอย่างที<มีความรู้

ความเข้าใจเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัที<ตํ<า (0-4 คะแนน) มีจํานวนน้อยที<สดุคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของ

กลุม่ตวัอยา่งทั -งหมด ดงัแสดงในตารางที< 4.7 และแผนภมูิที< 4.4 

 

ตารางที< 4.7 แสดงจํานวน ร้อยละ คา่ตํ<าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลี<ยเลขคณิต และสว่นเบี<ยงเบนมาตรฐานของ ระดบัความรู้

ความเข้าใจเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ระดบัความรู้เท่าทนัสื=อ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัสูง 168 30.2 

ระดบัปานกลาง 366 65.7 

ระดบัตํ=า  23 4.1 

รวม 557 100.0 

Min = 3.0, Max = 11.0, AVE = 7.57, SD 1.54 
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แผนภมูิ 4.4 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งตามระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยรวม 

 

4.2.2 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามข้อความ 

เมื<อพิจารณาความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกเป็นรายประเดน็ข้อความจะพบวา่ข้อความที<กลุม่

ตวัอยา่งตอบได้ถกูต้องมากที<สดุคือข้อความที<วา่ “การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือที<มกัเรียกกนัวา่ภาวะโลกร้อนเกิด

จากกิจกรรมของมนษุย์ที<ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูช่ั -นบรรยากาศมากเกินไป” โดยได้คา่เฉลี<ยอยทีู< 0.98 สว่นข้อความที<

กลุ่มตวัอย่างตอบถูกต้องน้อยที<สดุคือข้อความที<ว่า “การปรับตวัสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change 

adaptation) หมายถึงการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกที<ปล่อยออกมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั -น” 

โดยได้คา่เฉลี<ยอยูที่< 0.20 

 

เมื<อพิจารณาความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแยกตามข้อความที<เป็นจริงและเป็นเท็จ สําหรับ

ข้อความที<เป็นจริงนั -น ข้อความที<กลุ่มตวัอย่างตอบถกูมากที<สดุคือข้อความ “การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือที<มกั

เรียกกนัวา่ภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ที<ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูช่ั -นบรรยากาศมากเกินไป” (ร้อยละ 98) 

รองลงมาคือข้อความวา่ “ภยัแล้งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที<เกิดขึ -นตอ่เนื<องหลายปีมานี -เป็นผลกระทบจากภาวะ

โลกร้อน” (ร้อยละ 95.2) รองลงมาคือข้อความที<ว่า “วิถีชีวิตของชุมชนประมงพื -นบ้าน เช่น เกาะมุกด์ ตําบลเกาะลิบง 

อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรังกําลงัมีความเสี<ยงจากภาวะโลกร้อน” (ร้อยละ 89.0) รองลงมาคือข้อความที<ว่า “ความขดัแย้งใน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนในประเทศไทยจะมีมากขึ -นเมื<อภาวะโลกร้อนรุนแรง

ขึ -น” (ร้อยละ 87.6) ต่อมาคือข้อความว่า “ปัจจบุนัประเทศไทยใช้พลงังานหมนุเวียนไม่ถึงร้อยละ 20 ในการผลิตไฟฟ้าใน

ระบบ” (ร้อยละ 79.2) ตอ่มาคือข้อความวา่ “ปัญหานํ -าประปาในเขตกรุงเทพฯ มีรสชาติเคม็ผิดปกติคือผลกระทบที<เกิดจาก

ภัยแล้งเพราะภาวะโลกร้อน” (ร้อยละ 65.5) และข้อความ “องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถใช้เงินซื -อคาร์บอนเครดิตจาก

ตา่งประเทศได้” (ร้อยละ 61.9) ตามลาํดบั  

 

ส่วนข้อความที<เป็นเท็จนั -นข้อความที<กลุ่มตวัอย่างตอบถกูมากที<สดุ คือ “การส่งเสริมให้ผลิตและจําหน่ายถงุผ้า

ลดโลกร้อนมากขึ -นจะช่วยลดโลกร้อนได้โดยตรง” (ร้อยละ 60.1) รองลงมาได้แก่ “การบริหารจดัการนํ -าที<มีประสิทธิภาพ

เพื<อช่วยให้เกษตรกรดําเนินกิจกรรมการเพาะปลกูได้เป็นเรื<องสําคญัแต่ไม่ใช่ภารกิจในการบริหารจดัการภาวะโลกร้อน” 

(ร้อยละ 56.4) ต่อมาคือข้อความ “ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที<จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนานาชาติ

เพื<อนํามาใช้ในกิจกรรมการปรับตวัสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ” (ร้อยละ 43.3) และข้อความที<มีกลุม่ตวัอย่างตอบ

ถกูน้อยที<สดุคือ “การปรับตวัสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) หมายถึงการลดปริมาณ
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ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกที<ปลอ่ยออกมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั -น” (ร้อยละ 20.5) ดงัที<แสดงผลในตาราง

ที< 4.8 

 

ตารางที< 4.8 แสดงจํานวน และร้อยละ ของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ข้อความ ตอบถกู ตอบผิด ค่าเฉลี=ย SD 

ข้อความที=เป็นจริง     

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือที<มกัเรียกกนัวา่ภาวะโลกร้อนเกิดจาก

กิจกรรมของมนษุย์ที<ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออกสูช่ั -นบรรยากาศมากเกินไป 

546 

(98.0) 

11 

(2.0) 

0.98 0.1 

องค์กรธรุกิจตา่งๆ สามารถใช้เงินซื -อคาร์บอนเครดติจากตา่งประเทศได้ 345 

(61.9) 

212 

(38.1) 

0.61 0.5 

ปัจจบุนัประเทศไทยใช้พลงังานหมนุเวียนไมถ่งึร้อยละ 20 ในการผลติไฟฟา้

ในระบบ 

441 

(79.2) 

116 

(20.8) 

0.79 0.4 

ความขดัแย้งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตริะหวา่งภาครัฐกบั

ภาคประชาชนในประเทศไทยจะมีมากขึ -นเมื<อภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ -น 

488 

(87.6) 

69 

(12.4) 

0.80 0.3 

ภยัแล้งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที<เกิดขึ -นตอ่เนื<องหลายปีมานี -เป็น

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

530 

(95.2) 

27 

(4.8) 

0.95 0.2 

ปัญหานํ -าประปาในเขตกรุงเทพฯ มีรสชาตเิคม็ผิดปกตคิือผลกระทบที<เกิด

จากภยัแล้งเพราะภาวะโลกร้อน 

365 

(65.5) 

192 

(34.5) 

0.65 0.8 

วถีิชีวติของชมุชนประมงพื -นบ้าน เชน่ เกาะมกุด์ ตําบลเกาะลบิง อําเภอ

กนัตงั จงัหวดัตรังกําลงัมีความเสี<ยงจากภาวะโลกร้อน 

496 

(89.0) 

61 

(11.0) 

0.89 0.3 

ข้อความที=เป็นเทจ็  

การสง่เสริมให้ผลติและจําหนา่ยถงุผ้าลดโลกร้อนมากขึ -นจะชว่ยลดโลกร้อน

ได้โดยตรง 

335 

(60.1) 

222 

(39.9) 

0.60 0.5 

การปรับตวัสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change 

adaptation) หมายถงึการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกที<

ปลอ่ยออกมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทา่นั -น 

114 

(20.5) 

443 

(79.5) 

0.20 0.4 

ประเทศไทยไมอ่ยูใ่นกลุม่ประเทศที<จะได้รับความชว่ยเหลอืทางการเงินจาก

นานาชาตเิพื<อนํามาใช้ในกิจกรรมการปรับตวัสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

241 

(43.3) 

316 

(56.7) 

0.43 0.5 

การบริหารจดัการนํ -าที<มีประสทิธิภาพเพื<อชว่ยให้เกษตรกรดําเนินกิจกรรม

การเพาะปลกูได้เป็นเรื<องสาํคญัแตไ่มใ่ชภ่ารกิจในการบริหารจดัการภาวะ

โลกร้อน 

314 

(56.4) 

243 

(43.6) 

0.56 0.5 

 

4.2.3 ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามประเดน็เรื<อง 

เมื<อพิจารณาตามประเด็นสําคญัของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศใน 3 เรื<อง โดยอาศยัคา่เฉลี<ย

ของคะแนนที<กลุม่ตวัอย่างทําได้จากแบบทดสอบในแต่ละประเด็นความรู้ ได้แก่ เรื<องวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ เรื<องนโยบายและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยไทยกบันานาชาติ และเรื<องผลกระทบที<การเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมีต่อท้องถิ<น จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จํานวน 263 คน (ร้อยละ 47.2) มีระดับความรู้เรื<อง

วิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัเรื<องผลกระทบที<การเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศมีต่อท้องถิ<นซึ<งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จํานวน 305 (ร้อยละ 54.8) มีความรู้ในระดบัปานกลาง ในขณะที<กลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่จํานวน 353 คน (ร้อยละ 64.3) มีความรู้ในเรื<องนโยบายและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ

นานาชาตด้ิานการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัสงู ดงันําเสนอในตารางที< 4.9 และแผนภมูิที< 4.5  

 

ตารางที< 4.9 แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี<ย สว่นเบี<ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ตํ<าสดุ ของระดบัความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกเป็นรายเรื<อง 

ระดบั วทิยาศาสตร์ของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

นโยบายและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย

กบันานาชาต ิ

ผลกระทบตอ่ท้องถิ<น 

สูง 88 

(15.8) 

353 

(63.4) 

212 

(38.1) 

ปานกลาง 263 

(47.2) 

144 

(25.9) 

305 

(54.8) 

ตํ=า 206 

(37.0) 

60 

(10.8) 

40 

(7.2) 

รวม 557 

(100.00) 

557 

(100.00) 

557 

(100.00) 

AVE  1.79 2.72 3.1 

SD 0.70 0.93 0.9 

Min 0.00 0.00 0.00 

Max 3.00 4.00 4.00 

 

 
แผนภมูิ 4.5 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งตามระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยรวมของกลุม่

ตวัอยา่งแยกเป็นรายเรื<อง 

 

4.3 ความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์

ของปัจจยัด้านความรู้คิด” นี -ผู้ วิจยัได้ศึกษาตวัแปรความตรหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ<งสามารถแยก

ออกเป็นประเด็นความตระหนกั 2 ประเด็นย่อย คือ ความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลง
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 57 

สภาพภมูิอากาศ (Climate change risks) กบัวิถีชีวิตในท้องถิ<น และความตระหนกัรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองต่อการแก้ไข

ปัญหาและการปรับตวัเข้าสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) ผู้ วิจัยออกแบบการเก็บ

ข้อมูลตวัแปรนี -ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรวดัแบบลิเกิร์ต (Likert scale) ประกอบด้วยข้อความย่อย 24 ข้อความ ผล

การศึกษาในส่วนนี -แบ่งการนําเสนอออกเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่ ผลการศึกษาความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยรวม ผลการศึกษาความตระหนกัรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มตวัอย่างแยกตามราย

ข้อความ และผลการศกึษาความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของกลุม่ตวัอยา่งแยกเป็นรายประเดน็ ดงั

นําเสนอตอ่ไปนี - 

 

4.3.1 ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามรายข้อความ 

เมื<อพิจารณาค่าเฉลี<ยของความตระหนกัในแต่ละข้อความนั -น จะพบว่าข้อความทั -งหมด 24 ข้อความ มีค่าเฉลี<ย

ของความตระหนกัอยู่ในระดบัมาก ระดบัปานกลาง และระดบัตํ<า โดยไม่มีข้อความใดเลยที<ได้รับค่าเฉลี<ยในระดบัสงูมาก 

เชน่เดียวกบัที<ไมพ่บข้อความใดที<มีคา่เฉลี<ยในระดบัที<ไมมี่ความตระหนกัเลย  

 

ข้อความที<กลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลี<ยความตระหนกัอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลี<ย 3.51-4.50) มีทั -งหมด 7 ข้อความ โดย

มี 2 ข้อความที<กลุ่มตวัอย่างมีระดบัค่าเฉลี<ยของความตระหนกัมากใกล้เคียงกนั ได้แก่ “ท่านลดการใช้เชื -อเพลิงฟอสซิล

ด้วยการปิดสวิทซ์และถอดปลั¢กเครื<องใช้ไฟฟ้าทกุครั -งที<ไม่ใช่งาน” (ค่าเฉลี<ย 4.13) และท่านคิดว่าองค์กรธุรกิจควรหนัมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื -อเพลิงในกระบวนการผลิตมากกว่าจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ (ค่าเฉลี<ย 4.12) 

นอกจากนั -นยงัมีข้อความอื<นๆ ที<มีระดบัค่าเฉลี<ยของความตระหนกัอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ได้แก่ ถ้าท่านมีเงินมาก

พอที<จะลงทนุในหุ้น ท่านจะลงทนุในธุรกิจและโครงการที<พฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาด (ค่าเฉลี<ย 3.94) ท่านคิดว่าเรา

ควรสง่เสริมการแลกเปลี<ยนเทคนิคตา่งๆ ที<แตล่ะชมุชนในประเทศทดลองใช้เพื<อลดผลกระทบทางธรรมชาติจากภาวะโลก

ร้อน (ค่าเฉลี<ย 3.89) ท่านไม่สนบัสนนุให้ขึ -นภาษีมลูค่าเพิ<มในรายการสินค้าที<มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงูใน

กระบวนการผลิต (ค่าเฉลี<ย 3.69) ท่านตั -งใจเลือกซื -อเสื -อผ้าแบบที<ไม่จําเป็นต้องรีด เพื<อประหยดัไฟ (ค่าเฉลี<ย 3.60) ท่าน

เลอืกใช้รถสาธารณะแม้จะไมส่ะดวกสบายเทา่รถสว่นตวัเพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก (คา่เฉลี<ย 3.16) 

 

ส่วนกลุ่มข้อความที<กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี<ยความตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี<ย 2.51-3.50) นั -น มี

ทั -งสิ -น 13 ข้อความ ประกอบด้วยข้อความดงัตอ่ไปนี - ท่านคิดวา่รัฐควรเร่งแก้ปัญหาโบราณสถานในเขตนครประวตัิศาสตร์

พระนครศรีอยธุยาจมนํ -าเพราะพายรุุนแรงจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (คา่เฉลี<ย 3.43) ท่านกงัวลใจในความไม่

แน่นอนของนโยบายรัฐต่อการช่วยเหลือชมุชนที<เดือดร้อนจากนํ -ากดัเซาะชายฝั<ง (ค่าเฉลี<ย 3.38) ท่านสนใจว่าเกษตรกร

ไทยจะปรับตวัอยา่งไรในภาวะภยัแล้ง (คา่เฉลี<ย 3.34) ทา่นตั -งใจซื -อสนิค้าแบรนด์ที<โฆษณาวา่เป็นมิตรกบัสิ<งแวดล้อมแม้วา่

ราคาจะแพงกวา่สินค้าแบรนด์อื<น (คา่เฉลี<ย 3.22) ท่านกงัวลใจวา่ภาวะโลกร้อนจะทําให้วฒันธรรมท้องถิ<นในประเทศไทย

บางแห่งสญูหายไป (ค่าเฉลี<ย 3.15) ท่านสนบัสนนุให้องค์กรธุรกิจใน กทม. จดักิจกรรม CSR ที<พาพนกังานไปปลกูป่าใน

ชนบทที<ห่างไกลเพราะจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (ค่าเฉลี<ย 3.11) ท่านรับประทานอาหารที<เป็นพืชผกัมากกว่าเนื -อสตัว์

ขนาดใหญ่เพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก (คา่เฉลี<ย 2.97) ทา่นต้องการร้องเรียนหนว่ยงานรัฐเมื<อพบเห็นองค์กรหรือคน

ที<ละเมิดกฎหมายด้านสิ<งแวดล้อม (คา่เฉลี<ย 2.82) ทา่นและเพื<อนร่วมงานที<มีที<พกัอยูเ่ส้นทางเดียวกนัมาทํางานด้วยรถคนั

เดียวกนัเมื<อมีโอกาสเหมาะสม (คา่เฉลี<ย 2.78) ท่านตั -งใจเลือกพรรคการเมืองที<มีนโยบายชดัเจนเรื<องการสง่เสริมพลงังาน

ทางเลือกเมื<อมีการเลือกตั -งทั<วไป (ค่าเฉลี<ย 2.72) ท่านต้องการเข้าร่วมการรณรงค์ในลักษณะต่างๆ เพื<อให้รัฐบาล

ดําเนินการด้านความเป็นธรรมทางสิ<งแวดล้อม (2.72) ท่านมองหาและอ่านฉลากคาร์บอนของสินค้าที<ท่านกําลงัจะซื -อ 

(2.61) ทา่นสนใจความเคลื<อนไหวเกี<ยวกบัการลงทนุในโรงไฟฟา้ถ่านหินเพิ<มในประเทศ (2.56) 
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นอกจากนั -นยงัมีกลุม่ข้อความจํานวน 4 ข้อความ ที<กลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลี<ยของความตระหนกัอยูใ่นระดบัตํ<า ได้แก่ ทา่นหา

ข้อมลูด้านการจดัการสิ<งแวดล้อมของโรงแรมที<พกัก่อนตดัสนิใจเดนิทางไปพกัเพื<อการทอ่งเที<ยว (คา่เฉลี<ย 2.40) ทา่นมอง

หาซื -อเสื -อผ้ามือสองมากกวา่เสื -อผ้าที<ผลติขึ -นมาใหม ่เพราะต้องการลดการใช้ทรัพยากร (คา่เฉลี<ย 2.22) ทา่นหาข้อมลู

เพิ<มเตมิวา่ Covid-19 มีความเชื<อมโยงกบัภาวะโลกร้อนหรือไม ่(คา่เฉลี<ย 2.17) และข้อความ ทา่นบริจาคเงินให้โครงการ

ของมลูนิธิหรือสถาบนัที<ศกึษาวิจยัด้านพลงังานทางเลอืก เป็นข้อความที<มีคา่เฉลี<ยของความตระหนกัตํ<าที<สดุ (คา่เฉลี<ย 

2.08) ดงัที<แสดงผลในตาราง 4.10 

 

ตารางที< 4.10 แสดง คา่เฉลี<ย และสว่นเบี<ยงเบนมาตรฐาน ของความตระหนกัในแยกตามรายข้อความเชิงบวก และ

ข้อความเชิงลบ 

ข้อความ ระดบัความตระหนัก  
ประจํา บอ่ย บางครั bง/

ไมแ่น ่

นานๆ ที ไมเ่คย คา่เฉลี:ย SD 

ทา่นตั -งใจซื -อสนิค้าแบรนด์ที<โฆษณาวา่เป็นมิตรกบั

สิ<งแวดล้อมแม้วา่ราคาจะแพงกวา่สนิค้าแบรนด์อื<น 

69 

(12.4) 

145 

(26.0) 

220 

(39.5) 

88 

(15.8) 

35 

(6.3) 

3.22 

(ปานกลาง) 

1.1 

ทา่นลดการใช้เชื -อเพลงิฟอสซลิด้วยการปิดสวิทซ์และ

ถอดปลั¢กเครื<องใช้ไฟฟา้ทกุครั -งที<ไมใ่ชง่าน 

259 

(46.5) 

159 

(28.5) 

104 

(18.7) 

22 

(3.9) 

13 

(2.3) 

4.13 

(มาก) 

1.0 

ทา่นมองหาและอา่นฉลากคาร์บอนของสนิค้าที<ทา่น

กําลงัจะซื -อ 

47 

(8.4) 

91 

(16.3) 

187 

(33.6) 

62 

(11.1) 

170 

(30.5) 

2.61 

(ปานกลาง) 

1.3 

ทา่นตั -งใจเลอืกซื -อเสื -อผ้าแบบที<ไมจํ่าเป็นต้องรีด เพื<อ

ประหยดัไฟ 

188 

(33.8) 

137 

(24.6) 

123 

(22.1) 

38 

(6.8) 

71 

(12.7) 

3.60 

(มาก) 

1.3 

ทา่นมองหาซื -อเสื -อผ้ามือสองมากกวา่เสื -อผ้าที<ผลติ

ขึ -นมาใหม ่เพราะต้องการลดการใช้ทรัพยากร 

43 

(7.7) 

48 

(8.6) 

126 

(22.6) 

114 

(20.5) 

226 

(40.6) 

2.22 

(ตํ<า) 

1.3 

ทา่นและเพื<อนร่วมงานที<มีที<พกัอยูเ่ส้นทางเดียวกนัมา

ทํางานด้วยรถคนัเดียวกนัเมื<อมีโอกาสเหมาะสม 

78 

(14.0) 

94 

(16.9) 

146 

(26.2) 

104 

(18.7) 

135 

(24.2) 

2.78 

(ปานกลาง) 

1.4 

ทา่นตั -งใจเลอืกพรรคการเมืองที<มีนโยบายชดัเจนเรื<อง

การสง่เสริมพลงังานทางเลอืกเมื<อมีการเลอืกตั -งทั<วไป 

97 

(17.4) 

106 

(19.0) 

169 

(30.3) 

56 

(10.1) 

129 

(23.2) 

2.97 

(ปานกลาง) 

1.4 

ทา่นต้องการร้องเรียนหนว่ยงานรัฐเมื<อพบเหน็องค์กร

หรือคนที<ละเมิดกฎหมายด้านสิ<งแวดล้อม 

79 

(14.2) 

99 

(17.8) 

174 

(31.2) 

54 

(9.7) 

151 

(27.1) 

2.82 

(ปานกลาง) 

1.4 

ทา่นเลือกใช้รถสาธารณะแม้จะไมส่ะดวกสบายเทา่รถ

สว่นตวัเพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 

126 

(22.6) 

95 

(17.1)  

152 

(27.3) 

109 

(19.6) 

75 

(13.5) 

3.16 

(มาก) 

1.3 

ทา่นรับประทานอาหารที<เป็นพืชผกัมากกวา่เนื -อสตัว์

ขนาดใหญ่เพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 

41 

(7.4) 

110 

(19.7) 

183 

(32.9) 

98 

(17.6) 

125 

(22.4) 

2.72 

(ปานกลาง) 

1.2 

ทา่นต้องการเข้าร่วมการรณรงค์ในลกัษณะตา่งๆ 

เพื<อให้รัฐบาลดําเนินการด้านความเป็นธรรมทาง

สิ<งแวดล้อม 

55 

(9.9) 

93 

(16.7) 

179 

(32.1) 

99 

(17.8) 

131 

(23.5) 

2.72 

(ปานกลาง) 

1.3 

ทา่นกงัวลใจในความไมแ่นน่อนของนโยบายรัฐตอ่การ

ชว่ยเหลอืชมุชนที<เดือดร้อนจากนํ -ากดัเซาะชายฝั<ง 

143 

(25.7) 

137 

(24.6) 

145 

(26.0) 

53 

(9.5) 

79 

(14.2) 

3.38 

(ปานกลาง) 

1.3 

ทา่นหาข้อมลูเพิ<มเตมิวา่ Covid-19 มีความเชื<อมโยง

กบัภาวะโลกร้อนหรือไม ่

31 

(5.6) 

71 

(12.7) 

134 

(24.1) 

48 

(8.60) 

273 

(49.0) 

2.17 

(ตํ<า) 

1.3 

ทา่นหาข้อมลูด้านการจดัการสิ<งแวดล้อมของโรงแรมที<

พกัก่อนตดัสนิใจเดนิทางไปพกัเพื<อการทอ่งเที<ยว 

57 

(10.2) 

65 

(11.7) 

142 

(25.5) 

75 

(13.5) 

218 

(39.1) 

2.40 

(ตํ<า) 

1.4 
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ทา่นสนใจวา่เกษตรกรไทยจะปรับตวัอยา่งไรในภาวะ

ภยัแล้ง 

105 

(18.9) 

157 

(28.2) 

176 

(31.6) 

60 

(10.8) 

59 

(10.6) 

3.34 

(ปานกลาง) 

1.2 

ทา่นบริจาคเงินให้โครงการของมลูนิธิหรือสถาบนัที<

ศกึษาวจิยัด้านพลงังานทางเลอืก 

18 

(3.2) 

37 

(6.6) 

156 

(28.0) 

105 

(18.9) 

241 

(43.30)  

2.08 

(ตํ<า) 

1.1 

ท่านไม่สนบัสนนุใหขึ้0นภาษีมูลค่าเพิ:มในรายการสินคา้

ที:มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงใน

กระบวนการผลิต** 

252 

(45.2) 

63 

(11.3) 

124 

(22.3) 

56 

(10.1) 

62 

(11.10)  

3.69 

(มาก) 

1.4 

ทา่นคดิวา่องค์กรธรุกิจควรหนัมาปรับปรุง

ประสทิธิภาพการใช้เชื -อเพลงิในกระบวนการผลติ

มากกวา่จดักิจกรรมรณรงค์ปลกูต้นไม้ 

265 

(47.6) 

146 

(26.2) 

113 

(20.3) 

16 

(2.9) 

17 

(3.1) 

4.12 

(มาก) 

1.4 

ท่านสนบัสนนุใหอ้งค์กรธรุกิจใน กทม. จดักิจกรรม 

CSR ที:พาพนกังานไปปลูกป่าในชนบทที:ห่างไกล

เพราะจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก** 

130 

(23.3) 

84 

(15.1) 

153 

(27.5) 

100 

(18.0) 

90 

(16.2) 

3.11 

(ปานกลาง) 

1.4 

ถ้าทา่นมีเงินมากพอที<จะลงทนุในหุ้น ทา่นจะลงทนุใน

ธรุกิจและโครงการที<พฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

217 

(39.0) 

175 

(31.4) 

103 

(18.5) 

38 

(6.8) 

24 

(4.3) 

3.94 

(มาก) 

1.1 

ทา่นสนใจความเคลื<อนไหวเกี<ยวกบัการลงทนุใน

โรงไฟฟา้ถ่านหินเพิ<มในประเทศ 

51 

(9.2) 

72 

(12.9) 

178 

(32.0) 

91 

(16.3) 

165 

(29.6) 

2.56 

(ปานกลาง) 

1.3 

ทา่นกงัวลใจวา่ภาวะโลกร้อนจะทําให้วฒันธรรม

ท้องถิ<นในประเทศไทยบางแหง่สญูหายไป 

103 

(18.5) 

128 

(23.0) 

169 

(30.3) 

65 

(11.7) 

92 

(16.5) 

3.15 

(ปานกลาง) 

1.3 

ทา่นคดิวา่รัฐควรเร่งแก้ปัญหาโบราณสถานในเขตนคร

ประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยาจมนํ -าเพราะพายุ

รุนแรงจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

132 

(23.7) 

166 

(29.8) 

137 

(24.6) 

52 

(9.3) 

70 

(12.6) 

3.43 

(ปานกลาง) 

1.3 

ทา่นคดิวา่เราควรสง่เสริมการแลกเปลี<ยนเทคนิคตา่งๆ 

ที<แตล่ะชมุชนในประเทศทดลองใช้เพื<อลดผลกระทบ

ทางธรรมชาตจิากภาวะโลกร้อน 

202 

(36.3) 

177 

(31.8) 

118 

(21.2) 

36 

(6.5) 

24 

(4.3) 

3.89 

(มาก) 

1.1 

** เป็นขอ้ความเชิงลบ 

 

4.3.2  ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามประเดน็ของความตระหนกั 

ในภาพรวมของข้อความที<บ่งชี -ความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละประเด็นนั -น ผล

การศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความตระหนกัในทกุประเดน็ในระดบัปานกลางโดยมีคา่เฉลี<ย 2.82-3.49 ทั -งนี -กลุม่ตวัอยา่ง

มีความตระหนกัรู้ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate change risks) กบั

วิถีชีวิตในท้องถิ<นมากกวา่ความตระหนกัถงึพฤติกรรมของตนเองตอ่การแก้ไขปัญหาและการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) ประเด็นที<กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักมากที<สุดคือประเด็นความ

ตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี<ยงทางวฒันธรรมท้องถิ<นที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ มีค่าเฉลี<ย 

3.49 นอกจากนั -นกลุ่มตัวอย่างยังมีความตระหนักในประเด็นความตระหนักรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี<ยงทาง

สิ<งแวดล้อมในท้องถิ<นที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยที<สดุในบรรดาทกุประเด็น โดยมีค่าเฉลี<ย2.82 ดงั

แสดงผลในตารางที< 4.11 และแผนภมูิ 4.6 
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ตารางที< 4.11 แสดงคา่เฉลี<ย สว่นเบี<ยงเบนมาตรฐาน คา่ตํ<าสดุ คา่สงูสดุ ของประเดน็ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

ประเดน็ความตระหนัก Average SD Min Max 

ความตระหนักถงึพฤตกิรรมของตนเองต่อการแก้ไขปัญหาและการปรับตวัเข้าสู่การเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

      - ด้านการเป็นพลเมืองที<ตื<นตวัด้านสิ<งแวดล้อม 2.86 0.88 1.0 5.0 

      - ด้านการเป็นผู้บริโภคที<ตื<นตวัด้านสิ<งแวดล้อม 3.16 0.77 1.0 5.0 

ความตระหนักรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างความเสี=ยงของการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับวถิชีีวติในท้องถิ=น 

     - ความเสี<ยงทางวฒันธรรม 3.49 1.00 1.0 5.0 

     - ความเสี<ยงทางเศรษฐกิจ 3.25 0.54 1.8 5.0 

     - ความเสี<ยงทางสิ<งแวดล้อม 2.82 0.97 1.0 5.0 

 

 
แผนภมูิ 4.6 เปรียบเทียบคา่เฉลี<ยความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามประเดน็ความตระหนกั 

 

4.3.3  ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยรวม 

ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างจํานวนร้อยละ 56.6 ของกลุ่มตวัอย่างทั -งหมดมีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศระดบัปานกลาง (จํานวน 315 คน) ลําดบัรองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างที<มีระดบัความตระหนักเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของจํานวนกลุ่มตวัอย่างทั -งหมด ในขณะที<กลุ่มตวัอย่างที<มีระดบั

ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตํ<าคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของกลุม่ตวัอยา่ง นอกจากนั -นกลุม่ตวัอยา่งที<

มีระดับความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงมาก และกลุ่มตัวอย่างที<ไม่มีความตระหนักเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูาอากาศนั -นมีจํานวนใกล้เคียงกนั คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจํานวนกลุม่ตวัอย่าง และร้อยละ 0.4 ของ

จํานวนกลุม่ตวัอยา่งทั -งหมดตามลาํดบั ดงันําเสนอในตารางที< 4.12 และแผนภมูิ 4.7 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

      - ด้านการเป็นพลเมืองที#ตื#นตวัด้านสิ#งแวดล้อม 

      - ด้านการเป็นผู้บริโภค 

     - ความเสี#ยงทางวฒันธรรม 

     - ความเสี#ยงทางเศรษฐกิจ 

     - ความเสี#ยงทางสิ#งแวดล้อม 
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ตารางที< 4.12 แสดงจํานวน ร้อยละ คา่ตํ<าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลี<ยเลขคณิต และสว่นเบี<ยงเบนมาตรฐานของระดบัความ

ตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความตระหนัก จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัสงูมาก 1 0.2 

ระดบัมาก 141 25.3 

ระดบัปานกลาง 315 56.6 

ระดบัตํ<า 98 17.6 

ไมมี่ความตระหนกั 2 0.4 

รวม 557 100.0 

Min = 1.3, Max = 4.7, AVE = 3.09, SD 0.61 

 

 
แผนภมูิ 4.7 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งตามระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

4.4 ความรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Media knowledge) 

ผลการศกึษาตวัแปรความรู้เทา่ทนัสื<อนั -นแยกออกเป็น 2 ตวัแปรยอ่ยที<สะท้อนคณุลกัษณะความรู้ทนัสื<อของกลุม่

ตวัอยา่ง ได้แก่ ตวัแปรความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Media knowledge) และตวัแปร

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Media skills) โดยจะนําเสนอผลการศกึษาของทั -งสองตวั

แปรตามลําดบั 

 

4.4.1 ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

ผู้วิจยันําเสนอผลการศกึษาตวัแปรความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ แยก

เป็นผลที<พบโดยรวม และผลที<พบแยกตามรายข้อความ ดงันี -  

 

4.4.1.1 ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาพรวม  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัมาก (5-6 

คะแนน) โดยมีคา่เฉลี<ย 5.10 ทั -งนี -มีกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 ที<มีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภท

ข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มตวัอย่างที<มีความรู้เกี<ยวกบัข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศในระดับปานกลางมีจํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที<มีความรู้เกี<ยวกับข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัน้อยนั -นมีเพียง 3 คนเท่านั -น คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดงัที<แสดงในตารางที< 4.13 และ

แผนภมูิที< 4.8 

 

ตารางที< 4.13 แสดงจํานวน คา่เฉลี<ย สว่นเบี<ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ คา่ตํ<าสดุ ของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มาก 428 76.8 

ปานกลาง 126 22.6 

น้อย 3 0.5 

รวม 557 100.0 

AVE 5.10, SD = 0.89, Min 2.0, Max 6.0 

 

 
แผนภมูิ 4.8 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งตามระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

4.4.1.2   ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามข้อความ  

เมื<อพิจารณาความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกเป็นรายประเด็นข้อความจะ

พบว่าข้อความที<กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบถกูมี 2 ข้อความที<ได้ค่าเฉลี<ยใกล้เคียงกนั ได้แก่ ข้อความที<ว่า “องค์กรธุรกิจ

ขนาดใหญ่มีหน่วยงานสื<อมวลชนสมัพนัธ์ที<ติดตอ่กบันกัข่าวได้ตลอดเวลา” (คา่เฉลี<ย 0.95) และ ข้อความวา่ “สํานกัข่าวมี

รายได้จากเงินคา่โฆษณาที<องค์กรธรุกิจซื -อเวลามากกวา่รายได้ที<ได้รับจากการขายสนิค้า เชน่ ขายหนงัสือพิมพ์ให้กบัผู้อา่น 

เป็นต้น” (คา่เฉลี<ย 0.94) ข้อความที<มีกลุม่ตวัอย่างตอบถกูในลําดบัถดัๆ มาได้แก่ “องค์กรข่าวควรรักษาความเป็นกลางใน

การรายงานข่าว แต่ก็ต้องรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินไปพร้อมๆ กนั” (ค่าเฉลี<ย 0.90) ข้อความ “ผู้อ่านมีบทบาทกระตุ้น

สื<อมวลชนให้รายงานข่าวภาวะโลกร้อนได้” (ค่าเฉลี<ย 0.85) และข้อความ “ข่าวเกี<ยวกบัภาวะโลกร้อนที<มีแหล่งข่าวเป็น

เจ้าหน้าที<รัฐเป็นข่าวที<มีข้อเท็จจริงถูกต้องเสมอ (ค่าเฉลี<ย 0.77) ตามลําดบั ส่วนข้อความที<ว่า “ปัจจุบนัองค์กรข่าวใน

ประเทศไทยสว่นใหญ่ให้ความสําคญักบัข่าวสิ<งแวดล้อมด้วยการตั -งโต๊ะข่าวสิ<งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ” เป็นข้อความที<
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มีจํานวนกลุ่มตวัอย่างตอบได้ถกูต้องน้อยที<สดุในบรรดาทกุข้อความ โดยมีค่าเฉลี<ยที< 0.69 ดงัแสดงในตาราง 4.14 และ

แผนภมูิที< 4.9 

 

ตาราง 4.14 แสดงจํานวน และร้อยละ ของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามราย

ข้อความ 

ข้อความ ตอบ
ถกู 

ตอบ
ผิด 

ค่าเฉลี=
ย 

SD 

สาํนกัขา่วมีรายได้จากเงินคา่โฆษณาที<องค์กรธรุกิจซื -อเวลามากกวา่

รายได้ที<ได้รับจากการขายสนิค้า เชน่ ขายหนงัสือพิมพ์ให้กบัผู้อา่น เป็น

ต้น 

521 

(93.5) 

36 

(6.5) 

0.94 0.2 

องค์กรธรุกิจขนาดใหญ่มีหนว่ยงานสื<อมวลชนสมัพนัธ์ที<ตดิตอ่กบันกัขา่ว

ได้ตลอดเวลา 

529 

(95.0) 

28 

(5.0) 

0.95 0.2 

องค์กรขา่วควรรักษาความเป็นกลางในการรายงานขา่ว แตก็่ต้องรักษา

สภาพคลอ่งทางการเงินไปพร้อมๆกนั 

500 

(89.8) 

57 

(10.2) 

0.90 0.3 

ปัจจบุนัองค์กรข่าวในประเทศไทยส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัข่าว

สิ:งแวดลอ้มดว้ยการตั0งโต๊ะข่าวสิ:งแวดลอ้มอย่างเป็นทางการ*** 

387 

(69.5) 

170 

(30.5) 

0.69 0.5 

ขา่วเกี<ยวกบัภาวะโลกร้อนที<มีแหลง่ขา่วเป็นเจ้าหน้าที<ของรัฐเป็นขา่วที<มี

ข้อเทจ็จริงถกูต้องเสมอ 

431 

(77.4) 

126 

(22.6) 

0.77 0.4 

ผู้อา่นขา่วมีบทบาทกระตุ้นสื<อมวลชนให้รายงานขา่วภาวะโลกร้อนได้ 472 

(84.7) 

85 

(15.3) 

0.85 0.4 

***ขอ้ความที:เป็นเท็จ 

 

 
***ขอ้ความที:เป็นเท็จ 

แผนภมูิ 4.9 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งที<ตอบถกูต้องและตอบผิดรายข้อความเกี<ยวกบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภท

ขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

0 100 200 300 400 500 600

สํานกัขา่วมีรายได้จากเงินคา่โฆษณาที;องค์กรธุรกิจซื Bอเวลามากกวา่รายได้ที;ได้รับ

จากการขายสินค้า เช่น ขายหนงัสือพิมพ์ให้กบัผู้อา่น เป็นต้น 

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีหน่วยงานสื;อมวลชนสมัพนัธ์ที;ติดตอ่กบันกัขา่วได้

ตลอดเวลา 

องค์กรขา่วควรรักษาความเป็นกลางในการรายงานขา่ว แตก็่ต้องรักษาสภาพ

คลอ่งทางการเงินไปพร้อมๆกนั 

ปัจจบุนัองค์กรขา่วในประเทศไทยสว่นใหญ่ให้ความสําคญักบัขา่วสิ;งแวดล้อม

ด้วยการตั Bงโต๊ะขา่วสิ;งแวดล้อมอยา่งเป็นทางการ*** 

ขา่วเกี;ยวกบัภาวะโลกร้อนที;มีแหลง่ขา่วเป็นเจ้าหน้าที;ของรัฐเป็นขา่วที;มีข้อเท็จจริง

ถกูต้องเสมอ 

ผู้อา่นขา่วมีบทบาทกระตุ้นสื;อมวลชนให้รายงานขา่วภาวะโลกร้อนได้ 

ตอบผิด ตอบถูก 
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4.4.2 ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ผู้วิจยันําเสนอผลการศกึษาตวัแปรทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ แยก

เป็นผลที<พบโดยรวม และผลที<พบแยกตามรายข้อความ ดงันี -  

 

4.4.2.1 ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วสิ<งแวดล้อมในภาพรวม 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตํ<า (1.51-2.50 คะแนน) 

โดยมีค่าเฉลี<ย 1.95 ทั -งนี -มีกลุ่มตวัอย่างจํานวน 470 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4 ที<มีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัตํ<า ส่วนกลุ่มตวัอย่างจํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ไม่มีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อ

ประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที<มีกลุ่มตัวอย่างเพียง   17 คน ที<มีทักษะรู้เท่าทันข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ของกลุม่ตวัอย่างทั -งหมด ดงัที<แสดงในตารางที< 4.15 

และแผนภมูิที< 4.10 

 

ตาราง 4.15 แสดงจํานวน ร้อยละ ของระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของกลุม่

ตวัอยา่ง 

ทกัษะเกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวสิ=งแวดล้อม จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ทกัษะมาตรฐาน 17 3.1% 

ทกัษะตํ<า 470 84.4% 

ไมมี่ทกัษะ 70 12.6% 

รวม 557 100.0% 

AVE = 1.95, SD = 0.33, Min = 0.6, Max = 2.9 

 

 
แผนภมูิ 4.10 เปรียบเทียบจํานวนกลุม่ตวัอยา่งตามระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

4.4.2.2  ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามรายข้อความ 

เมื<อแยกดเูป็นรายข้อความนั -นผลการศึกษาพบว่าทกุข้อความมีค่าเฉลี<ยด้านทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอยู่ในระดบัตํ<า โดยข้อความที<ได้รับคา่เฉลี<ยตํ<าที<สดุคือข้อความ “รูปภาพภยัธรรมชาติที<ดนู่า

17
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70
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ทกัษะมาตรฐาน ทกัษะตํ-า ไม่มีทกัษะ 

จาํนวน (คน) 
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ตื<นตกใจทําให้ท่านรีบอ่านเนื -อหาข่าวภาวะโลกร้อนชิ -นนั -นโดยไม่ทนัคิด” (ค่าเฉลี<ย 1.69) ส่วนข้อความได้รับค่าเฉลี<ยมาก

ที<สดุคือข้อความ “เมื<ออ่านข่าวเกี<ยวกบัสินค้าหรือกิจกรรมที<อ้างว่าช่วยลดโลกร้อน ท่านมกัเกิดข้อสงสยัถึงความเป็นไปได้

ตามหลกัวิทยาศาสตร์” (คา่เฉลี<ย 2.37) ดงัแสดงในตารางที< 4.16 และแผนภมูิ 4.11 

 

ตารางที< 4.16  แสดงจํานวน ร้อยละ คา่เฉลี<ย และสว่นเบี<ยงเบนมาตรฐานของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกตามรายข้อความ 

ข้อความ ประจาํ บางครัCง ไม่เคย จาํ

ไม่ได้ 

Average SD 

ข้อความเชิงบวก 

ทา่นมกัตั -งใจค้นหาขา่วเกี<ยวกบัสถานการณ์ภาวะโลกร้อน

ในประเทศเพื<อตดิตามปัญหา 

83 

(14.9) 

399 

(71.6) 

61 

(11.0) 

14 

(2.5) 

1.99 

(ตํ<า) 

0.6 

เมื<ออา่นขา่วเกี<ยวกบัสนิค้าหรือกิจกรรมที<อ้างวา่ชว่ยลดโลก

ร้อน ทา่นมกัเกิดข้อสงสยัถงึความเป็นไปได้ตามหลกั

วทิยาศาสตร์ 

244 

(43.8) 

281 

(50.4) 

26 

(4.7) 

6 

(1.1) 

2.37 

(ตํ<า) 

0.6 

ทา่นมกัค้นหาข้อมลูเพิ<มเตมิเกี<ยวกบังานวิจยัที<ถกูอ้างถงึใน

ขา่วเกี<ยวกบัภาวะโลกร้อน 

84 

(15.1) 

309 

(55.5) 

154 

(27.6) 

10 

(1.8) 

1.84 

(ตํ<า) 

0.7 

ทา่นพยายามอา่นขา่วในประเดน็เดียวกนัจากสํานกัขา่วสอง

แหง่ขึ -นไปเพื<อเปรียบเทียบเนื -อหา 

160 

(28.7) 

297 

(53.3) 

94 

(16.9) 

6 

(1.1) 

2.10 

(ตํ<า) 

0.7 

ทา่น post หรือ share ความคดิเหน็และเรื<องราวที<สะท้อน

ความเร่งดว่นของปัญหาโลกร้อนใน social media 

70 

(12.6) 

306 

(54.9) 

165 

(29.6) 

16 

(2.9) 

1.77 

(ตํ<า) 

0.7 

ข้อความเชิงลบ 

ต้องมีเพื<อนของทา่นหลายๆ คนแชร์ขา่วภาวะโลกร้อนใน 

social media เสียก่อนทา่นจงึจะอยากรู้รายละเอียดของ

ขา่วนั -น 

161 

(28.9) 

268 

(48.1) 

113 

(20.3) 

15 

(2.7) 

2.03 

(ตํ<า) 

0.8 

รูปภาพภยัธรรมชาตทีิ<ดนูา่ตื<นตกใจทําให้ทา่นรีบอา่นเนื -อหา

ขา่วภาวะโลกร้อนชิ -นนั -นโดยไมท่นัคดิ 

34 

(6.1) 

323 

(58.0) 

193 

(34.6) 

7 

(1.3) 

1.69 

(ตํ<า) 

0.6 

 ทา่นถกูดงึดดูให้อา่นขา่วภาวะโลกร้อนจากพาดหวัขา่วที<ใช้

ภาษานา่ตื<นเต้นมากๆ เพราะนกึวา่ประเดน็ขา่วนั -นเป็นเรื<อง

สาํคญั 

62 

(11.1) 

335 

(60.1) 

154 

(27.6) 

6 

(1.1) 

1.81 

(ตํ<า) 

0.6 
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แผนภมูิ 4.11 เปรียบเทียบจํานวนคา่เฉลี<ยรายข้อความเกี<ยวกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

 

4.5 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

การวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์

ของปัจจัยด้านความรู้คิด”  มีวัตถุประสงค์เพื<อเพื<อศึกษาระดับความรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ของผู้ บริโภคข่าว และยังมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักที< เกี<ยวข้อง ได้แก่  ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ความรู้และความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ กบัความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้บริโภคข่าว  เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 557 คน และทดสอบสมมติฐานด้วย

สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี<ยสําหรับประชากรสองกลุ่มที<เป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples T-

Test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) ค่าสมัประสิทธิÅสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ผู้วจิยักําหนดสมมตฐิานการวจิยัทั -งหมด 10 ข้อ ได้แก่ 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

3) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที<แตกตา่งกนั 

4) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที<แตกตา่งกนั 

5) ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

6) ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

7) ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

1.99

2.37

1.84

2.1

1.77

2.03

1.69

1.81

0 0.5 1 1.5 2 2.5

ทา่นมกัตั Uงใจค้นหาขา่วเกี#ยวกบัสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในประเทศเพื#อ… 

เมื#ออา่นขา่วเกี#ยวกบัสนิค้าหรือกิจกรรมที#อ้างวา่ชว่ยลดโลกร้อน ทา่นมกัเกิด… 

ทา่นมกัค้นหาข้อมลูเพิ#มเติมเกี#ยวกบังานวิจยัที#ถกูอ้างถงึในขา่วเกี#ยวกบั… 

ทา่นพยายามอา่นขา่วในประเดน็เดียวกนัจากสํานกัขา่วสองแหง่ขึ Uนไปเพื#อ… 

ทา่น post หรือ share ความคิดเห็นและเรื#องราวที#สะท้อนความเร่งดว่นของ… 

ต้องมีเพื#อนของทา่นหลายๆ คนแชร์ขา่วภาวะโลกร้อนใน social media … 

รูปภาพภยัธรรมชาติที#ดนู่าตื#นตกใจทําให้ทา่นรีบอา่นเนื Uอหาขา่วภาวะโลก… 

 ทา่นถกูดงึดดูให้อา่นขา่วภาวะโลกร้อนจากพาดหวัขา่วที#ใช้ภาษาน่าตื#นเต้น… 

Average
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8) ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

9) ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

10) ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภท

ขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

ในสว่นนี -จะนําเสนอผลการทดสอบสมมตฐิานเรียงตามลาํดบัสมมตฐิานทั -ง 10 ข้อข้างต้น ดงันําเสนอตอ่ไปนี - 

 

4.5.1 สมมตฐิานการวจิยัที= 1: กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั (climate change literacy) 

 

สมมตฐิานที< 4.5.1.1 ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มี6เพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามเพศสภาพ 

เพศ Average Sum Sample 

Size 

Confidence Interval of 

Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

ชาย 7.54 1350 179 7.31 to 7.77 1.57 0.673 0.044 

หญิง 7.55 2591 343 7.39 to 7.71 1.51 

หลากหลาย 7.83 274 35 7.21 to 8.45 1.81 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางที< 4.17 พบวา่ยอมรับสมมตฐิาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะ

มีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไมแ่ตกตา่งกนั ที<ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig.>.05) 

 

สมมตฐิานที< 4.5.1.2 ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามอาย ุ

Group Average Sum Sample Size Confidence Interval 

of Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

20-29 ปี 7.25 899 124 6.95 to 7.55 1.67 0.075 0.118 

30-39 ปี 7.71 1603 208 7.50 to 7.92 1.53 

40-49 ปี 7.58 1356 179 7.36 to 7.79 1.49 

50-60 ปี 7.76 357 46 7.35 to 8.17 1.37 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางที< 4.18 พบวา่ยอมรับสมมตฐิาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบั
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ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไมแ่ตกตา่งกนั ที<ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig.>.05)  

 

สมมตฐิานที< 4.5.1.3 ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่ง

กนั  

H0: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.19 เปรียบเทียบความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามระดบัการศกึษา 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางที< 4.19 พบวา่ปฏิเสธสมมตฐิาน H0 และยอมรับสมมตฐิาน H1 กลา่วคือผู้ ที<มี

ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั ที<ระดบั

นยัสาํคญั .05 (Sig.<.05) ดงันั -นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษานั -นจงึมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยมีขนาดความสมัพนัธ์สงู และผู้ ที<มีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีจะมีความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงูกวา่ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  

 

สมมตฐิานที< 4.5.1.4 ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามรายได้สว่นตวัตอ่

เดือน 

รายได้ต่อเดอืน Average Median Sum Sample 
Size 

Confidence Interval 
of Average 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's f) 

ตํ<ากวา่ 15,000 7.81 8.0 211 27 7.11 to 8.52 1.78 0.001 0.194 

15,000 - 25,000 7.18 7.0 940 131 6.88 to 7.47 1.69 

25,001 - 35,000 7.29 7.0 744 102 7.00 to 7.59 1.51 

35,001 - 45,000 7.73 8.0 618 80 7.40 to 8.05 1.48 

สงูกวา่ 45,000 7.84 8.0 1702 217 7.66 to 8.03 1.40 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.20  พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลา่วคือผู้ ที<

มีรายได้แตกต่างกัน จะมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<แตกต่างกัน ที<ระดับ

นยัสําคญั .05 (Sig.<.05) ดงันั -นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้สว่นตวัตอ่เดือนจงึมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยมีขนาดของความสมัพนัธ์คอ่นข้างน้อย  

 

เมื<อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของผู้ ที<มีรายได้ส่วนตวัเดือน 

ระดบัการศกึษา Average Sample Size Median Confidence 

Interval 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect size 

(Cohen's d) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 7.26 294 7.0 7.08 to 7.44 1.57 0.00001 0.4386 

สงูกกวา่ปริญญาตรี 7.92 263 8.0 7.74 to 8.09 1.44 
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พบว่าผู้ ที<มีรายได้สงูกว่า 45,000 บาทต่อเดือน จะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าผู้ ที<มีรายได้

สว่นตวัตอ่เดือน 15,000-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท ดงัแสดงในตาราง 4.21 

 

ตารางที< 4.21 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตาม

รายได้สว่นตวัตอ่เดือน 

Pairwise Tests 

รายได้ส่วนตวัต่อเดอืน Difference in 
Averages  

Confidence Interval 
of Difference 

P-Value Effect Size 
(Cohen's d) 

15,000 - 25,000 สงูกวา่ 45,000 -0.67  -1.15 to -0.18 0.00170 0.44 

15,000 - 25,000 25,001 - 35,000 -0.12  -0.70 to 0.46 0.900 0.07 

15,000 - 25,000 35,001 - 45,000 -0.55  -1.16 to 0.06 0.0991 0.34 

15,000 - 25,000 ตํ<ากวา่ 15,000 -0.64  -1.71 to 0.43 0.439 0.38 

25,001 - 35,000 สงูกวา่ 45,000 -0.55  -1.04 to -0.06 0.0186 0.38 

25,001 - 35,000 35,001 - 45,000 -0.43  -1.04 to 0.18 0.302 0.29 

25,001 - 35,000 ตํ<ากวา่ 15,000 -0.52  -1.59 to 0.55 0.619 0.34 

35,001 - 45,000 สงูกวา่ 45,000 -0.12  -0.64 to 0.41 0.900 0.08 

35,001 - 45,000 ตํ<ากวา่ 15,000 -0.09  -1.18 to 1.00 0.900 0.06 

ตํ<ากวา่ 15,000 สงูกวา่ 45,000 -0.03  -1.06 to 1.00 0.900 0.02 

 

สมมตฐิานที< 4.5.1.5 ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.22 การเปรียบเทียบความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามวิถีชีวิตในพื -นที<เมืองและนอกเมือง 

วถิชีีวติ Average Sample Size Median Sum Confidence 
Interval 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's d)* 

พื -นที<ในเมืองเขต

เศรษฐกิจ 

7.47 439 8.0 3280 7.32 to 7.62 1.57 0.002611 0.2951 

พื -นที<นอกเมือง 7.92 118 8.0 935 7.67 to 8.18 1.39 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.22 พบวา่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลา่วคือผู้ ที<มี

วิถีชีวิตในพื -นที<แตกต่างกนั จะมีระดบัความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกต่างกนั ที<ระดบั

นยัสําคญั .05 (Sig.<.05) ดงันั -นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านวิถีชีวิตในพื -นที<เมืองเขตเศรษฐกิจจงึมีความสมัพนัธ์กบั

ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยมีขนาดของความสมัพนัธ์ค่อนข้างน้อย ทั -งนี -ผู้ ที<มีวถีชีวิตในพื -นที<นอก

เมืองจะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกวา่ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<เมืองเขตเศรษฐกิจ 

 

4.5.2 สมมตฐิานการวจิยัที= 2:  กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีความความตระหนกั

เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 
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สมมตฐิานที< 4.5.2.1 ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนัจะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่ง

กนั 

H0: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามเพศ

สภาพ 

เพศ Average Median Sum Sample Size Confidence 

Interval of Average 
Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's f) 

ชาย 3.09 3.1 552 179 2.99 to 3.18 0.66 0.093 0.091 

หญิง 3.07 3.0 1055 343 3.01 to 3.14 0.59 

หลากหลาย 3.31 3.3 116 35 3.10 to 3.51 0.59 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.23 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีเพศสภาพแตกต่างกนั จะ

มีระดบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกตา่งกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) ดงันั -น

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศนั -นไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภพาภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 4.5.2.2 ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนัจะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามอาย ุ

อายุ Average Median Sum Sample 

Size 

Confidence 
Interval of Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

20-29 ปี 3.21 3.2 397 124 3.10 to 3.31 0.57 0.0598 0.113 

30-39 ปี 3.08 3.1 642 208 3.00 to 3.17 0.65 

40-49 ปี 3.02 3.0 540 179 2.93 to 3.11 0.61 

50-60 ปี 3.12 3.1 144 46 2.96 to 3.28 0.54 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.24 พบวา่ยอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบั

ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) ดงันั -นคณุลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ด้านอายจุงึไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

อย่างไรก็ตามเมื<อวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัเกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

แยกประเด็นของความตระหนกัเป็น 5 ด้าน จะพบว่าผู้ ที<มีอายุแตกต่างกนัจะมีความตระหนกัรู้ด้านการเป็นผู้พลเมืองที<

ตื<นตัวด้านสิ<งแวดล้อม (Active citizen) แตกต่างกัน ที<ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig.>.05) โดยมีเพียงความตระหนักด้าน

ดงักล่าวเพียงด้านเดียวเท่านั -นที<ผลการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ทั -งนี -พบว่าผู้ ที<มีอาย ุ

20-29 ปี จะมีความตระหนกัด้านการเป็นพลเมืองที<ตื<นตวัด้านสิ<งแวดล้อมมากกวา่ผู้ ที<มีอาย ุ30-39 ปี และผู้ ที<มีอาย ุ40-49 

ปี ดงัแสดงผลในตารางที< 4.25 
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ตารางที< 4.25 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตามประเดน็ของ

ความตระหนกัจําแนกตามอาย ุ

อายุ ประเดน็ความตระหนัก ANOVA Sig. 

ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั ด้านการเป็นผู้บริโภคที<ใสใ่จ

สิ<งแวดล้อม 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  

ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั ด้านการเป็นพลเมืองที<ตื<นตวั 

 

• ผู้ ที<มีอาย ุ20-29 ปี จะมี Awareness แตกตา่ง

จากผู้ ที<มีอาย ุ30-39 ปี (Sig = 0.00) 

• ผู้ ที<มีอาย ุ20-29 ปี จะมี Awareness แตกตา่ง

จากผู้ ที<มีอาย ุ40-49 ปี (Sig = <0.001) 

0.001 

ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั ความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์

ระหวา่งความเสี<ยงของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถี

ชีวิตในท้องถิ<นด้านสิ<งแวดล้อม 

 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

 

ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั ความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์

ระหวา่งความเสี<ยงของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถี

ชีวิตในท้องถิ<นด้านเศรษฐกิจ 

 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

 

ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั ความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์

ระหวา่งความเสี<ยงของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถี

ชีวิตในท้องถิ<นด้านวฒันธรรม 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  

 

สมมติฐานที< 4.5.2.3 ผู้ ที<มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.26 การเปรียบเทียบความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา Averag
e 

Sample 
Size 

Median Sum Confidence 
Interval 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's d) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 3.12 294 3.1 916 3.05 to 3.19 0.61 0.338656 0.0815 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.07 263 3.0 807 2.99 to 3.14 0.62 

 

การทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.26 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กล่าวคือผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 

จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่างกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig. >.05) ดงันั -น

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาจึงไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

 

สมมตฐิานที< 4.5.2.4 ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 
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H1: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามรายได้ 

รายได้ Average Median Sum Sample 

Size 

Confidence Interval 
of Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

ตํ<ากวา่ 15,000 7.81 8.0 211 27 7.11 to 8.52 1.78 0.001 0.194 

15,000 - 25,000 7.18 7.0 940 131 6.88 to 7.47 1.69 

25,001 - 35,000 7.29 7.0 744 102 7.00 to 7.59 1.51 

35,001 - 45,000 7.73 8.0 618 80 7.40 to 8.05 1.48 

สงูกวา่ 45,000 7.84 8.0 1702 217 7.66 to 8.03 1.40 

 

ผลการการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัตารางที< 4.27 

พบวา่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลา่วคือผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเกี<ยวกบั

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกต่างกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.<.05) โดยมีขนาดความสมัพนัธ์ค่อนข้างตํ<า 

ดงันั -นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้สว่นตวัต่อเดือนจึงมีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ  

 

เมื<อเปรียบเทียบความแตกต่างของความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของผู้ ที<มีรายได้สว่นตวั

เดือน พบว่าผู้ ที<มีรายได้ 15,000-25,000 บาท จะมีความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าผู้ ที<มี

รายได้สว่นตวัตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท และผู้ ที<มีรายได้สงูกวา่ 45,000 บาท ดงัแสดงในตาราง 4.21 

 

ตารางที< 4.28 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามรายได้

สว่นตวัตอ่เดือน 

Pairwise Tests 
รายได้ส่วนตวัต่อเดอืน Difference in 

Averages (1-2) 

Confidence Interval of 

Difference 

P-Value Effect Size 

(Cohen's d) 

15,000 - 25,000 สงูกวา่ 45,000 0.22 0.04 to 0.39 0.00746 0.36996 

15,000 - 25,000 25,001 - 35,000 0.09  -0.13 to 0.32 0.75700 0.15408 

15,000 - 25,000 35,001 - 45,000 0.27 0.02 to 0.51 0.02370 0.44571 

15,000 - 25,000 ตํ<ากวา่ 15,000 0.01  -0.34 to 0.37 0.90000 0.02462 

25,001 - 35,000 สงูกวา่ 45,000 0.12  -0.09 to 0.33 0.48700 0.20129 

25,001 - 35,000 35,001 - 45,000 0.17  -0.09 to 0.44 0.38700 0.26772 

25,001 - 35,000 ตํ<ากวา่ 15,000 -0.08  -0.45 to 0.29 0.90000 0.12452 

35,001 - 45,000 สงูกวา่ 45,000 -0.05  -0.28 to 0.18 0.90000 0.08133 

35,001 - 45,000 ตํ<ากวา่ 15,000 -0.25  -0.63 to 0.13 0.34800 0.40147 

ตํ<ากวา่ 15,000 สงูกวา่ 45,000 0.20  -0.15 to 0.55 0.46300 0.34074 

 

นอกจากนั -นผู้วิจยัได้วิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดย

แยกประเด็นของความตระหนกัเป็น 5 ด้าน จะพบวา่มีผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีความตระหนกัในประเด็นความสมัพนัธ์

ระหว่างความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัวิถีชีวิตในท้องถิ<นด้านวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั แต่สําหรับ
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ประเด็นความตระหนกัรู้อีก 4 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้บริโภคที<ใส่ใจสิ<งแวดล้อม การเป็นพลเมืองที<ตื<นตวัด้านสิ<งแวดล้อม 

ความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับวิถีชีวิตในท้องถิ<นด้าน

สิ<งแวดล้อม การตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถีชีวิตในท้องถิ<น

ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความตระหนกัพบว่าผู้ ที<มีรายได้แตกต่างกันจะมีความตระหนกัถึง

ความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเดน็เหลา่นี -แตกตา่งกนัไปด้วย ดงัแสดงผลในตารางที< 4.29 

 

ตารางที< 4.29 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แยกตามประเดน็

ความตระหนกัจําแนกตามรายได้ 

รายได้ ประเดน็ความตระหนัก ANOVA Sig. 

ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั การเป็นผู้บริโภคที<ใสใ่จ

สิ<งแวดล้อม 

ผู้ ที<มีรายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั แตกตา่ง

จากผู้ ที<มีรายได้สงูกวา่ 45,000 (sig = 0.02) 

0.015 

ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั การเป็นพลเมืองที<ตื<นตวั

ด้านสิ<งแวดล้อม  

 

• ผู้ ที<มีรายได้ตํ<ากวา่ 15,000 จะมีความตระหนกัแตกตา่ง

จากผู้ ที<มีรายได้สงูกวา่ 45,000 (sig = 0.02) 

• ผู้ ที<มีรายได้ตํ<ากวา่ 15,000 จะมีความตระหนกัแตกตา่ง

จากผู้ ที<มีรายได้35,001 - 45,000 (sig = 0.01) 

• ผู้ ที<มีรายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั 

แตกตา่งจากผู้ ที<มี<รายได้สงูกวา่ 45,000 (sig = 0,01) 

• ผู้ ที<มีรายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั 

แตกตา่งจากผู้ ที<มี<รายได้ 35,001 - 45,000 (sig = 0.03) 

0.00 

ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความเสี<ยงของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศกบัวิถีชีวิตใน

ท้องถิ<นด้านสิ<งแวดล้อม 

• ผู้ ที<มีรายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั

แตกตา่งจากผู้ ที<มี<รายได้สงูกวา่ 45,000 (sig = 0.01) 

• ผู้ ที<มี<รายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั

แตกตา่งจากผู้ ที<มีรายได้ 35,001 - 45,000 (sig = 0.03) 

0.006 

ผู้ มีที<รายได้แตกตา่งกนั ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความเสี<ยงของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศกบัวิถีชีวิตใน

ท้องถิ<นด้านเศรษฐกิจ 

• ผู้ ที<มีรายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั

แตกตา่งจากผู้ ที<มี<รายได้สงูกวา่ 45,000 (sig = 0,01) 

• ผู้ ที<มีรายได้ 15,000 - 25,000 จะมีความตระหนกั

แตกตา่งจากผู้ ที<มี<รายได้ 35,001 - 45,000 (sig = 0.03) 

• ผู้ ที<มีรายได้ตํ<ากวา่ 15,000 จะมีตวามตระหนกั

แตกตา่งจากผู้ ที<มีรายได้สงูกวา่ 45,000 (sig = 

0.02) 

• ผู้ ที<มีรายได้ตํ<ากวา่ 15,000 จะมีความตระหนกั

แตกตา่งจากผู้ ที<มีรายได้35,001 - 45,000 (sig = 

0.01) 

0.00 

ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความเสี<ยงของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศกบัวิถีชีวิตใน

ท้องถิ<นด้านวฒันธรรม 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ - 
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สมมตฐิานที< 4.5.2.5 ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนัจะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<กนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.30 การเปรียบเทียบความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามวิถีชีวิตในพื -นที<เมืองเขต

เศรษฐกิจและนอกเมือง 

วถิชีีวติ Average Sample Size Median Sum Confidence 

Interval 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's d) 

พื -นที<ในเมืองเขตเศรษฐกิจ 3.07 439 3.0 1349 3.01 to 3.13 0.62 0.11402 0.1586 

นอกเมือง 3.17 118 3.2 374 3.06 to 3.28 0.58   

 

การทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.30 พบวา่ยอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือผู้ มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมี

ระดบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่างกนัที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig. >.05) ดงันั -น

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านวิถีชีวิตไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

4.5.3 สมมตฐิานการวจิัยที= 3: กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบั

สื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

สมมติฐานที< 4.5.3.1 ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกต่างกันจะมีระดับความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั  

H1: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามเพศสภาพ 

เพศ Average Median Sum Sample Size Confidence Interval of 

Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

ชาย 5.09 5.0 911 179 4.95 to 5.23 0.94 0.294 0.063 

หญิง 5.08 5.0 1743 343 4.99 to 5.17 0.87 

หลากหลาย 5.31 6.0 186 35 5.03 to 5.60 0.83 

 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัตารางที< 

4.31 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กล่าวคือผู้ ที<มีเพศสภาพแตกต่างกัน จะมีระดับความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่างกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) ดงันั -นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน

เพศจงึไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมติฐานที< 4.5.3.2 ผู้ ที<มีอายแุตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั  



 75 

H0: ผู้ ที<มีอายแุตกต่างกนั จะมีระดบัระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่าง

กนั  

H1: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามอาย ุ

อายุ Average Median Sum Sample Size Confidence 

Interval of 

Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

20-29 ปี 5.18 5.0 642 124 5.01 to 5.35 0.95 0.454 0.072 

30-39 ปี 5.13 5.0 1066 208 5.01 to 5.24 0.84 

40-49 ปี 5.01 5.0 897 179 4.87 to 5.15 0.93 

50-60 ปี 5.11 5.0 235 46 4.86 to 5.35 0.82 

 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัตารางที< 

4.32 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กล่าวคือผู้ ที<มีอายุแตกต่างกัน จะมีระดับระดับความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่างกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) ดงันั -นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน

อายจุงึไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมติฐานที< 4.5.3.3 ผู้ ที<มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.33 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา Average Sample 
Size 

Median Sum Confidence 
Interval 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's d) 

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ 

4.99 294 5.0 1468 4.89 to 5.10 0.92 0.00291 0.2235 

สงูกวา่ปริญญาตรี 5.22 263 5.0 1372 5.11 to 5.32 0.84   

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัตาราง

ที< 4.33 พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือผู้ ที<มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับ

ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกต่างกนั .05 (Sig. <.05) โดยผู้ ที<มีระดบัการศกึษา

สงูกว่าปริญญาตรีจะมีความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าผู้ ที<มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ ดงันั -นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาจงึมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบั

สื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยมีขนาดความสมัพนัธ์คอ่นข้างตํ<า  
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สมมติฐานที< 4.5.3.4 ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีระดบัระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกตา่ง

กนั  

H1: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามรายได้สว่นตวัตอ่เดือน 

รายได้ต่อเดอืน Average Median Sum Sample Size Confidence 

Interval of 

Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

ตํ<ากวา่ 15,000 5.19 5.0 140 27 4.80 to 5.57 0.96 0.272 0.099 

15,000 - 25,000 4.99 5.0 654 131 4.83 to 5.15 0.93 

25,001 - 35,000 5.08 5.0 518 102 4.91 to 5.25 0.85 

35,001 - 45,000 5.01 5.0 401 80 4.82 to 5.21 0.88 

สงูกวา่ 45,000 5.19 5.0 1127 217 5.08 to 5.31 0.88 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.34 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กล่าวคือผู้ ที<มีรายได้แตกต่างกนั จะมี

ระดับระดับความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่แตกต่างกัน ที<ระดับนัยสําคัญ .05 

(Sig.>.05) ดงันั -นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ตอ่เดือนจงึไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภท

ขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

สมมติฐานที< 4.5.3.5 ผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกต่างกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั  

H0: ผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

ไมแ่ตกตา่งกนั  

H1: ผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.35 เปรียบเทียบความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามวิถีชีวิตในพื -นที<

เมืองและนอกเมือง 

วถิชีีวติ Average Sample 
Size 

Median Sum Confidence 
Interval 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's d) 

ในเมืองเขตเศรษฐกิจ 5.09 439 5.0 2234 5.01 to 5.17 0.88 0.630433 0.0525 

นอกเมือง 5.14 118 5.0 606 4.96 to 5.31 0.95 

 

ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตามวิถีชีวิตดงัตาราง

ที< 4.35 พบวา่ยอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไม่แตกต่างกนั .05 (Sig. >.05) ดงันั -นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านวิถีชีวิตจึงไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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4.5.4 สมมตฐิานการวจิยัที= 4: กลุม่ตวัอยา่งที<มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนั

สื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

สมมติฐานที< 4.5.4.1 ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนัจะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที<แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั

H1: ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามเพศสภาพ 

เพศ Average Median Sum Sample Size Confidence 

Interval of 
Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

ชาย 1.98 2.0 354 179 1.93 to 2.02 0.33 0.186 0.08 

หญิง 1.93 2.0 662 343 1.90 to 1.97 0.32 

หลากหลาย 2.01 2.0 70 35 1.90 to 2.13 0.34 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.36 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีเพศสภาพแตกต่างกนั จะ

มีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกตา่งกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) 

ดงันั -นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศไมมี่ความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

 

สมมติฐานที< 4.5.4.2 ผู้ ที<มีอายุแตกต่างกันจะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามอาย ุ

อายุ Average Median Sum Sample 

Size 

Confidence 

Interval of 

Average 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's f) 

20-29 ปี 1.93 2.0 240 124 1.88 to 1.99 0.30 0.516 0.066 

30-39 ปี 1.97 2.0 410 208 1.93 to 2.02 0.33 

40-49 ปี 1.95 2.0 349 179 1.90 to 2.00 0.34 

50-60 ปี 1.90 1.9 87 46 1.80 to 2.00 0.35 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.37 พบวา่ยอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบั

ทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่างกนั ที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) ดงันั -น
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คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายจุึงไม่มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

 

สมมติฐานที< 4.5.4.3 ผู้ ที<มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีระดับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่ง

กนั 

 

ตารางที< 4.38 เปรียบเทียบความแตกตา่งของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตาม

ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา Average Sample 

Size 

Median Sum Confidence 

Interval 

Standard 

Deviation 

P-Value Effect Size 

(Cohen's d) 

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ 

1.92 294 2.0 565 1.88 to 1.96 0.34 0.020293 0.1971 

สงูกวา่ปริญญาตรี 1.98 263 2.0 522 1.95 to 2.02 0.31   

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัตารางที< 

4.38 พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั จะมีระดบัทกัษะ

รู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกต่างกนั .05 (Sig. <.05) โดยผู้ ที<มีระดบัการศกึษาสงูกว่า

ปริญญาตรีจะมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงูกว่าผู้ ที<มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา่ คณุลกัษณะทางประชารศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาจงึมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ทั -งนี -ขนาดความสมัพนัธ์นั -นอยูใ่นระดบัตํ<ามาก  

 

สมมติฐานที< 4.5.4.4 ผู้ ที<มีรายได้แตกต่างกนัจะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

 

ตารางที< 4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนก

ตามรายได้ 

รายได้ Average Median Sum Sample Size Confidence 
Interval of 

Average 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's f) 

ตํ<ากวา่ 15,000 1.94 2.0 52 27 1.80 to 2.07 0.34 0.565 0.073 

15,000 - 25,000 1.98 2.0 259 131 1.92 to 2.03 0.32 

25,001 - 35,000 1.97 2.0 201 102 1.90 to 2.04 0.35 

35,001 - 45,000 1.96 2.0 157 80 1.89 to 2.03 0.32 

สงูกวา่ 45,000 1.92 1.9 417 217 1.88 to 1.97 0.32 
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ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางที< 4.39 พบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กล่าวคือผู้ ที<มีรายได้แตกต่างกนั จะมี

ระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่แตกต่างกนัที<ระดบันยัสําคญั .05 (Sig.>.05) 

ดงันั -นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

 

สมมติฐานที< 4.5.4.5 ผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกต่างกันจะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั 

H0: ผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกต่างกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกต่างกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

แตกตา่งกนั 

 

 

ตารางที< 4.40 เปรียบเทียบความแตกตา่งของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจําแนกตาม

วิถีชีวิตในพื -นที<เมืองและนอกเมือง 

วถิชีีวติ Average Sample 
Size 

Median Sum Confidence 
Interval 

Standard 
Deviation 

P-Value Effect Size 
(Cohen's d) 

ในเมืองเขต

เศรษฐกิจ 

1.93 439 2.0 848 1.90 to 1.96 0.33 0.005902 0.2704 

นอกเมือง 2.02 118 2.0 238 1.97 to 2.07 0.29 

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศดงัตารางที< 

4.40 พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลา่วคือผู้ ที<ใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<แตกต่างกนั จะมีระดบั

ทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกต่างกนั .05 (Sig. <.05) โดยผู้ ที<มีวิถีชีวิตนอกเมือง

จะมีทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงกว่าผู้ ที<มีวิถีชีวิตในเมืองเขตเศรษฐกิจ ดังนั -น

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านวิถีชีวิตจึงมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ โดยขนาดความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

4.5.5 สมมตฐิานการวจิยัที= 5: ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์

กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

เมื<อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความตระหนักเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือความรู้เรื< องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ที<

ระดบันบัสําคญั .05 (Sig. <.05) และมีขนาดความสมัพนัธ์ตํ<า ดงันั -นผู้ ที<มีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มากก็จะมีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากด้วย และผู้ ที<มีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศน้อยก็จะมีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อย ดงัแสดงในตาราง 4.41 
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ตารางที< 4.41 คา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความตระหนกัเกี<ยวกบั

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปร ความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ Pearson’s R = 0.1773008 

Sig = 0.0000257 

Sample size = 557  

Confidence Interval of Effect Size = 0.096 to 0.257 

 

เมื<อแยกวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิÅสหสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกเป็นราย

ประเด็นความรู้กับความตระหนักเกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะพบว่าความรู้ในประเด็นผลกระทบต่อ

สิ<งแวดล้อมในท้องถิ<นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ที<ระดบันบั

สําคัญ .05 (Sig. <.05) และมีค่าขนาดความสัมพันธ์ (R = 0.199) ซึ<งมากกว่าความรู้ในประเด็นนโยบายด้านการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและความสมัพันธ์กับนานาชาติที<มีความสมัพันธ์ในเชิงบวกกับความตระหนัก

เกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที<ระดับนับสําคัญ .05 (Sig. <.05) เช่นกัน (R = 0.0895) ส่วนความรู้เรื<อง

วิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -นไม่มีความสมัพนัธ์กับความตระหนกัเกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ที<ระดบันบัสาํคญั .05 (Sig. <.05) ดงัแสดงในตารางที< 4.42 

 

ตารางที< 4.42 สรุปคา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกรายประเดน็และ

ความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

ความรู้เรื*องการเปลี*ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

ความตระหนัก Pearson’s Correlation R. Effect size 

วทิยาศาสตร์ของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความตระหนกัเกี<ยวกบัการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ 0.857 

 

0.00764 

 

นโยบายการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของไทยและ

ความสมัพนัธ์กบันานาขาติ 

ความตระหนกัเกี<ยกบัการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

มีความสมัพนัธ์เชิง

บวก 

0.0348 

 

0.0895 

 

ผลกระทบทางสิ<งแวดล้อมใน

ท้องถิ<น 

ความตระหนกัเกี<ยกบัการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

มีความสมัพนัธ์เชิง

บวก 

< 0.00001 

 

0.199 

 

 

4.5.6 สมมตฐิานการวจิยัที= 6: ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์

กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

เมื<อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าว

ด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกับความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<ระดบันบัสาํคญั .05 (Sig. <.05) และมีขนาดความสมัพนัธ์ตํ<า (R = 0.151289202) ดงันั -นผู้ ที<มีความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากก็จะมีความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากด้วย 
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และผู้ ที<มีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยก็จะมีความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวด้านการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศน้อย ดงัแสดงในตาราง 4.43 

 

ตารางที< 4.43 คา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความรู้เกี<ยวกบัสื<อ

ประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปร ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ 

Pearson’s R = 0.151289202 

Sig = 0.00033944 

Sample size = 557  

Confidence Interval of Effect Size = 0.069 to 0.231 

 

4.5.7 สมมตฐิานการวจิยัที= 7: ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change literacy) มีความสมัพนัธ์

กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

เมื<อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าว

ด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กล่าวคือความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกับทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<ระดบันบัสําคญั .05 (Sig. <.05) และมีขนาดความสมัพนัธ์ตํ<า (R = 0.18465452) ดงันั -นผู้ ที<มีความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากก็จะมีทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากด้วย และ

ผู้ ที<มีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยก็จะมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศน้อย ดงัแสดงในตาราง 4.44 

 

ตารางที< 4.44 คา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อ

ประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปร ทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ 

Pearson’s R = 0.18465452 

Sig = 0.0000115 

Sample size = 557  

Confidence Interval of Effect Size = 0.103 to 0.264 

 

4.5.8 สมมตฐิานการวจิยัที= 8: ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบั

สื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

เมื<อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความรู้เกี<ยวกับสื<อ

ประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศพบว่ายอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลง
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สภาพภมูิอากาศไม่มีความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ระดบันบัสําคญั 

.05 (Sig. <.05) ดงัแสดงในตาราง 4.45 

 

ตารางที< 4.45 คา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความรู้

เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปร ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ความตระหนักเกี=ยวกับการเปลี=ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

Pearson’s R = 0.063497 

Sig = 0.134464 

Sample size = 557  

Confidence Interval of Effect Size = -0.020 to 0.146 

 

 

4.5.9 สมมตฐิานการวจิยัที= 9: ความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะ

รู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

เมื<อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับทักษะรู้เท่าทันสื<อ

ประเภทข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศพบวา่ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 กลา่วคือความ

ตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวด้านการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ระดบันับสําคญั .05 (Sig. <.05) และมีขนาดความสมัพนัธ์ปานกลาง (R = 0.490204) 

ดังนั -นผู้ ที<มีความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากก็จะมีทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวด้านการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากด้วย และผู้ ที<มีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยก็จะมีทกัษะ

รู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อย ดงัแสดงในตาราง 4.46 

 

ตารางที< 4.46 คา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและทกัษะรู้เทา่

ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปร ทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ความตระหนักเกี=ยวกับการเปลี=ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ 

Pearson’s R = 0.490204 

Sig = < 0.00001 

Sample size = 557  

Confidence Interval of Effect Size = 0.424 to 0.551 

 

เมื<อแยกวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิÅสหสมัพนัธ์ระหว่างความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยก

เป็นรายประเด็นความตระหนักรู้กับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะพบว่าความ

ตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกประเด็นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าว

สิ<งแวดล้อม และพบว่าประเด็นความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบั
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ผลกระทบทางสิ<งแวดล้อมในท้องถิ<นมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับทักษะรุ้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ โดยมีขนาดความสมัพนัธ์สงูที<สดุในทกุประเดน็ (R=0.472) ดงัแสดงในตารางที< 4.47 

 

ตารางที< 4.47 สรุปคา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแยกราย

ประเดน็และทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ความตระหนักรายประเดน็ ทกัษะรู้เท่าทนัสื=อ
ประเภทข่าวการ

เปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

Pearson’s 
Correlation 

R. Effect 
size 

พฤตกิรรมของ

ตนเองตอ่การแก้ไข

ปัญหาและการ

ปรับตวัเข้าสูก่าร

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ  

ด้านการเป็นผู้บริโภค

ที<ใสใ่จสิ<งแวดล้อม  

 

ทกัษะการรู้เทา่ทนัสื<อ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวก 

< 0.00001 

 

0.363 

 

ด้านการเป็นพลเมือง

ที<ตื<นตวั  

 

ทกัษะการรู้เทา่ทนัสื<อ มีควาสมัพนัธ์

เชิงบวก 

< 0.00001 

 

0.400 

 

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งความเสี<ยง

ของการ

เปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศกบัวิถี

ชีวิตในท้องถิ<น  

ด้านสิ<งแวดล้อม 

 

ทกัษะการรู้เทา่ทนัสื<อ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวก 

< 0.00001 

 

0.472 

 

ด้านเศรษฐกิจ ทกัษะการรู้เทา่ทนัสื<อ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวก 

< 0.00001 

 

0.309 

 

ด้านวฒันธรรม 

 

ทกัษะการรู้เทา่ทนัสื<อ มีความสมัพนัธ์

เชิงบวก 

< 0.00001 

 

0.312 

 

 

 

4.5.10 สมมตฐิานการวจิยัที= 10: ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์กบั

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

เมื<อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัทกัษะรู้เท่า

ทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศพบวา่ยอมรับสมมติฐาน H0 กลา่วคือความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าว

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไม่มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig. <.05) ดงัแสดงในตาราง 4.48 

 

ตารางที< 4.48 คา่สมัประสทิธิÅสหสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและ

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ตวัแปร ทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการ

เปลี=ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ 

Pearson’s R = 0.063497 

Sig = 0.134464 

Sample size = 557  

Confidence Interval of Effect Size = -0.020 to 0.146 

 

 จากผลการทดสอบสมมตฐิานในบทนี -ผู้ เขียนได้สรุปตารางผลการทดสอบสมมตฐิานหลกัมาดงัตารางที< 4.49 
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ตารางที< 4.49 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานทกุข้อ 

สมมตฐิาน ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

Sig. 

1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   

 
1.1 เพศ ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.673 

 
1.2 อาย ุ ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.075 

 
1.3 ระดบัการศกึษา ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ มีความสมัพนัธ์ 0.00001 

 
1.4 รายได้ ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ มีความสมัพนัธ์ 0.001 

 
1.5 วิถีชีวิต ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ มีความสมัพนัธ์ 0.002611 

2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   

 
2.1 เพศ ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.093 

 
2.2 อาย ุ ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.0598 

 
2.3 ระดบัการศกึษา ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.338656 

 
2.4 รายได้ ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ มีความสมัพนัธ์  0.001 

 
2.5 วิถีชีวิต ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.11402 

3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   

 
3.1 เพศ ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.249 

 
3.2 อาย ุ ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.454 

 
3.3 ระดบัการศกึษา ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

มีความสมัพนัธ์ 0.00291 

 
3.4 รายได้ ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.272 

 
3.5 วิถีชีวิต ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.630433 

4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   

 
4.1 เพศ ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.186 

 
4.2 อาย ุ ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.516 

 
4.3 ระดบัการศกึษา ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

มีความสมัพนัธ์ 0.020293 

 
4.4 รายได้ ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.565 

 
4.5 วิถีชีวิต ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

มีความสมัพนัธ์ 0.005962 

5 ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ  

ความตระหนกัเรื:องการเปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ มีความสมัพนัธ์ 0.0000257 
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6 ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ  

ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วด้านการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

มีความสมัพนัธ์ 0.0003394 

7 ความรู้เรื:องการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ  

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วด้านการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

มีความสมัพนัธ์ 0.0000115 

8 ความตระหนกัเรื:องการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ความรู้เกี:ยวกบัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.134464 

9 ความตระหนกัเกี:ยวกบัการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วเกี:ยวกบัการเปลี:ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ 

มีความสมัพนัธ์ < 0.00001 

10 ความรู้เกี:ยวสื:อประเภทขา่วการ

เปลี:ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื:อประเภทขา่วการเปลี:ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ 

ไมมี่ความสมัพนัธ์  0.134464 
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บทที$ 5 
สรุปผลการวจัิย อภปิรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 

 

การวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์

ของปัจจยัด้านความรู้คิด” มีวตัถปุระสงค์เพื<อตอบคําถามวิจยัที<ว่าประชาชนที<มีวิถีชีวิตในเมืองมีระดบัความรู้เท่าทนัสื<อ 

(media literacy) ประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร ความรู้เท่าทันสื<อนี -มีความสมัพันธ์กับความรู้

ความเข้าใจเกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change literacy) และความตระหนักเรื< องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร ผู้ วิจยัใช้แบบวิจยัเชิงปริมาณด้วยวิธีการสํารวจ (survey research) แบบ

ตดัขวาง เก็บข้อมลู ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ<งเพียงครั -งเดียว (cross-sectional study) ในกลุม่ประชากรที<เป็นวยัทํางานอาย ุ

20-60 ปี และมีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่เขตเศรษฐกิจ ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-probability 

sampling) ด้วยวิธีการการแบบโควตา (quota sampling) การวิจยัใช้แบบสอบถามออนไลน์ (online questionaire) เป็น

เครื<องมือการเก็บข้อมลู แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ สว่นการแจ้งสิทธิÅของอาสาสามคัรและการยืนยนัการเข้า

ร่วมโครงการวิจยั ส่วนคําถามเกี<ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนคําถามเกี<ยวกับความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ สว่นคําถามเกี<ยวกบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ สว่นคําถามความรู้เกี<ยวกบัสื<อ

ประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม ส่วนคําถามเกี<ยวกบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อ และส่วนเฉลยคําตอบเรื<องความรู้เรือ่งการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ โครงการวจิยันี -มีอาสาสมคัรเข้าร่วมเป็นกลุม่ตวัอยา่งทั -งสิ -น 557 คน  

 

เนื -อหาในบทนี -เป็นการสรุปผลการศกึษาได้แก่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พร้อมทั -งนําผลการศกึษาไปอภิปรายใน

ประเด็นสําคญัร่วมกบัทฤษฎีและการวิจยัอื<นๆ เพื<อต่อยอดองค์ความรู้เกี<ยวกบัความรู้เท่าทนัสื<อของประชากรในเขตเมือง

และองค์ความรู้เกี<ยวกบัการสื<อสารการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในข่าว ผู้ วิจยัยงัได้ประมวลผลวิจยัและสงัเคราะห์

ออกมาเป็นข้อเสนอแนะต่อการทําวิจยัในอนาคต รวมทั -งเป็นแนวทางในการพฒันาการสื<อสารการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศและพฒันาผู้ รับสารวยัทํางานให้มีความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพิ<มขึ -น เนื -อหา

ในบทนี -จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ได้แก่ ส่วนสรุปผลการวิจัย ส่วนการอภิปรายผลวิจัย และส่วนข้อเสนอแนะ ดงัจะ

นําเสนอตามลาํดบัตอ่ไป 

 

 

ส่วนที= 1 สรุปผลการวจิยั 
 

ผู้วิจยัจะนําเสนอเนื -อหาของการสรุปผลการวิจยัแยกออกเป็น 2 สว่นหลกั ได้แก่ สว่นแรกเป็นการสรุปผลการวิจยั

เกี<ยวกับคุณลกัษณะทั<วไปของตัวแปร เพื<อช่วยให้ผู้ อ่านได้เห็นประเด็นสําคัญในแต่ละตัวแปรที<ผู้ วิจัยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง และในสว่นที<สองผู้วิจยัจะนําเสนอการสรุปผลการศกึษาที<ได้ตามผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัทีละข้อ 

 

5.1 สรุปผลการศกึษาเกี=ยวกับคุณลักษณะของตวัแปร 

5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์  

การวิจยัครั -งมุ่งศกึษากลุม่ประชากรที<เป็นวยัทํางาน มีวิถีชีวิตอยู่ในเขตเมือง มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึ -นไป 

โดยมีจํานวนกลุม่ตวัอยา่งทั -งสิ -น 557 คน มีคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงันี - 
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1) ด้านอาย:ุ กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 37.7 (208 คน) มีอาย ุ30-39 ปี รองลงมาเป็นกลุม่อาย ุ40-49 ปี กลุม่อาย ุ

20-29 ปี และกลุม่อาย ุ50-56 ปี ตามลาํดบั 

2) ด้านเพศสภาพ: กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 61.6 (343 คน) ระบวุา่ตนเองเป็นเพศหญิง และกลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 

32.1 ระบวุา่ตนเองเป็นเพศชาย สว่นกลุม่ตวัอยา่งที<ระบวุา่ตนเองเป็นกลุม่คนที<มีความหลากหลายทางเพศ

คดิเป็นร้อยละ 6.3 

3) ด้านระดบัการศกึษา: กลุม่ตวัอยา่งที<จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี และกลุม่ตวัอยา่งที<จบการศกึษาสงู

กวา่ปริญญาตรีมีจํานวนใกล้เคียงกนั โดยกลุม่ตวัอยา่งที<จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีจํานวนร้อยละ 

52.8 (294 คน) และสว่นที<เหลอืเป็นกลุม่ตวัอยา่งที<จบการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 

4) ด้านรายได้: กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ร้อยละ 39 (217 คน) เป็นกลุม่ผู้ มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนสงูมากกวา่ 

45,000 บาทขึ -นไป สว่นกลุม่ตวัอยา่งที<มีจํานวนน้อยมากที<สดุคือคนที<มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนตํ<ากวา่ 

15,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.80 ของกลุม่ตวัอยา่งทั -งหมด 

5) ด้านวิถีชีวิต: กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ 78.8 (439 คน) เป็นผู้ มีวิถีชีวิตในเขตเศรษฐกิจกลา่วคือมีบ้านหรือมี

สถานที<ทํางานอยูใ่นพื -นที<เขตเมือง โดยพื -นที< 3 ลาํดบัแรกที<กลุม่ตวัอยา่งใช้ชีวิตอยู ่ได้แก่ เขตปทมุวนั เขต

จตจุกัร เขตพญาไท ตามลาํดบั 

 

5.1.2 ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลางค่อนข้างไปทางสงู (AVE 7.57) 

กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 65.7 (366 คน) มีความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัปานกลาง 

เมื<อแยกวิเคราะห์ข้อมลูเป็นรายประเด็นของความรู้จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้เรื<องผลกระทบของการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศต่อท้องถิ<น (AVE 3.1) สูงกว่าความรู้ในประเด็นอื<นอีก 2 ประเด็น ได้แก่ ความรู้เรื<องนโยบายและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบันานาชาติ (AVE 2.72) และความรู้เรื<องวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (AVE 

1.79)  

 

5.1.3 ความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กลุม่ตวัอยา่งจํานวนร้อยละ 56.6 (จํานวน 315 คน) มีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศระดบั

ปานกลาง เมื<อแยกวิเคราะห์ข้อมลูเป็นรายประเดน็ของความตระหนกัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความตระหนกัในประเดน็ความ

เสี<ยงทางวฒันธรรมที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงูที<สดุ (AVE 3.49) แต่มีความตระหนกัในประเด็นความ

เสี<ยงทางสิ<งแวดล้อมที<จะเกิดขึ -นกบัท้องถิ<นน้อยที<สดุ (AVE 2.82) และเมื<อเปรียบเทียบระหว่างประเด็นความตระหนกัถึง

พฤติกรรมของตนเองต่อการแก้ปัญหาและการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ กบัประเด็นความตระหนกัรู้

ถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากศกบัวิถีชีวิตในท้องถิ<นจะพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความ

ตระหนักรู้ถึงความสมัพันธ์ระหว่างความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับวิถีชีวิตในท้องถิ<น (AVE 3.18) 

มากกว่าความตระหนกัถึงพฤติกรรมของตนเองต่อการแก้ปัญหาและการปรับตวัเข้าสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(AVE 3.01) 

 

5.1.4 ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมในระดบัมาก (AVE 5.10) โดยมีกลุม่ตวัอย่าง

ร้อยละ 76.8 (428 คน) ที<มีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือกลุม่ตวัอย่างที<มี
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ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลาง ร้อยละ 22.6 มีกลุม่ตวัอย่างเพียงร้อย

ละ 0.5 เทา่นั -นที<มีระดบัความรู้เรื<องสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อย 

 

5.1.5 ทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมตํ<า (AVE 1.95) มีกลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ 

3.1(17 คน) เท่านั -นที<มีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมในระดบัมาตรฐาน ส่วนกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 84.4 (470 

คน) ที<มีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมอยู่ในระดบัตํ<า และกลุ่มตวัอย่างส่วนที<เหลืออีกร้อยละ 12.6 ไม่มี

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วสิ<งแวดล้อม  

 

5.2 สรุปผลการศกึษาตามประเดน็การทดสอบสมมตฐิาน 

การวิจยัครั -งนี -ผู้ วิจยัใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี<ยสําหรับประชากรสองกลุ่มที<เป็นอิสระต่อกัน 

(Independent Sample T-Test), การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และค่าสัมประสิทธิÅสหสัมพันธ์ 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื<อทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยสรุปผลการทดสอบ

สมมตฐิานการวิจยัที<ระดบันยัสาํคญั .05 ได้ดงันี - 

 

5.2.1 ลักษณะทางประชากรกับความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ผลการวิจยัพบว่าคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านระดบัการศึกษา รายได้ส่วนตวัต่อเดือน และวิถีชีวิต

ของกลุ่มตวัอย่างเป็นปัจจยัที<มีความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ส่วนเพศและอายุ

นั -นไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสถิต ิโดยมีรายละเอียดดงันี - 

1) ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั โดย

ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีจะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในมากกวา่ผู้ ที<มี

ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

2) ผู้ ที<มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่ง

กนั โดยผู้ ที<มีรายได้มากกวา่ 45,000 บาทตอ่เดือนจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

สงูกวา่ผู้ ที<มีรายได้ตอ่เดือน 15,000-25,000 บาท และผู้ ที<มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท 

3) ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั โดย

ผู้ ที<ไมไ่ด้มีวิถีชีวิตในเมืองจะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกวา่ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในเมือง 

4) ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไม่

แตกตา่งกนั 

5) ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไมแ่ตกตา่ง

กนั 

 

5.2.2 ลักษณะทางประชากรกับความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ผลการวิจยัพบวา่คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้สว่นตวัตอ่เดือน อาย ุและระดบัการศกึษาของ

กลุม่ตวัอยา่งเป็นปัจจยัที<มีความสมัพนัธ์ทางสถิตกิบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ สว่นเพศและวิถี

ชีวิตนั -นไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสถิต ิโดยมีรายละเอียดดงันี - 

1) ผู้ ที<มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีระดบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที<แตกต่างกัน โดยผู้ ที<มีรายได้ 15,000-25,000 บาทจะมีความตระหนักเรื< องการเปลี<ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศสูงกว่าผู้ ที<มีรายได้สูงกว่า 45,000 บาท และผู้ ที<มีรายได้ 15,000 – 25,000 บาทจะมีความ

ตระหนกัสงูกวา่ผู้ ที<มีรายได้ 35,001- 45,000 บาท  

2) ผู้ ที<มีอายแุตกต่างกนัจะมีระดบัความตระหนกัเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่างกนั 

อย่างไรก็ตามเมื<อแยกทดสอบในรายประเด็นความตระหนกันั -นจะพบว่าเฉพาะประเด็นความตระหนกัถึง

พฤตกิรรมของตนเองด้านการเป็นพลเมืองที<ตื<นตวันั -น ผู้ ที<มีอาย ุ20-29 ปี จะมีระดบัความตระหนกัในเรื<องนี -

แตกตา่งจากผู้ ที<มีอาย ุ30-39 ปี และที<มีอาย ุ20-29 ปี จะมีระดบัความตระหนกัในเรื<องนี -แตกตา่งจากผู้ ที<มี

อาย ุ40-49 ปี ที<นยัสาํคญัทางสถิต ิ.05 

3) ผู้ ที<มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่

แตกต่างกนั อย่างไรก็ตามเมื<อแยกทดสอบในรายประเด็นความตระหนกันั -นจะพบว่าเฉพาะประเด็นความ

ตระหนกัถึงพฤติกรรมของตนเองด้านการเป็นพลเมืองที<ตื<นตวันั -น ผู้ มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีจะมีระดบั

ความตระหนกัในเรื<องนี -มากกวา่ผู้ ที<มีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี ที<นยัสาํคญัทางสถิต ิ.05 

4) ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกต่างกัน จะมีระดับความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

5) ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกต่างกนั จะมีระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่แตกต่าง

กนั 

 

5.2.3 ลักษณะทางประชากรกับความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ผลการวิจยัพบวา่มีเพียงคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาเทา่นั -นที<มีความสมัพนัธ์กบัความรู้

เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี - 

1) ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<แตกตา่งกนั โดยผู้ ที<มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีจะมีความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกวา่ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 

2) ผู้ ที<มีรายได้แตกตา่งกนัจะมีระดบัระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<

ไมแ่ตกตา่งกนั 

3) ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ไมแ่ตกตา่งกนั 

4) ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนัจะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

5) ผู้ ที<มีอายแุตกตา่งกนัจะมีระดบัระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

 

5.2.4 ลักษณะทางประชากรกับทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ผลการวิจัยพบว่าคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษา และวิถีชีวิตในพื -นที<เมืองเท่านั -นที<มี

ความสมัพนัธ์กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี - 

1) ผู้ ที<มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที<แตกต่างกัน โดยผู้ ที< มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกวา่ผู้ ที<มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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2) ผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<แตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ที<แตกต่างกนั โดยผู้ ที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<นอกเมืองจะมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศมากวา่ผู้ ทีมีวิถีชีวิตในเมือง 

3) ผู้ ที<มีรายได้แตกต่างกัน จะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

4) ผู้ ที<มีอายุแตกต่างกัน จะมีระดับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

5) ผู้ ที<มีเพศสภาพแตกตา่งกนั จะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ไม่

แตกตา่งกนั 

 

5.2.5 ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ผลการวิจัยพบว่าความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสมัพันธ์ในเชิงบวกกับความตระหนัก

เกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นความสมัพันธ์ในระดับตํ<า (R=0.177308) ทั -งนี -เมื<อแยกศึกษาราย

ประเด็นของความรู้จะพบวา่ ความรู้เรื<องผลกระทบตอ่สิ<งแวดล้อมในท้องถิ<นที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมี

ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และมีขนาดความสมัพนัธ์ (R=0.199) ที<

สูงกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื<องนโยบายการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและนานาชาติมี

ความสัมพันธ์กับความตระหนักเกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก (R=0.0895) 

นอกจากนั -นความรู้เรื<องวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั -นไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

5.2.6 ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

ผลการการวิจยัพบวา่ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความรู้เกี<ยวกบั

สื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัตํ<า (R = 0.151289202) 

 

5.2.7 ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

ผลการวิจยัพบวา่ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อ

ประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเป็นความสมัพนัธ์ระดบัตํ<า (R =0.18465452) 

 

5.2.8 ความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับความรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการ

เปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ผลการวิจยัพบวา่ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อ

ประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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5.2.9 ความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการ

เปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ผลการวิจยัพบวา่ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัทกัษะรู้เทา่

ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเป็นความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง (R=0.490204) 

 

5.2.10 ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศกับทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวด้าน

การเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ผลการวิจยัพบวา่ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไมมี่ความสมัพนัธ์กบัทกัษะ

รู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

กล่าวโดยสรุปแล้วผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ ระดบัการศึกษา วิถีชีวิต 

และรายได้เป็นปัจจัยสําคัญต่อการระดับการความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตระหนักเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทกัษะรู้เท่าทนัสื<อ

ประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ทั -งนี -ทกัษะรู้เท่าทนัสื<อนั -นมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตระหนกัเรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีขนาดความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง นอกจากนั -นความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศยังมีความสัมพันธ์กับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีขนาด

ความสมัพนัธ์ตํ<า ผู้วิจยัได้สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ไว้และนําเสนอในแบบจําลองที< 5.1 

 

หมายเหต ุ                       เส้นลกูศรทบึ = ความสมัพนัธ์เชิงบวก 

                                             เส้นลกูศรประ = ความสมัพนัธ์เชิงลบ 

     ตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ และ อาย ุเมื:อทดสอบสมมตฐิานแล้วไมพ่บความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื:นๆ จงึไมไ่ด้

นําเสนอในแบบจําลองนี b 

 

แบบจําลอง 5.1 แสดงผลการวิจยั ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ (climate change knowledge) ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change 

awareness) ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (news media literacy: knowledge) และ

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (news media literacy: skill) 
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ส่วนที= 2 การอภปิรายผลการศกึษา 

 

 

การอภิปรายผลการศกึษาของงานวิจยันี -จะแบง่การนําเสนอเป็น 2 สว่นหลกั ได้แก่ สว่นแรกเป็นการอภิปราย

ลกัษณะสําคญัที<พบจากผลการศึกษาคุณลกัษณะของตวัแปรหลกัแต่ละตวั ได้แก่ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม เนื<องจากตัวแปรเหล่านี -เป็นตัวแปรสําคัญที<สะท้อนให้เห็น

สภาพการณ์ด้านความรู้ความเข้าใจและความรู้เท่าทนัสื<อของผู้ รับสารได้ดี การอภิปรายผลเทียบเคียงกบัผลการวิจยัอื<นที<

ผา่นมารวมทั -งแนวคิดทฤษฎีด้านความรู้เทา่ทนัสื<อจะชว่ยให้ผู้อา่นมองเห็นความเหมือนความตา่ง และพฒันาการของเรื<อง

เหล่านี -ได้อย่างน่าสนใจ หลงัจากนั -นผู้ วิจยัจะนําเสนอการอภิปรายผลการศึกษาในส่วนที<สองซึ<งเป็นการอภิปรายผลการ

ทดสอบสมมตฐิานการวิจยัซึ<งทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ตามที<ได้ตั -งไว้ในการวิจยันี -ตามลาํดบั 

 

5.3 อภปิรายผลการศกึษาด้านคุณลักษณะของตวัแปร 

ผู้วิจยันําเสนอการอภิปรายผลการศกึษาตามตวัแปรหลกัในงานวิจยันี - ประกอบด้วย ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม และ

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วสิ<งแวดล้อม 

 

5.3.1 ความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในระดบัปานกลางคอ่นข้างไปทาง

ระดบัสงู สอดคล้องกบังานวิจยัหลายชิ -นก่อนหน้านี -ที<ศกึษาความรู้ (Knowledge) เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ของประชาชนไทยและมกัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอยู่ในระดบัหนึ<ง ผู้วิจยัจึงตั -ง

ข้อสังเกตว่างานวิจัยที<ศึกษาความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมักมุ่งศึกษากลุ่มประชากรที<อยู่ในระบบ

การศกึษา เช่น นกัเรียน นกัศกึษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศกึษา อย่างไรก็ตามการศกึษาความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศของประชากรกลุ่มอื<น เช่น ประชากรในระบบการเกษตร การประมง ซึ<งเป็นกลุ่มที<มีอาชีพออ่อนไหวต่อความ

รุนแรงของสภาพภมูิอากาศก็จําเป็นเชน่กนั ผลการศกึษาในประเดน็นี -ยงัมีน้อย  

 

แม้งานวิจยัชิ -นนี -จะมุง่ศกึษากลุม่ประชากรวยัทํางานในเมืองเขตเศรษฐกิจ และมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา่ขึ -นไปซึ<งเป็นกลุม่ประชากรที<คล้ายคลงึกบังานวิจยัที<ผา่นมา แตอ่ยา่งไรก็ตามงานวิจยัชิ -นนี -ได้กําหนดประเดน็ยอ่ย

ในตวัแปรความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นวิทยาศาสตร์ของการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ประเด็นนโยบายและความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับนานาชาติ และประเด็นผลกระทบต่อท้องถิ<น เมื<อ

เปรียบเทียบผลการศกึษาในรายประเด็นดงักลา่วจะพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีระดบัความรู้ในประเด็นผลกระทบต่อท้องถิ<นสงู

ที<สดุ (AVE 3.1) ซึ<งมีระดบัใกล้เคียงกบัความรู้ในประเดน็นโยบายและความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบันานาชาติ (AVE 2.71) 

แต่กลุ่มตวัอย่างกลบัมีระดบัความรู้เรื<องวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยที<สดุ (AVE 1.79) ในบรรดา

ความรู้สามประเด็นหลกั ผลการศกึษานี -จึงสะท้อนว่าประชากรวยัทํางานในเมืองใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูซึ<งเป็นกลุม่ที<มี

อิทธิพลตอ่การผลกัดนัทิศทางของการกําหนดนโยบายด้านสิ<งแวดล้อมของรัฐ อีกทั -งยงัเป็นกําลงัการผลิตสําคญัของระบบ

เศรษฐกิจ มีพื -นฐานข้อมลูในเชิงสงัคมที<จําเป็นต่อการเข้าร่วมผลกัดนันโยบายด้านสิ<งแวดล้อมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
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นโยบายสิ<งแวดล้อมภายในประเทศ หรือนโยบายสิ<งแวดล้อมที<เชื<อมโยงกบันานาชาติ ผลการศกึษานี -จงึมีประโยชน์ใช้เป็น

ข้อมลูประกอบการสร้างกลยทุธ์การสื<อสารเศรษฐกิจสเีขียวให้แก่ภาคนโยบายได้  

 

ข้อสงัเกตของผู้วิจยัอีกประการหนึ<งคือการที<กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ในประเด็นวิทยาศาสตร์ของการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศน้อยที<สุดจาก 3 ประเด็น เป็นสภาพการณ์ที<อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประเมินความเสี<ยงด้าน

สิ<งแวดล้อมและการประเมินข้อเท็จจริงด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ผู้ รับสารได้รับในสื<อต่างๆ  เพราะเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั -นต้องอาศยัข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มาประเมินสภาพการณ์ในบริบทของแตล่ะท้องถิ<น 

จะเห็นได้ว่าเมื<อพิจารณาเป็นรายข้อความนั -นผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่ากลุม่ตวัอย่างมีความรู้เรื<องการปรับตวัเข้าสูก่าร

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) ค่อนข้างตํ<า เช่น มีกลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ 20.5 ที<ทราบ

ความหมายของการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ในข้อคําถามว่า “การปรับตวัสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ (climate change adaptation) หมายถึงการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกที<ปล่อยออกมาจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั -น” และมีกลุ่มตวัอย่างน้อยกว่าครึ<งหนึ<งที<ทราบว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที<จะได้รับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากนานาชาติเพื<อนํามาใช้ในกิจกรรมการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดย

ตอบได้ถกูต้องในข้อคําถามวา่ “ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุม่ประเทศที<จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนานาชาติเพื<อ

นํามาใช้ในกิจกรรมการปรับตวัสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ” เมื<อเทียบเคียงกบังานวิจยัที<ระบวุ่าพื -นที<การรายงาน

ข่าวที<เกี<ยวกบัการปรับตวัเข้าสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสื<อมวลชนไทยในมีอยู่น้อยมาก  (จารุวรรณ เกษม

ทรัพย์ 2559) ร่วมกับงานวิจัยที<วิ เคราะห์ตัวบทของข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Salathong 2011; 

Dhiensawadkij 2018; โอฬาร โอฬารรัตน์ 2552) และพบว่าสื<อมวลชนมกัรายงานเหตุการณ์เกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศด้วยกรอบการรายงานข่าว (news frame) เรื<องการลดคาร์บอน (climate change mitigation) และ

นโยบายสาธารณะด้านสิ<งแวดล้อม (national policy) จงึทําให้นา่สงัเกตวา่กรอบของการรายงานขา่วนั -นมีผลตอ่ความรู้เชิง

วิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประชาชน การวิจยัครั -งนี -แม้จะเก็บข้อมลูในกลุม่ประชากรวยัทํางานที<มี

ระดบัการศกึษาสงูมีกําลงัในการเข้าถึงสื<อได้หลากหลาย แต่ก็ยงัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความรู้น้อยมากในเรื<องการปรับตวั

เข้าสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี - ประเด็นนี -จึงสามารถพัฒนาไปสู่การวิจัยเพื<อหาความสมัพันธ์ระหว่างเรื<อง

ดงักลา่วในอนาคตเพราะผลงานวิจยันี -ไม่ได้ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศกบัลกัษณะการเปิดรับสื<อของผู้ รับสาร 

 

ผู้วิจยัเห็นว่าการพฒันาประชาชนให้มีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ<งเรื<องการปรับตวัเข้าสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความจําเป็นเร่งด่วนต่อการพฒันาสงัคมที<มีความ

ทนทานต่อวิกฤติสภาพอากาศ (climate change resilience) เพราะประเทศไทยเป็นหนึ<งในสิบประเทศของโลกที<มีความ

อ่อนไหวและความเสี<ยงสูงต่อภัยพิบตัิที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความรู้เกี<ยวกับการปรับตวัในภาวะ

วิกฤติสภาพอากาศจงึเป็นสิ<งจําเป็นตอ่การประเมินความเสี<ยงที<จะเกิดขึ -นตอ่ปัจเจก และยงัลําคญัยิ<งยวดตอ่การเป็นสงัคม

ที<มีความทนทานและมีภมูิคุ้มกนัตอ่ความเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

5.3.2 ความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

การวิจยัในครั -งนี -ซึ<งพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.6) มีความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศในระดบัปานกลาง โดยในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างที<มีความตระหนกัค่อนข้างไปทางระดบัมากมากกว่าน้อย โดย

แทบจะไม่มีกลุ่มตัวอย่างที<ไม่มีความตระหนักเลย ผลการศึกษานี -จึงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มประชากรวัยทํางานในเขต

เศรษฐกิจแม้จะมีวิถีชีวิตประจําวันอยู่ในเมืองใหญ่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติน้อย ก็ยัง
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มองเห็นความสําคญัของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ยิ<งไปกว่านั -นการวิจยัชิ -นนี -ได้แบง่ประเด็นย่อยในตวัแปรความ

ตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพื<อให้เห็นรายละเอียดของประเภทความตระหนกัของกลุ่มตวัอย่าง ผล

การศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างตระหนกัเห็นรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัวิถี

ชีวิตในท้องถิ<น (AVE 3.18) มากกว่าความตระหนกัถึงพฤติกรรมของตนเองต่อการแก้ไขปัญหาและการปรับตวัเข้าสู่การ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (AVE 3.01) ทําให้อาจกลา่วได้ว่าแม้ประชากรวยัทํางานในในเขตเมืองใหญ่นั -นจะตระหนกั

ถึงความเสี<ยงในเรื<องต่างๆ เช่น การสูญเสียพื -นที<และอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมในพื -นที<ห่างไกลไปจนถึงผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตก็่มองเหน็ในลกัษณะปรากฏการณ์เชิงสงัคมมากกวา่ตระหนกัถงึบทบาททั -งเชิงรุกและรับ

ที<ปัจเจกบุคคลสามารถปฏิบตัิเพื<อลดความเสี<ยงของภัยพิบตัิ ผู้ วิจัยยงัตั -งข้อสงัเกตว่าการที<กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ

ตระหนกัถึงพฤติกรรมของตนเองตอ่การแก้ไขปัญหาและการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยกวา่ระดบั

ความตระหนักถึงความเสี<ยงในด้านต่างๆ ของการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชี -ให้เห็นสภาพปัญหาที< Castree 

(Castree 2013) กล่าวถึงบทบาทของกลยทุธ์การสื<อสารการตลาดผ่านสื<อโฆษณาที<มกัหล่อหลอมกรอบแนวคิดเรื<องการ

แก้ปัญหาสิ<งแวดล้อมด้วยการบริโภคเพิ<มขึ -น (consumerism) เช่น การสร้างจุดขายผลิตภัณฑ์ให้เห็นว่าเป็นมิตรกับ

สิ<งแวดล้อม Castree อธิบายกรอบแนวคิดดงักล่าวจึงลดทอนจิตสํานึกของการเป็น “พลเมืองที<ตื<นตวัด้านสิ<งแวดล้อม” 

(active citizen) ที<ตระหนกัในสิทธิพลเมืองตอ่การผลกัดนันโยบายสาธารณะด้านสิ<งแวดล้อม ผลการศกึษาในครั -งนี -ยืนยนั

ได้บางส่วนว่าประชากรวยัทํางานที<มีกําลงัทางเศรษฐกิจ และมีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่รายล้อมด้วยสื<อรูปแบบหลากหลาย

ตระหนกัถึงบทบาทของตนเองทั -งในฐานะพลเมืองที<สมัพนัธ์กบัการแก้ปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยกว่า 

การตระหนกัในฐานะผู้บริโภค (ดงัผลการศกึษาข้อ 4.3.2 และแสดงในตาราง 4.11) 

 

นอกจากนั -นข้อสงัเกตสําคัญอีกประการหนึ<งของผู้ วิจัยคือเมื<อเปรียบเทียบระดับความตระหนักทั -งหมดตาม

ประเด็นย่อยที<กําหนดแยกไว้ในตวัแปร จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความตระหนกัถึงความเสี<ยงของผลกระทบจากการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่สิ<งแวดล้อมในท้องถิ<นน้อยที<สดุ (AVE 2.82) แม้ว่าภยัพิบตัิทางสิ<งแวดล้อมนั -นเป็นเรื<องที<

สําคญัที<สดุของการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตาม เมื<อพิจารณาผลการวิจยันี -ร่วมกับผลงานวิจยัอื<นในบริบทของ

การศึกษาเนื -อหาสื<อประเภทต่างๆ ในประเทศไทย  (Dhiensawadkij 2018) ที<ชี -ให้เห็นว่าเนื -อหาเรื<องผลกระทบทาง

สิ<งแวดล้อมจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -น มกัจะไม่ได้นําเสนอประเด็นภยัพิบตัิทางสิ<งแวดล้อมที<เกิดขึ -นใน

ประเทศไทย แต่ตรงกนัข้ามมกัเป็นการนําเสนอเหตกุารณ์และภาพที<น่าสะพรึงกลวัจากต่างประเทศ เช่น นํ -าแข็งขั -วโลก

ละลาย ไฟป่าขนาดใหญ่ ดังนั -นเนื -อหาในสื<อจึงไม่ส่งเสริมโอกาสที<ผู้ รับสารจะเข้าใจและตระหนักถึงความเสี<ยงทาง

สิ<งแวดล้อมที<ใกล้ตวัแม้ว่าประเทศไทยจะติดอนัดบัหนึ<งในสิบของโลกที<เสี<ยงสงูก็ตาม ผลการศึกษานี -จึงเป็นส่วนหนึ<งที<

ชี -ให้เห็นวา่การสื<อสารการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศผา่นสื<อมวลชนนั -นน่าจะให้ความสําคญัและให้พื -นที<มากขึ -นในเรื<อง

ความเสี<ยงของท้องถิ<นที<อาจเผชิญภยัพิบตัิด้านสิ<งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และกระบวนการที<ประชาชนจะปรับตวัอยู่

ร่วมกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนี -ให้รอด (climate change adaptation) เพื<อให้ประชากรในเมืองใหญ่วนัทํางาน

ที<มีบทบาทสงูในการผลกัดนันโยบายสาธารณะมีความตระหนกัตอ่ความเสี<ยงทางสิ<งแวดล้อมในท้องถิ<นตา่งๆ ของประเทศ 

 

ในทางตรงกันข้ามประเด็นความเสี<ยงที<กลุ่มตวัอย่างตระหนักสูงที<สุดคือผลกระทบที<การเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศจะมีต่อวิถีชีวิตในท้องถิ<นทางด้านวฒันธรรม (AVE 3.49) ซึ<งน่าแปลกว่าเหตใุดกลุม่ตวัอย่างที<เป็นประชากรใน

เมืองใหญ่และไม่ได้มีวิถีชีวิตเชื<อมโยงกบัวฒันธรรมท้องถิ<นมากนกัจึงมีความตระหนกัในประเด็นนี -สงูกว่าความเสี<ยงเรื<อง

อื<นๆ ทั -งความเสี<ยงทางสิ<งแวดล้อม และความเสี<ยงทางเศรษฐกิจ  
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5.3.3 ความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวสิ=งแวดล้อม 

ผลการวิจยัครั -งนี -พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (76.8%) มีระดบัความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมใน

ระดบัมาก ซึ<งสะท้อนให้เห็นว่าประชากรวยัทํางานในเขตเมือง ซึ<งเป็นกลุม่ที<มีโอกาสในการเข้าถึงสื<อได้อย่างหลากหลาย

ประเภท (เพ็ญพกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร์ 2559) มีโครงสร้างความรู้ (knowledge structure) (Potter 

2004) ที<เกี<ยวกับอุตสาหกรรมสื<อประเภทข่าวอยู่อย่างเพียงพอ เช่น ความรู้เกี<ยวกับแหล่งรายได้ของสํานกัข่าว ความรู้

เกี<ยวกบัการแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ขา่วเพื<อผลติขา่ว อยา่งไรก็ตามประเดน็ที<กลุม่ตวัอยา่งมีความเข้าใจน้อยที<สดุเกี<ยวกบั

สื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม คือเรื<องการให้ความสําคญักบัข่าวสิ<งแวดล้อมขององค์กรข่าว โดยข้อความย่อยที<ว่า “ปัจจบุนั

องค์กรข่าวในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัข่าวสิ<งแวดล้อมด้วยการตั -งโต๊ะข่าวสิ<งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ” 

เป็นข้อความที<มีจํานวนกลุม่ตวัอย่างตอบได้ถกูต้องน้อยที<สดุในบรรดาทกุข้อความ (AVE 0.69, SD 0.5) ซึ<งสะท้อนให้เห็น

ว่าประชากรวยัทํางานในเขตเมืองนั -นแม้จะมีความรู้เกี<ยวกับอุตสาหกรรมข่าวอยู่ในระดบัที<มาก แต่เมื<อพิจารณาลงใน

รายละเอียดที<ลึกซึ -งมากขึ -นว่าประเด็นข่าวสิ<งแวดล้อมนั -นเป็นเรื<องที<องค์กรข่าวให้ความสําคัญเพียงใดกลับเป็นสิ<งที<

ประชากรยังไม่มีข้อมูลที<ถูกต้องมากนัก ในมุมมองที<เชื<อว่าผู้ บริโภคข่าวเป็นกลไกสําคัญประการหนึ<งในการผลักดัน

คณุภาพของข่าวนั -น การเพิ<มพนูความรู้ให้ประชาชนทราบว่าประเด็นข่าวสิ<งแวดล้อมนั -นไม่ได้มีโต๊ะข่าวรับผิดชอบหลกัอยู่

ในกองบรรณาธิการ กล่าวคือเป็นข้อจํากดัเชิงโครงสร้างขององค์กรข่าวก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทของ

ผู้บริโภคขา่วสิ<งแวดล้อมที<เทา่ทนัมากขึ -น  

 

แม้วา่ผลการศกึษาในครั -งนี -จะพบวา่กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมอยู่

มาก ซึ<งแตกต่างจากงานวิจยัที<ศึกษาระดบัความรู้เท่าทนัสื<อของประชากรในประเทศไทยในแง่มมุต่างๆ ที<มกัพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างในการศึกษานั -นมีระดบัความรู้เท่าทนัสื<อตํ<า (เพ็ญพกัตร เตียวสมบูรณ์กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร์ 2559) ไปจนถึง

ระดบัปานกลาง (ณัฐนนัท์ ศิริเจริญ 2014)  ผู้ วิจยัตั -งข้อสงัเกตว่าสาเหตทีุ<ทําให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกนันั -นมี 2 

ประเด็นหลกัซึ<งเกี<ยวกบัการสร้างตวัแปรในการศึกษาและการกําหนดกลุ่มประชากรในการศึกษาที<แตกต่างกนั ประการ

แรกนั -นผู้ วิจยัศึกษาความรู้เท่าทนัสื<อของประชากรด้วยการแยกศึกษาผ่านตวัแปรหลกั 2 ตวัแปรที<สะท้อนคุณลกัษณะ

ความรู้เท่าทนัสื<อในมิติความรู้คิด (Potter 2004) ได้แก่ โครงสร้างความรู้ (knowledge structure) และทกัษะรู้เท่าทนัสื<อ 

(media literacy skill) ทั -งสองตวัแปรนี -จะทํางานร่วมกนัผลกัดนัให้ผู้ รับสารมีความรู้เทา่ทนัสื<อ (Potter 2004) ผลการศกึษา

ตัวแปรความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมที<สะท้อนโครงสร้างความรู้ (knowledge structure) ของผู้ รับสารจึง

แตกต่างจากการวิจยัที<ใช้กรอบการมองเรื<องตวัแปรความรู้เท่าทนัสื<อในลกัษณะอื<นๆ อย่างไรก็ตามหากผลการศึกษาตวั

แปรนี -ไปวิเคราะห์ร่วมกับตวัแปรทักษะรู้เท่าทันสื<อ (media literacy skill) ก็จะทําให้เห็นบริบทที<ครอบคลุมมากขึ -นของ

ระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมในภาพรวมของกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครั -งนี -ซึ<งจะอภิปรายในหวัข้อยอ่ย

ถดัไป (5.3.4) 

 

ประการถดัมา ประชากรในการศกึษาครั -งนี -เป็นกลุม่คนวยัทํางานในเมืองใหญ่ มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีขึ -น

ไป ในขณะที<การวิจยัประเด็นความรู้เทา่ทนัสื<อของประชาชนหลายชิ -น (ณฐันนัท์ ศิริเจริญ 2014; เพ็ญพกัตร์ เตียวสมบรูณ์

กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร์ 2559; มาดี ลิ<มสกลุ 2561) มกัศกึษาในกลุม่นกัเรียน นกัศกึษา ความแตกต่างทางประชากรนี -จึง

เป็นสว่นสาํคญัที<ทําให้เกิดความแตกตา่งของผลการศกึษาในแงร่ะดบัความรู้เทา่ทนัสื<อขึ -น  
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5.3.4 ทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวสิ=งแวดล้อม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.4) มีระดับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมในระดับที<ตํ<า โดยมี

จํานวนกลุม่ตวัอย่างที<เข้าเกณฑ์ไม่มีทกัษะ (ร้อยละ 12.6) มากกวา่จํานวนกลุม่ตวัอย่างที<มีทกัษะในระดบัมาตรฐาน (ร้อย

ละ 3.1) ในแง่นี -เมื<อพิจารณาร่วมกบัประเด็นความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมที<ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความรู้ในระดบัสงูนั -น (ดขู้อ 5.3.3) จึงทําให้ทราบว่ากลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครั -งนี -แม้จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบั

สื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมมากแต่ทกัษะรู้เท่าทนัข่าวสิ<งแวดล้อมกลบัไม่ได้มากตามไปด้วย เมื<อพิจารณาความแตกต่าง

ของสองตวัแปรนี -จะพบว่าผลการศึกษาสอดคล้องกับแบบจําลองความรู้เท่าทันสื<อในมิติความรู้คิด (cognitive media 

literacy model) ที< Potter ได้เสนอไว้ว่าโครงสร้างความรู้ (knowledge structure) และทกัษะรู้เท่าทนัสื<อ (competency 

and skill) นั -นเป็นตวัแปรสองตวัที<แยกกนัอยูอ่ยา่งอิสระ แตทํ่างานร่วมกนัเพื<อเกื -อหนนุให้ผู้ รับสารมีความรู้เทา่ทนัสื<อได้ ใน

การวิจัยนี -จึงพบความแตกต่างของระดบัความรู้เกี<ยวกับสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมกับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าว

สิ<งแวดล้อม 

 

การที<กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครั -งนี -มีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อที<ตํ<ายงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัหลายชิ -นก่อนหน้า เช่น 

เพ็จพกัตร์ เตียมสมบรูณ์กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร (2559) พบว่าประชาชนในประเทศไทยมีความรู้เท่าทนัสื<อในระดบัที<ตํ<า 

(ค่าคะแนน 2.04 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) รวมไปถึงการศึกษาของ ณฐันนัท์ ศิริเจริญ (2014) ที<พบว่าเยาวชนมีระดบั

ความรู้เทา่ทนัสื<อน้อยและไม่สามารถวิเคราะห์สื<อและสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตในเชิงลกึได้ จะเห็นได้วา่งานวิจยัสองชิ -น

ข้างต้นนั -นศกึษากลุม่ประชากรที<แตกต่างจากการวิจยัชิ -นนี - แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยัก็ยงัสะท้อนไปในทิศทางเดียวกนั

วา่ระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อของประชากรนั -นอยูใ่นระดบัตํ<าเมื<อวดัตวัแปรในมิตขิองภาคปฏิบตักิารของผู้ รับสาร (practice) ที<

ต้องอาศยั “ทกัษะ” เพิ<มเติมจาก “ความรู้” (knowledge) เพื<อให้ผู้ รับสารเท่ากนักบัสื<อและเนื -อหาในสื<อ ผู้ วิจยัจึงมองว่า

ผลการวิจยัในครั -งนี -เป็นสว่นหนึ<งที<ช่วยยืนยนัองค์ความรู้ด้านความรู้เทา่ทนัสื<อในแงที่<วา่ “ความรู้เทา่ทนัสื<อ” นั -นไมไ่ด้อยู่ใน

รูปแบบของ “ความรู้” แตเ่พียงอยา่งเดียวแตส่ว่นสําคญักลบัอยูใ่นบริบทของการใช้ “ทกัษะ” ที<จําเป็นในระหวา่งการเปิดรับ

สารของผู้ รับสาร การอยู่ในภาวะผู้ รับสารที<ตื<นตัว (active audience) และสามารถดึงเอาความรู้ที<มีอยู่มาประกอบใช้

วิเคราะห์สารในระหวา่งการบริโภคขา่วจงึเป็นเรื<องจําเป็น 

 

อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัครั -งนี -แสดงให้เหน็วา่ประชากรกลุม่ที<เป็นคนวยัทํางานในเมืองใหญ่ ซึ<งมีระดบัการศกึษา

ปริญญาตรีขึ -นไป แม้จะมีความรู้เกี<ยวกบัอตุสาหกรรมสื<ออยู่มากแต่กลบัมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมตํ<า 

โดยผลการศึกษารายข้อคําถามยงัแสดงให้เห็นว่าประเด็นที<กลุ่มตวัอย่างได้ค่าคะแนนตํ<ามากที<สดุ (ค่าเฉลี<ย 1.69, SD 

0.6) )คือ ข้อความ “รูปภาพภยัธรรมชาติที<ดนู่าตื<นตกใจทําให้ทา่นรีบอา่นเนื -อหาขา่วภาวะโลกร้อนชิ -นนั -นโดยไมท่นัคิด” ผล

การศึกษานี -จึงชี -ให้เห็นว่าข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ใช้กลวิธีการนําเสนอด้วยการสร้างความตื<นตกใจ 

(alarmist tone) สามารถดึงดดูให้ผู้อ่านเปิดรับเนื -อหาข่าวได้จริง แต่อย่างไรก็ตามจุดดึงดดูทางอารมณ์นี -ไม่ได้ยืนยนัว่า

ผู้บริโภคข่าวจะเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อประเด็นที<นําเสนอ ในทางตรงกนัข้ามผลการวิจยักลบัชี -ให้เห็นว่าผู้บริโภค

ข่าวอาจถกูจงูใจด้วยอารมณ์หวาดกลวัมากกว่าเกิดจากความต้องการมีสว่นร่วมต่อการแก้ปัญหาหรือแสวงหาข้อมลูเพื<อ

ประเมินความเสี<ยงทางสิ<งแวดล้อมที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ งานวิจยัหลายชิ -น (Boykoff and Boykoff 

2007; Olausson 2009; Anne DiFrancesco and Young 2011)  เสนอว่าการนําเสนอเนื -อหาการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที<เน้นยํ -าความน่ากลวัจากหายนะภยัเป็นอปุสรรคสําคญัตอ่ ปรากฏการณ์ลกัษณะนี -เป็นอนัตรายตอ่การสง่เสริม

ให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่ภาวะวิกฤติสภาพอากาศ (climate change adaptation) เพราะเป็นเนื -อหาที<ไม่ส่งเสริมความ

เชื<อมั<นตอ่การปรับตวัและความทนทานตอ่การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
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5.4 การอภปิรายผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

หวัข้อนี -ผู้วิจยันําเสนอการอภิปรายผลการทดสอบสมมตฐิาน ซึ<งสะท้อนความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัที<ศกึษา 

ในงานวิจยันี - โดยเริ<มจากความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรหลกั 4 ตวัแปร และหลกัจากนั -นจะ

อภิปรายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหลกัอื<นๆ ได้แก่ ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความตระหนกัเรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อ

ประเภทขา่วสิ<งแวดล้อม ตามลาํดบั 

 

5.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับตวัแปรหลัก 

การวิจยัเรื<องนี -ศกึษาคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทั -งหมด 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา วิถีชีวิต 

และรายได้สว่นตวัตอ่เดือน และพบวา่กลุม่ตวัอยา่งที<มีเพศและอายทีุ<แตกตา่งกนัของกลุม่ตวัอยา่งไมไ่ด้มีความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่ว และ

ทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วแตกตา่งกนัตามไปด้วย ในขณะที<คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษา วิถี

ชีวิต และรายได้ของกลุม่ตวัอยา่งที<แตกตา่งกนัล้วนสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามในบางตวัแปรดงัจะอภิปรายตอ่ไปทีละประเดน็  

 

ระดบัการศึกษาเป็นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<มีผลต่อตวัแปรหลกัอื<นหลายตวัแปรในการวิจัยครั -งนี - 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างที<มีการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรีจะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(AVE 7.29 > AVE 7.26) และความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม (AVE 5.22 > AVE 4.99) รวมทั -งยงัมีทกัษะรู้เทา่

ทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างที<มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (AVE 1.98 > 

AVE 1.92)  อาจกลา่วได้วา่ระดบัการศกึษาเป็นหนึ<งในตวัแปรที<มีนยัสาํคญัในการวิจยัครั -งนี -ซึ<งสอดคล้องกบัผลการวิจยัอื<น 

(เพ็ญพกัตร เตียวสมบรูณ์กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร์ 2559; มาดี ลิ<มสกลุ 2561)  ที<มกัพบวา่ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์

กบัระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อของประชากรกลุม่ตา่งๆ ในประเทศไทย และเป็นความสมัพนัธ์ในทางบวก กลา่วคือประชากรที<มี

ระดบัการศึกษาสงูจะมีความรู้เท่าทนัสื<อมากกว่าประชากรที<มีระดบัการศึกษาตํ<า ทั -งนี -ผลการวิจัยในต่างประเทศ เช่น 

สิงคโปร์ (Yang and Wei 2020) ก็บ่งชี -ไปในทิศทางเดียวกนัว่า อย่างไรก็ตามการวิจยัครั -งนี -พบว่าระดบัการศึกษาไม่ได้มี

ความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ไม่วา่ประชากรจะมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี

หรือสงูกวา่นั -นก็ไม่ได้มีความตระหนกัถึงความเสี<ยงด้านตา่งๆ ที<เกิดขึ -นได้จากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<แตกตา่ง

กนั รวมทั -งไม่ได้หมายความว่าผู้ ที<มีระดบัการศกึษาที<สงูกว่าจะมองเห็นความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมตนเองในแง่การเป็น

ผู้บริโภคและเป็นพลเมืองที<ตื<นตวัด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกว่าผู้ ที<มีการศกึษาตํ<า จากการวิจยัครั -งนี -จึง

ยืนยันได้ว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษานั -นแม้จะมีผลในเชิงบวกต่อการเพิ<มพูนความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ และยงัช่วยให้ผู้ รับสารสามารถทําความเข้าใจและรู้เท่าทนัเนื -อหาข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้ 

แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจยัสําคญัที<จะช่วยให้ผู้คนตระหนกัถึงความเสี<ยงที<จะเกิดจากวิกฤติสภาพภมูิอากาศ รวมทั -งลงมือแก้ไข

ปัญหาผ่านบทบาทการเป็นพลเมืองที<ตื<นตวัด้านสิ<งแวดล้อม และการเป็นผู้บริโภคที<ใสใ่จสิ<งแวดล้อม ผู้วิจยัมีข้อสงัเกตว่า

ผลการศึกษานี -สะท้อนบริบทด้านการศึกษาในประเทศไทยที<แตกต่างจากต่างประเทศที<มักพบว่าการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับความตระหนักและพฤติกรรมในเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของคน 

Crawley et al. (2020) พบว่ากลุ่มคนที<มีการศึกษาในระดบัปริญญามีแนวโน้มพฤติกรรมมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขวิกฤติ

สภาพอากาศมากกว่าคนทั<วไป นอกจากนั -นคนที<มีการศกึษาในระดบัปริญญายงัตระหนกัถึงความจําเป็นที<ต้องสนบัสนนุ

ให้เกิดการดําเนินการของรัฐเพื<อแก้ปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประเด็นการใช้ชีวิตประจําวนัในพื -นที<เมืองใหญ่เป็นอีกปัจจยัหนึ<งที<การวิจยันี -พบวา่

มีนยัสําคญัต่อความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที<มีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่มีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(AVE 7.92 > AVE 7.47)   และมีระดับทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างที<ไม่ได้มีวิถีชีวิตในเมือง (AVE 2.02 > AVE 1.93) หากพิจารณาผลการศึกษานี -ตามทฤษฎีความรู้เท่าทนัสื<อของ 

Potter ที<เสนอปัจจยัชื<อ “โครงสร้างความรู้” (knowledge structure) ในฐานะปัจจยัพื -นฐานของการเกิดความรู้เทา่ทนัสื<อไว้ 

ในปัจจยัชื<อโครงสร้างความรู้นี -ยงัประกอบไปด้วยปัจจยัย่อยๆ ที<ทํางานสง่เสริมกนัให้ผู้ รับสารมีโครงสร้างความรู้ที<แข็งแร่ง

เพิ<มมากขึ -นเรื< อยๆ Potter อธิบายว่า “…People need a  strong knowledge structure of information gained from 

real-world (in contrast to media) source…” (2004, pp.92-93) ในแง่นี -เองผลการวิจัยนี -จึงชี -ให้เห็นตัวอย่างหนึ<งจาก

ทฤษฎีดงักล่าว กลุ่มตวัอย่างวยัทํางานมีวิถีชีวิตในพื -นที<นอกเมือง นอกเขตเศรษฐกิจ มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงใน

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และยงัมีโอกาสพบเห็นปัญหาสิ<งแวดล้อมผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองเพิ<มเติมจากเนื -อหา

สื<อที<สื<อนําเสนอมากกว่ากลุ่มตวัอย่างวยัทํางานที<ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ลกัษณะวิถีชีวิตจึงมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้

เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั -นประเด็นนี -ยงัเชื<อมโยงไปสู่ระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศด้วยเช่นกนั จะเห็นได้ว่ากลุม่ตวัอย่างที<มีวิถีชีวิตในพื -นที<นอกเมืองนั -นมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนั

ข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<สงูกว่ากลุ่มที<ใช้ชีวิตในพื -นที<เมือง ผลการวิจยันี -ยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

งานวิจยัที<ผ่านมา เช่น การศกึษาระดบัความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวปลอมของกลุม่ตวัอย่าง 400 คนในกรุงเทพมหานคร 

(นนัทิกา หนสูม และ วิโรจน์ สทุธิสีมา 2562) พบว่าประชากรมีระดบัความรู้เท่าทนัสื<อปานกลาง แม้ว่ากลุ่มตวัอย่างจะ

สามารถเข้าถงึสื<อในระดบัมากก็ตาม ผู้วิจยัตั -งข้อสงัเกตวา่กลุม่คนวยัทํางานที<มีวิถีชีวิตอยูใ่นพื -นที<เมืองใหญ่ เขตเศรษฐกิจ 

ไมเ่พียงแตเ่ป็นกลุม่คนที<มีฐานะเป็นกําลงัหลกัในระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม แตย่งัเป็นผู้บริโภคที<มีกําลงัซื -อและมีบทบาท

สงูต่อการผลกัดนันโยบายรัฐด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผลการวิจยัจึงชี -ให้เห็นว่าลกัษณะการดําเนินชีวิตของ

คนกลุม่นี -เองกลบักลายเป็นอปุสรรคของการสร้างพลเมืองและบคุลากรในระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมให้มีความตื<นตวัตอ่

ปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรู้เท่าทันสื<อ เมื<อพิจารณาร่วมกับงานวิจัยอื<นที< ชี -ว่าเนื -อหาข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<พบในสื<อมวลชนของไทยนั -นมกัแฝงไปด้วยวาทกรรมที<สนบัสนนุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ของรัฐและองค์กรขนาดใหญ่ (Dihensawadkij 2018 ) จึงสะท้อนให้เห็นความท้าทายของการสร้างแรงผลักดันภาค

ประชาชนให้รัฐดําเนินนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสเีขียวอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

รายได้เป็นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที<มีนยัสําคญัตอ่ตวัแปรหลกัของการวิจยันี -เชน่กนั โดยกลุม่ตวัอยา่งที<

มีรายได้ส่วนตวัต่อเดือนสงูจะมีระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที<มีรายได้น้อย 

(P-value-0.00170, 0.0186) นอกจากความสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแล้ว รายได้ยงั

เป็นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์เพียงประการเดียวเท่านั -นที<มีความสมัพนัธ์กบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที<มีรายได้ตํ<าจะมีระดับความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที<มีรายได้สงูกว่า (P-value 0.00746, P-value 0.02370) กล่าวคือกลุ่มคนที<มีรายได้น้อย

จะตระหนกัถงึความเสี<ยงตา่งๆ ที<อาจเกิดขึ -นกบัท้องถิ<นเพราะวิกฤติสภาพภมูิอากาศมากกวา่คนที<มีรายได้สงู พร้อมกนันั -น

กลุม่คนที<มีรายได้ตํ<ายงัตระหนกัถึงบทบาทของตวัเองในฐานะผู้บริโภคและพลเมืองที<สามารถแสดงออก มีสิทธิและหน้าที<

เพื<อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ จะเห็นได้วา่แม้รายได้จะเป็นตวัแปรที<สมัพนัธ์ในทางบวกกบัความรู้

เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่กลบัมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบต่อระดบัความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลง
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สภาพภมูิอากาศ ปรากฏการณ์ดงักลา่วนี -ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัเกี<ยวกบัพฤติกรรมการแสดงออกเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในบริบทของสหราชอาณาจกัร (Crawley et al. 2020) ซึ<งพบว่าคนที<มีรายได้น้อยมกัมีระดบัการมีส่วน

ร่วมกบัการแก้ปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกวา่คนที<มีรายได้สงู ทั -งๆ ที<กลุม่คนที<มีรายได้สงูนั -นมีความเชื<อ

เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ถกูต้องมากกว่าคนที<มีรายได้น้อย นอกจากนั -นกลุ่มคนที<มีรายได้น้อยยงัต้องการ

ให้รัฐให้ความสาํคญักบัวาระเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากกวา่กลุม่คนที<มีรายได้สงูอีกด้วย 

 

งานวิจยัที<ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัความเข้าใจและความตระหนกัเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประชาชนบางชิ -นพบว่าอายมุกัมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความรู้ และความตระหนกัของ

ประชาชน เช่น ผลการศกึษาของ Crawley et al.  (2020) ชี -วา่อายมีุความสมัพนัธ์กบัความคิดที<วา่การเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศไม่ได้เกิดขึ -นจริง (climate change denier) โดยคนอายมุากมกัจะมีความเข้าใจที<ผิดมากกว่าคนอายนุ้อย และ

ในขณะเดียวกนัคนที<อายนุ้อยกวา่มกัจะมีสว่นร่วมกบัการแก้ปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ นอกจากนั -น Ashley 

and Maksi (2013) ศกึษาระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อของกลุม่ตวัอยา่งและระบวุา่คนที<มีความรู้เทา่ทนัสื<อในระดบัสงูมกัจะอายุ

มากกว่าคนที<มีระดบัความรู้เท่าทนัสื<อตํ<า อย่างไรก็ตามการวิจยัครั -งนี -มีผลการศกึษาที<แตกตา่งออกไปในแง่นยัสําคญัของ

อายทีุ<มีตอ่ตวัแปรตามทั -งด้านความรู้และความตระหนกั ไปจนถงึความรู้เทา่ทนัสื<อของกลุม่ตวัอยา่ง ซึ<งอาจเป็นผลจากการ

กําหนดกรอบการเลือกกลุม่ประชากรในการวิจยัที<แตกตา่งกนั เพราะการวิจยัครั -งนี -กําหนดกรอบของประชากรไว้คอ่นข้าง

แคบคือศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรที<อยู่ในวยัทํางานเท่านั -น ในแง่ของความรู้และความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศนั -นผู้วิจยัยงัมองวา่เป็นประเด็นที<ถกูกลา่วถึงสื<อมวลชน ทั -งสื<อประเภทข่าวและสื<อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

มาอย่างยาวนานในลกัษณะที<ว่าการแก้ปัญหานี -เป็นสิ<งที<เชื<อมโยงกบัคณุค่าทางสงัคมและคณุธรรม (moral) รวมทั -งการ

เชื<อมโยงการแก้ปัญหาวิกฤติสภาพอากาศกบัวาทกรรมชาตินิยมของสถาบนัที<ทรงอํานาจทางการสื<อสาร (Dhiensawadkij 

2018) ล้วนเป็นสิ<งสนบัสนนุให้กลุม่คนที<มีอายแุตกตา่งกนัเข้าใจและเลง็เห็นถงึความสําคญัของปัญหาได้คล้ายคลงึกนั ใน

ทิศทางใกล้เคียงกัน ด้วยเหตนีุ -อายุจึงอาจไม่ใช่ปัจจยัที<สร้างความแตกต่างให้แก่ความรู้และความตระหนกัในเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในคนกลุ่มวยัทํางาน ในขณะที<ลกัษณะทางประชากรศาสตร์อื<น ได้แก่  ระดบัการศึกษา 

รายได้ วิถีชีวิต กลบัเป็นปัจจยัที<สร้างความแตกต่างด้านความรู้และความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ได้ 

 

ข้อสงัเกตเรื<องอายอีุกประการหนึ<งคือผลการวิจยัที<พบว่าอายไุม่ใช่ปัจจยัที<ทําให้ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าว

สิ<งแวดล้อม และทกัษะรู้เท่าทนัสื<อของกลุม่ตวัอย่างแตกตา่งกนั ในแง่นี -สะท้อนวา่กลุม่คนวยัทํางานที<เป็นประชากรในการ

วิจยัครั -งนี -ไม่ว่าจะเป็นวยัทํางานตอนต้นหรือวยัใกล้เกษียณล้วนมีความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมไม่แตกตา่งกนั 

ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี<ยวกับอุตสาหกรรมสื<อ หรือลักษณะการเปิดรับสื<อแบบตื<นตัวหรือเฉื<อยชา (active-passive 

audience) ในประเด็นนี -ผู้วิจยัเห็นวา่เป็นเรื<องสําคญัที<ควรมีการศกึษาเพิ<มเติมตอ่ให้ลกึซึ -งมากขึ -น เพราะงานวิจยัหลายชิ -น

มกัพบวา่คนที<มีอายมุากกวา่มกัจะมีระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อที<มากกวา่ แตก่ารวิจยัชิ -นนี -ที<ได้กําหนดประเดน็การศกึษาให้อยู่

ในเรื<องขา่วเกี<ยวกบัการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยเฉพาะกลบัได้ผลการศกึษาที<แตกตา่งออกไป ข้อสงัเกตของผู้วิจยั

คือเรื<องการแก้ไขปัญหาวิกฤติสภาพอากาศในสังคมไทยนั -นเป็นประเด็นที<มักได้รับการยอมรับเมื<อถูกพูดถึงในพื -นที<

สาธารณะ (public consensus) ประกอบกบัปัญหาการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั -นเป็นความเสี<ยงที<สงัเกตได้ยาก 

ต้องอาศยัเวลาทําความเข้าใจ และ “เกิดขึ -นอย่างช้าๆ แตว่า่รุนแรง” (slow violence) (Nixon 2011) จงึมีความเป็นไปได้ที<

คนทุกเพศทุกวยัจะไม่ทนัได้ระมดัระวงัเมื<อบริโภคข่าวประเด็นนี -ผ่านสื<อมวลชน และมีลกัษณะเป็น passive audience 

ดงัที<ผลการวิจยัชิ -นนี -ชี -ว่ากลุม่ตวัอย่างมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมในระดบัตํ<า เพราะมองว่าเป็นประเด็นที<
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ไม่ได้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในขณะเดียวกนัก็มองไม่เห็นว่าวิกฤติสภาพอากาศใกล้ชิดกบัการเปลี<ยนแปลง

วิถีชีวิตของตนเอง ในขณะที<ถ้าผู้ รับสารบริโภคข่าวในประเด็นอื<น เช่น ความขดัแย้งทางการเมือง ก็จะมีลกัษณะที<ตื<นตวั

และวิเคราะห์วิจารณ์มากกว่า กล่าวคือใช้ทักษะรู้เท่าทันสื<อมากกว่าในการเปิดรับสื<อ ในเรื<องนี - Potter (Potter 1998) 

อธิบายว่าความรู้เท่าทนัสื<อเป็นสิ<งที<ช่วยให้คนตีความ ”ความเสี<ยง” ต่อตวัเองในเรื<องต่างๆ สําหรับการวิจยัชิ -นนี -จึงอาจ

กล่าวได้ว่าประชากรวัยทํางานนั -นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด ก็มองเห็น “ความเสี<ยง” ของเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศไม่ต่างกนั โดยมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อในเรื<องนี -ตํ<า จึงเป็นไปได้ที<คนวยัทํางานอาจจะประเมินความเสี<ยงที<เกิดจาก

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศน้อยไปหรือมากไปได้ และที<สําคญัยงัหมายความว่ากลุ่มคนวยัทํางานอาจไม่สามารถ

ระบแุละแยกแยะวาทกรรมทางสิ<งแวดล้อมและวาทกรรมอื<นๆ ที<แฝงมากบัขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ออกจาก

ข้อเทจ็จริงทางวิทยาศาสตร์และสิ<งแวดล้อม  

 

กล่าวโดยสรุปนั -นความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ ระดบัการศกึษา วิถีชีวิตในเมือง

ใหญ่ และรายได้ ล้วนมีอิทธิพลต่อปัจจยัต่างๆ ในกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อ ในขณะที<อายแุละเพศของกลุม่ตวัอย่างไม่มีผล

ต่อปัจจยัสําคญัในกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อ เมื<อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ต่อระดบัความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม และทกัษะรู้เท่า

ทนัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม ประชากรที<มีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่จะมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และมี

ทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่าประชากรที<มีวิถีชีวิตอยู่นอกเมือง นอกจากนั -น

กลุ่มคนรายได้สงูมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าคนที<มีรายได้ตํ<า แต่คนกลุ่มรายได้สงูนี -กลบัมี

ความตระหนักเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่าคนที<มีรายได้ตํ<า ผลการศึกษานี -สะท้อนอิทธิพลของ

คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ตอ่ตวัแปรกบัความรู้และความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<จําเพาะ

เจาะจงในกลุ่มประชากรที<เป็นวยัทํางานและมีวิถีชีวิตในเมือง และทําให้เห็นว่าประชากรในเมืองที<มีรายได้สงูนั -นแม้จะมี

ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงูแตก่ลบัมีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตํ<า เมื<อใช้

กรอบแนวคิดเรื<องกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อของ Potter มาพิจารณาร่วมด้วย จึงเกิดเป็นข้อสงัเกตที<ว่าผลการวิจัยนี -เพิ<ม

หลกัฐานเชิงประจกัษ์เกี<ยวกบักระบวนการรู้เท่าทนัสื<อของกลุม่ประชากรวยัทํางานในเมือง ซึ<งการวิจยัเกี<ยวกบัความรู้เท่า

ทนัสื<อในกลุม่ประชากรนี -มีไมม่ากนกั ข้อสําคญัคือทําให้ทราบวา่คณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์นั -นมีอิทธิพลโดยตรงตอ่

ปัจจยัภายในกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อ และพบว่ามีเฉพาะประเด็นความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เท่านั -นที<มีความเกี<ยวข้องกบัคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มาก เพื<อทําความเข้าใจตวัแปรความตระหนกัเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ -นจึงนําไปสู่การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ของตวัแปรอื<น

ตอ่ไป 

 

5.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกระบวนการรู้เท่าทนัสื=อ  

การวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่:ความสมัพนัธ์

ของปัจจัยด้านความรู้คิด” นี -ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการรู้เท่าทันสื<อในมิติความรู้คิดของ Potter (2004) มาสร้างกรอบ

แนวคิดเพื<อตอบคําถามวิจยัที<ว่าผู้ รับสารที<เป็นวยัทํางานในเมืองใหญ่นั -นมีความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมากน้อยเพียงใด และมีปัจจยัใดบ้างสมัพนัธ์กับความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประชากรกลุ่มดังกล่าว แม้ว่าด้วยข้อจํากัดของแบบการวิจัยเชิงสํารวจจะทําให้ไม่สามารถศึกษาทุก

องค์ประกอบของกระบวนการรู้เท่าทันสื<อตามทฤษฎีที< Potter ได้เสนอไว้ แต่ผลการวิจัยได้ยืนยันให้เห็นความสมัพันธ์

ระหว่างปัจจยัพื -นฐานที< Potter เสนอไว้ ได้แก่ โครงสร้างความรู้ (knowledge structure) คณุลกัษณะการเป็นผู้ รับสารที<

ตื<นตวั (personal locus) ผลการทดสอบสมมติฐานชี -ให้เห็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่าทั -งสองปัจจยันี -มีความเชื<อมโยงกัน 
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และยงัทําให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเด็นย่อยๆ ในแต่ละปัจจยัด้วย โดยเฉพาะเมื<อศกึษาภายใต้บริบทเรื<องข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยนั -นทําให้ได้ข้อมูลที<ยืนยันสถานการณ์เกี<ยวกับความเข้าใจเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประชากรที<มีบทบาทสงูทั -งแง่การเป็นพลเมืองและเป็นผู้บริโภค ข้อมลูเหล่านี -สามารถ

นําไปประยกุต์ใช้เพื<อประกอบการทําความเข้าใจเกี<ยวกบัผลกระทบของเนื -อหาประเภทการฟอกเขียว (green washing) 

ไปจนถึงข่าวสารด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่สงัคมโดยรวม ดงัจะอภิปรายให้เห็นความสมัพนัธ์ของแตล่ะตวั

แปรดงัตอ่ไปนี -  

 

ข้อถกเถียงที<ว่าการมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -นมีอิทธิพลมากพอที<จะทําให้ประชาชน

ปรับเปลี<ยนทศันคติ และพฤติกรรมและสร้างสงัคมที<มีความใสใ่จเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้โดยตรงหรือไม่ 

(Milér and Sládek 2011) เป็นเรื<องที<ยังต้องอาศัยผลการวิจัยเพิ<มเติมในหลากหลายบริบท และเป็นเรื<องยากที<คนจะ

ปรับเปลี<ยนวิถีชีวิตไปโดยอตัโนมตัิเมื<อมีความรู้มากขึ -น  อย่างไรก็ตามผลการวิจยัครั -งนี -ยืนยนัได้ว่าสําหรับกลุ่มประชากร

วัยทํางานที<มีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่นั -นความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตระหนักเรื< องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพวกเขาเหล่านั -น (R =0.1773008) การมีความรู้เกี<ยวกับการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั -นทําให้ตระหนกัมากขึ -นว่าพฤติกรรมและวิถีชีวิตของตนเองนั -นจะส่งผลอย่างไรต่อปัญหา

วิกฤติสภาพอากาศ และในขณะเดียวกนัก็จะทําให้สามารถประเมินความเสี<ยงที<จะเกิดกบัสงัคมและท้องถิ<นได้ถกูต้องมาก

ขึ -น สิ<งที<สําคญัมากที<สดุคือความตระหนกัรู้ความสําคญัของการแสดงบทบาทเป็นพลเมืองและเป็นผู้บริโภคที<ตื<นตวัด้าน

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผลการวิจยันี -สอดคล้องกบั Crawley et al. (2020) ที<พบว่าผู้คนที<ได้รับข้อมลูข่าวสาร

เกี<ยวกับการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอจะมีแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมที<แก้ปัญหาวิกฤติสภาพอกา

ศมากกวา่คนที<ได้ข้อมลูอยา่งครึ<งๆ กลางๆ  

 

ยิ<งไปกว่านั -นการวิจัยนี -ได้แยกประเด็นความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกเป็น 3 ประเด็นย่อย 

ได้แก่ ความรู้เรื<องวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรู้เรื<องนโยบายและความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบั

นานาชาติด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และความรู้เรื<องผลกระทบทางสิ<งแวดล้อมต่อท้องถิ<น เมื<อแยกทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเด็นย่อยเหล่านี -กบัความตระหนกัจึงพบว่าความรู้เรื<องผลกระทบทางสิ<งแวดล้อมต่อท้องถิ<นนั -น

เป็นเรื<องที<ความสมัพนัธ์เชิงบวกใกล้ชิดที<สดุกบัความตระหนกัของกลุม่ตวัอยา่ง (R = 0.199) สว่นความรู้เรื<องนโยบายและ

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบันานาชาติด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศก็มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความตระหนกั

ใกล้ชิดน้อยลงมา (R = 0.0895) ในขณะที<เรื<องวิทยาศาสตร์ของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนั -นไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์

กบัความตระหนกัของกลุม่ตวัอยา่ง ผลการศกึษานี -แสดงให้เหน็วา่การให้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์แตเ่พียงอยา่งเดียวนั -นอาจ

ทําให้ผู้ รับสารเข้าใจเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแต่ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ รับสารเกิดความตระหนกัถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งตนเอง สงัคม และปัญหาวกิฤตสิภาพอากาศ ผู้วจิยัมีความเหน็สอดคล้องกบั Foss and Ko (2019) ที<ศกึษาปัญหา

ด้านการเรียนการสอนเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในสหรัฐอเมริกา และมีข้อเสนอว่าแนวทางที<ควรดําเนินการ

เพื<อปรับปรุงการสื<อสารเรื<องนี -ทั -งในหลกัสตูรอย่างเป็นทางการและการเรียนรู้นอกหลกัสตูร ควรใช้วิธีการสื<อสารที<เน้น

ประเด็นผลกระทบจากวิกฤติสภาพอากาศที<จะเกิดต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ<นนั -นๆ  อย่างเฉพาะเจาะจง ผลการวิจยัใน

บริบทของประเทศไทยในครั -งนี -จงึมีประโยชน์ตอ่การสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอนเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

สําหรับสถาบนัการศกึษา และหน่วยงานที<มีภารกิจด้านการรณรงค์เชิงสิ<งแวดล้อมยงัสามารถนําข้อมลูนี -ไปใช้การคดัเลือก

ประเดน็เนื -อหาเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพื<อสร้างการมีสว่นร่วมตอ่การแก้ไขปัญหาได้ด้วย  
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นอกเหนือจากอิทธิพลของความรู้กับความตระหนักแล้ว ผลการวิจัยครั -งนี -ยังแสดงให้เห็นว่าความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้เท่าทันสื<อของผู้ รับสารด้วย โดยความรู้เรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนี -มีความสมัพนัธ์เชิงบวกทั -งต่อความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อม และทกัษะรู้เท่า

ทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึ<งทั -งสองเรื<องนั -นเป็นองค์ประกอบหลกัตามกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อ 

(Potter 2004 ) ความสมัพนัธ์เชิงบวกของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทขา่ว

นั -นเป็นไปตามทฤษฎีความรู้เท่าทนัสื<อ (Potter 2004) ที<กําหนดให้ความรู้เกี<ยวกับสื<อ (media structure, media effect, 

media content) กบัความรู้เกี<ยวกบัโลกความเป็นจริง (real world) เป็นประเดน็ยอ่ยๆ ในตวัแปรหลกัที<เรียกวา่ “โครงสร้าง

ความรู้” (knowledge structure) เป็นที<น่าสงัเกตว่าในกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อที< Potter เสนอไว้ในแบบจําลองนั -นไม่ได้

อธิบายลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรย่อยเหล่านี -ไว้อย่างเป็นกิจจะลกัษณะ แต่อธิบายว่าองค์ประกอบย่อยๆ ใน

โครงสร้างความรู้นี -จะทํางานร่วมกันเพื<อส่งเสริมให้ผู้ รับสารมีโครงสร้างความรู้เกี<ยวกับเรื<องนั -นๆ ที<ถูกต้อง แม่นยํา 

แข็งแกร่งมากขึ -นเรื<อยๆ ผู้วิจยัมองวา่ผลการศกึษานี -จงึสามารถอธิบายลกัษณะความสมัพนัธ์ของความรู้เกี<ยวกบัโลกความ

เป็นจริงและความรู้เกี<ยวกบัสื<อได้ชดัเจนยิ<งขึ -นในเชิงประจกัษ์ กลา่วคือในบริบทของเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

นั -นผู้ รับสารที<มีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศก็จะมีความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวสิ<งแวดล้อมมากตามไป

ด้วยเช่นกัน สองตัวแปรย่อยนี -จึงทํางานในลักษณะส่งเสริมซึ<งกันและกันให้ผู้ รับสาร ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ

การศึกษาเรื<องความรู้เท่าทนัสื<อในบริบทอื<นที<ไม่ใช่เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Ashley and Maksl 2013) ที<

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าว (news media literacy) กับความเข้าใจเหตุการณ์

ปัจจบุนัและพบวา่ทั -งสองเรื<องมีความสมัพนัธ์เชิงบวกตอ่กนั  

 

ประเดน็ของอิทธิพลของความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<น่าสนใจอีกประการหนึ<งคือความสมัพนัธ์

เชิงบวกระหว่างความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ ผลการวิจยัสอดคล้องกบัทฤษฎีความรู้เท่าทนัสื<อซึ<งระบวุ่าการที<ผู้ รับสารมีความรู้เกี<ยวกบัโลกความเป็นจริงที<

มากเพียงพอจะเพิ<มศักยภาพของผู้ รับสารในการวิเคราะห์และประเมินเนื -อหาสารที<ได้รับผ่านสื<อมวลชนได้ดียิ<งขึ -น 

ผลการวิจยัครั -งนี -ยืนยนัว่าการที<ประชากรวยัทํางานที<มีวิถีชีวิตในเมืองมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<

เพียงพอก็จะช่วยให้คนเหล่านี -มีทกัษะที<ดีสําหรับตรวจสอบเนื -อหาข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<มกัถกูนําเสนอ

ผ่านวาทกรรมที<สร้างความชอบธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ (Dhiensawadkij 2018) และนําเสนอด้วย

กรอบคา่นิยมและอดุมการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั -งเนื -อหาที<เป็นโฆษณาแฝง (Salathong 2011; โอฬารรัตน์ 2552) ในข่าว

การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้  ผู้บริโภคข่าวที<มีทกัษะเท่าทนัสื<อสงูจะสามารถ “ยั -งคิด” เมื<อเปิดรับข่าวสารและมี

วิธีการแสวงข้อมลูขา่วสารที<หลากหลายกวา่ หรือที<เรียกวา่เป็น “ผู้ รับสารที<ตื<นตวั” ผลการวิจยันี -ยงัสอดคล้องกบั ฟารีดา เต

ชะวรินทร์เลิศ (2548) ที<ศึกษาประเด็นทกัษะความรู้เท่าทนัสื<อในกลุ่มนกัศึกษาและพบว่านกัศึกษาที<มีความรู้เท่าทนัสื<อ

น้อยจะตีความแง่มมุข่าวสารสอดคล้องกบักรอบการตีความข่าวสารของหนงัสือพิมพ์มากกว่านกัศกึษาที<มีความรู้เท่าทนั

สื<อสงู ในแง่นี -ผู้วิจยัจงึมองวา่ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจงึเป็นตวัแปรที<สําคญัตอ่การขบัเคลื<อนสงัคมที<

มีความตื<นตวัด้านวิกฤติสภาพอากาศ และสร้างพลเมืองที<มีความตื<นตวัในเรื<องนี -ให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกต้อง

ต้องการปรับตวัเข้าสูก่ารเปลี<ยนแปลงที<จะเกิดขึ -น อย่างไรก็ตามผู้วิจยัเห็นว่าประเด็นเรื<องอิทธิพลของความรู้เกี<ยวกบัการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศต่อปัจจยัอื<นๆ นี - ยงัคงเป็นเรื<องที<ควรมีการศกึษาเพิ<มเติมในประชากรที<มีความหลากหลาย

มากขึ -นเพื<อทําให้มีข้อมลูของคนที<อยูใ่นบริบทที<แตกตา่งกนัออกไปในประเทศไทย 
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ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นตวัแปรสําคญัอีกตวัแปรหนึ<งที<มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ตอ่ทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึ<งเป็นไปตามกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อที<อธิบายวา่ “…

ความตระหนกัรู้ความสมัพนัธ์ของตนเองกบัเรื<องตา่งๆ เป็นสว่นหนึ<งที<จะนําไปสูก่ารเป็นผู้ รับสารที<เทา่ทนัสื<อ ถ้าผู้ รับสารไม่

มีความตื<นตวั ไม่ตระหนกัรู้ในตนเองก็จะขาดเปา้หมายเฉพาะบคุคลในเรื<องนั -นๆ และทําให้ผู้ รับสารไม่สามารถสร้างภาวะ

ที<ตื<นตวั และไม่มีทกัษะมากพอที<จะวิเคราะห์เนื -อหาในสื<อ…” (Potter 2004; p.93) ผลการวิจยัยืนยนัว่ากลุ่มตวัอย่างที<มี

ความตระหนกัถงึความสมัพนัธ์ของตนเองทั -งในแงก่ารเป็นพลเมืองที<ตื<นตวั การเป็นผู้บริโภค รวมทั -งตระหนกัถงึความเสี<ยง

ด้านต่างๆ ที<การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมีต่อท้องถิ<น ก็จะมีระดบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อสงูตามไปด้วย เมื<อเปรียบเทียบ

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับตัวแปรความตระหนักเรื<องการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ที<มีผลกบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อนั -นจะพบว่า ความตระหนกั (Pearson’s R = 0.490204) นั -นมี

ขนาดความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับทักษะรู้เท่าทันสื<อมากกว่าความรู้ (Pearson’s R = 0.18465452) ระดับความสมัพันธ์ที<

ใกล้ชิดและเด่นชดัมากกว่านี -เป็นการยืนยนัในเชิงประจกัษ์ตามแนวคิดของ Potter ที<ระบวุ่าความรู้บางประการนั -นไม่ได้มี

ประโยชน์โดยตรงกบัชีวิตประจําวนัของผู้ รับสารก็จะเข้าลกัษณะความรู้ที<ไมได้ถกูนํามาใช้งานในระหว่างการเปิดรับสาร

ของผู้ รับสาร เพราะผู้ รับสารไม่สามารถเชื<อมโยงความรู้ที<ห่างไกลจากเรื<องราวในชีวิตประจําวนัเข้าสูโ่ครงสร้างความรู้ของ

ตนเองได้ (Potter 1998, p.334-335) ในแง่นี -ย่อมหมายความว่าความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -นมีผล

เพียงบางส่วนต่อการเพิ<มทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากศของคนวยัทํางานที<มีวิถีชีวิตใน

พื -นที<เมือง ในขณะที<การพัฒนาให้คนกลุ่มนี -มีความตระหนักถึงความเสี<ยงที<จะเกิดขึ -นจากการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ และบทบาทที<พวกเขาสามารถแสดงออกในฐานะพลเมืองและฐานะผู้บริโภค จะเป็นปัจจยัหลกัที<สามารถกระตุ้

นให้คนกลุ่มนี -มีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยตรง ผู้ รับสารกลุ่มนี -จึงจะมีความ

ตื<นตวัตอ่การวิเคราะห์และประเมินเนื -อหาข่าวด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้อย่างดี ยิ<งไปกวา่นั -นความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดของตัวแปรความตระหนักและทักษะรู้เท่าทันสื<อยังเป็นเครื<องยืนยันว่าผู้ สื<อสารเนื -อหาการสื<อสารประเด็นการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -นจําเป็นต้องให้ความสําคญักับข้อมูลผลกระทบรายประเด็น เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สิ<งแวดล้อม ด้านวฒันธรรม ที<เฉพาะเจาะจงต่อแต่ละท้องถิ<นและต่อกลุ่มบุคคล จึงจะเป็นเนื -อหาที<สามารถสร้างความ

ตระหนกัของพลเมืองได้จริง และผู้บริโภคขา่วที<ตื<นตวัก็จะเป็นปัจจยัสาํคญัที<จะสร้างสงัคมที<ตื<นตวัตอ่วิกฤตสิภาพอากาศ 

 

โดยสรุปผลการวิจัยครั -งนี -จึงตอบปัญหานําวิจัยได้ว่าความรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศมีนยัยะสําคญัตอ่การพฒันาสงัคมที<มีความตื<นตวัด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรที<ได้จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัครั -งนี -ชี -ให้เห็นวา่การพฒันาทกัษะของผู้ รับสารให้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสมัพันธ์ใกล้ชิดในเชิงบวกกับความตระหนักต่อความเสี<ยงจากการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ รวมทั -งความตระหนกัถึงบทบาทด้านตา่งๆ ของปัจเจกตอ่การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผู้ รับสารที<มี

ความตระหนกัมากก็จะมีทกัษะที<รู้เท่าทนัข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศไปด้วยพร้อมๆ กนั ความสมัพนัธ์ของสอง

เรื<องนี -ตั -งอยู่บนพื -นฐานที<ว่าผู้ รับสารจะต้องมีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย และควรจะเป็นความรู้

สะท้อนให้เห็นผลกระทบของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<เชื<อมโยงกบัท้องถิ<นและวิถีชีวิตของผู้คน ทั -งนี -มีปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ที<เกี<ยวข้องได้แก่ ประชากรที<มีระดบัการศกึษาสงูจะมีความรู้ที<มากกว่าประชากรที<มีระดบัการศกึษาน้อย

กว่า ประชากรวยัทํางานที<ใช้ชีวิตนอกเมืองจะมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<สงูกว่า

ประชากรวยัทํางานที<มีวิถีชีวิตในเมือง และผู้ ที<มีรายได้ตํ<ากว่าจะมีความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

มากกวา่ผู้ ที<มีรายได้สงู เมื<อนําข้อค้นพบสําคญัจากการวิจยัที<กลา่วมานี -ไปพิจารณาร่วมกบัผลการวิจยัในกลุม่ประชากรวยั

ทํางานซึ<งมีวิถีชีวิตในเมืองจะพบว่า ประชากรในการวิจัยกลุ่มนี -แม้จะมีระดับความรู้และความตระหนักเรื< องการ
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เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปานกลาง แต่ยังมีทักษะรู้เท่าทันสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที<ตํ<า 

ดงันั -นโอกาสที<กลุ่มคนเหล่านี -ซึ<งบทบาทสูงต่อทิศทางการพฒันาอย่างยั<งยืนจะสามารถตรวจสอบและประเมินเนื -อหา

ข่าวสารการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรู้เท่าทันต่อวาทกรรมที<แฝงมากับเนื -อหาสารจึงมีอยู่น้อย ประเด็นนี -จึง

ชี -ให้เห็นสถานการณ์ที<น่ากังวลต่อการสร้างสาธารณมติด้านนโยบายการแก้ปัญหาเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทยในสภาวะการณ์ที<ไทยเป็นประเทศที<มีความเสี<ยงสงูติดอนัดบัหนึ<งในสบิของโลกแตน่โยบายด้านการปรับตวัตอ่

สภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) นั -นยงัได้รับการกลา่วถงึไมม่ากนกั หากเทียบกบันโยบายด้านการลดก๊าซ

เรือนกระจก (climate change mitigation) ความตื<นตวัของประชากรวยัทํางาน มีการศกึษา และมีโอกาสทางสงัคมสงูเป็น

ปัจจยัสาํคญัประการหนึ<งที<จะชว่ยผลกัดนันโยบายสาธารณะ 

 

 

ส่วนที= í ข้อจาํกัดของการวจิยัและข้อเสนอแนะที=ได้จากการวจิยัครัhงนี h 

 

5.5 ข้อจาํกัดของการวจิยั 

ประการแรกการวิจยัครั -งนี -ตั -งเปา้ศกึษาความรู้เท่าทนัสื<อของกลุม่ประชากรที<เป็นวยัทํางานมีวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ 

เขตเศรษฐกิจ ซึ<งผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่กลุม่ตวัอย่างที<เข้าร่วมการวิจยัครั -งนี -สว่นใหญ่เป็นกลุม่คนที<มีรายได้สงู จบ

การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่นั -น ผลการศกึษาทําให้ทราบขอัมลูเฉพาะของประชากรกลุม่นี -ซึ<งสะท้อนให้เห็นทั -ง

ความรู้และความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมทั -งความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศของคนที<อยู่ในกลุม่ชนชั -นกลาง (middle class) ซึ<งเป็นกลุม่ที<มีพลงัในการขบัเคลื<อนนโยบายสาธาณะ 

อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี -ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางต่อความเสี<ยงที<จะเกิดจากการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผลการศกึษา

พบว่าว่าประชากรในการวิจยัชิ -นนี -มีความตระหนกัเรื<องการแปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพียงในระดบัปานกลาง และ

ยงัมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตํ<า ที<สําคญัลกัษณะวิถีชีวิตในเมืองก็เป็นปัจจยั

สําคญัที<สามารถสง่ผลกระทบตอ่ความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผู้วิจยัจงึมองวา่ยงัคงมีความจําเป็นที<ต้อง

นําผลการศกึษาครั -งนี - ไปพฒันาเปรียบเทียบกบัการศกึษาประเดน็เดยีวกนัในกลุม่ประชากรอื<น โดยเฉพาะกลุม่ประชากร

ที<มีความเปราะบางและมีความเสี<ยงสูงต่อวิกฤติสภาพอากาศ เช่น กลุ่มแรงงานในภาคเกษตรกรรม การประมง ซึ<ง

ผลการวิจยัด้านความรู้เท่าทนัสื<อ ซึ<งสอดคล้องกบัข้อเสนอของ วิโรจน์ สทุธิสีมา และ พิมลพรรณ ไชยนนัท์ (2563) ทั -งนี - 

เพญ็พกัตร์  เตียวสมบรูณ์กิจ และ ณรงค์ ขําวิจิตร์ (2559) พบวา่ระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อของกลุม่อาชีพเหลา่นี -อยูใ่นระดบั

ตํ<ากว่าอาชีพพนกังานข้าราชการในเมือง ประเด็นนี -จึงนําไปสู่คําถามที<ว่าหากมีการศึกษาในเชิงลกึเพื<อทําความเข้าใจ

ระดบัความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและปัจจยัที<มีผลตอ่ความรู้เทา่ทนัสื<อของคนกลุม่ที<

ใกล้ชิดกบัทรัพยากรธรรมชาติ และมีประสบการณ์ตรงจากปัญหาสิ<งเรื<องสิ<งแวดล้อมในท้องถิ<น ในขณะที<เป็นกลุม่ที<ต้อง

รับความเสี<ยงจากวิกฤติสภาพอากาศด้วยนั -นจได้ผลการวิจัยที<เหมือนหรือแตกต่างจากผลการวิจัยชิ -นนี -อย่างไรบ้าง 

ผู้วิจยัมองวา่ผลการวิจยัที<รอบด้านจากกลุม่ประชากรที<แตกตา่งกนัจะช่วยให้เข้าใจปัญหาและอปุสรรคของการรับรู้เรื<อง

วิกฤตสิภาพอากาศในประเทศไทยที<ดีขึ -น  

 

ข้อจํากดัประการที<สองของการวิจยัชิ -นนี - แม้ว่าผู้วิจยัจะออกแบบการวิจยัอย่างรัดกมุเพื<อให้สามารถวดัตวัแปรที<

เกี<ยวข้องในกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อได้อย่างแม่นยําและตรงประเด็น ได้แก่ ความรู้ ความตระหนกั ทกัษะ ของผู้ตอบ

แบบทดสอบ แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะแบบการวิจัยที<เป็นการวิจัยเชิงสํารวจและให้อาสาสมัครประเมินตนเองผ่าน

แบบทดสอบด้วยคําถามปลายปิด (self report method) เป็นข้อจํากดัสําคญัที<ทําให้แบบการวิจยัที<วางไว้ไม่เอื -อต่อการ

เก็บข้อมลูตวัแปรในกระบวนการรู้เทา่ทนัสื<อในขั -นตอนที<เป็นการใช้งานทกัษะการคดักรองสาร (filtering) การตีความสาร 
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(meaning matching) และการสร้างความหมายของสาร (meaning construction) ที<เกิดขึ -น ณ ช่วงเวลาจริงเมื<อผู้ รับ

สารอยู่ในระหวา่งการอา่นข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ วิธีการเก็บข้อมลูแบบ self report นี -จงึทําได้เพียงขอให้

อาสาสมคัรประเมินตนเองจากประสบการณ์ในการเปิดรับข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที<ผ่านมาเท่านั -น ดงันั -น

ข้อมลูที<ได้จึงอาจแตกต่างจากกระบวนการที<เกิดขึ -นจริงในเวลาที<อาสาสมคัรเปิดรับข่าวเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศจากสื<อตา่งๆ  

 

ประการสดุท้ายผู้วิจยัมองวา่การวิจยัชิ -นนี -ยงัมีข้อจํากดัเรื<องการศกึษาความรู้เท่าทนัสื<อในมมุมองเชิงอํานาจของ

ผู้บริโภคสื<อ นกัวิชาการที<สนใจประเด็นด้านความรู้เท่าทนัสื<อหลายท่าน อาทิ Hob (Hobbs 2011) Buckingham (2003) 

เสนอวา่การศกึษาความรู้เทา่ทนัสื<อนั -นไมค่วรมองข้ามมมุมองที<เน้นการเพิ<มอํานาจให้กบัผู้ รับสาร (empowerment) เพราะ

ปัจจบุนัผู้บริโภคสื<อนั -นไม่ได้เป็นเพียง “ผู้ รับสาร” เท่านั -น แตบ่ทบาทของผู้บริโภคสื<อในแง่การเป็น “ผู้ผลิต” ก็มีเพิ<มมากขึ -น

โดยเฉพาะอย่างยิ<งเมื<อใช้งาน social media งานวิจัยจํานวนมากเปิดเผยให้เห็นว่าผู้บริโภคสื<อมีอํานาจในการต่อรอง

ความหมายของสารที<ได้รับ สร้างสรรค์ความหมายใหม่ๆ  ในกระบวนการผลิตสื<อ ดงันั -นแนวคิดเรื<องความรู้เทา่ทนัสื<อที<เน้น

การป้องกนัผู้ รับสารจากผลกระทบเชิงลบจากสื<อ (preventionism) จึงไม่ใช่เป็นเพียงแนวทางเดียวที<ควรให้ความสําคญั

เมื<อศึกษาเรื<องความรู้เท่าทนัสื<อ   อย่างไรก็ตามแบบการวิจยัเชิงสํารวจนี -ไม่เอื -อต่อการเก็บข้อมลูที<สะท้อนกระบวนการ

ผลิตและสร้างสรรค์สื<อของอาสาสมคัร ประกอบกบัการวิจยัชิ -นนี -ดําเนินการเก็บข้อมลูในช่วงเวลาที<มีการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด19 ซึ<งเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศ ทําให้มีข้อจํากัดเรื<องความปลอดภัยและความเสี<ยงของ

เจ้าหน้าที<โครงการและอาสาสมคัร การเข้าถงึอาสาสมคัรจงึต้องกระทําภายใต้ข้อจํากดัดงักลา่วเชน่กนั  

 

5.6 ข้อเสนอแนะต่อการวจิยัครัhงต่อไป 

การวิจยัเรื<อง “ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของคนในเมืองใหญ่: ความสมัพนัธ์

ของปัจจัยด้านความรู้คิด” นี -ได้ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที<อธิบายกระบวนการรู้เท่าทันสื<อในมิติความรู้คิดทําให้เห็น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบโครงสร้างความรู้และทกัษะของผู้ รับสารอยา่งเป็นรูปธรรม จากการประมวลผลการวิจยั

ครั -งนี -ผู้วิจยัเสนอให้มีการวิจยัในประเดน็ที<ลกึซึ -งยิ<งขึ -นด้วยแบบการวิจยัที<แตกตา่งออกไป ดงันี - 

5.6.1 ผลการวิจยัที<เป็นเชิงปริมาณในครั -งนี -แสดงให้เห็นชดัเจนวา่ความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

นั -นมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดในเชิงบวกกบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผู้วิจยั

มองว่าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสองปัจจยันี -ให้ลึกซึ -งยิ<งขึ -นเพื<อทําให้เห็นลกัษณะความสมัพนัธ์ และตวั

แปรที<เข้ามาสง่เสริมหรือยบัยั -งระดบัความสมัพนัธ์นี - ดงันั -นอาจใช้วิธีการวิจยักึ<งทดลองเพื<อให้สามารถควบคมุตวั

แปรอื<นๆ วาง treatment กบัอาสาสมคัร และเก็บข้อมลูตวัแปรทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อในสถานการณ์จําลองที<ผู้ รับสาร

เปิดรับเนื -อหาขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศได้อยา่งรัดกมุมากขึ -น 

5.6.2 ผลการวิจยัครั -งนี -ยืนยนัวา่ความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ กบัทกัษะรู้เทา่ทนัสื<อ

นั -นเป็นตวัแปรที<ไม่มีความสมัพนัธ์กนัในกระบวนการรู้เท่าทนัสื<อ และในขณะเดียวกนัผลการวิจยันี -พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่นั -นแม้จะมีระดบัความรู้เกี<ยวกบัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศปานกลาง 

แต่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กลบัมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อในระดบัตํ<า จะเห็นได้ว่าผลการศึกษานี -สะท้อนแนวคิดของ 

Potter (2004, p.99-100) ที<อธิบายว่าแม้ผู้ รับสารจะมีโครงสร้างความรู้ที<แข็งแกร่ง (strong knowledge 

structure) แต่ผู้ รับสารก็ต้องมีสภาวะที<ตื<นตวัในขณะที<เปิดรับสาร (active audience) ในลกัษณะที<เข้าใจความ

ต้องการของตนเอง ณ ขณะนั -น มีความตระหนักและรู้ตัวเพื<อตัดสินใจเปิดรับสาร (personal locus) ไม่ถูก

ครอบงําด้วยเทคนิคของสื<อ จึงจะใช้งานความรู้เหล่านั -นได้ และเกิดทกัษะวิเคราะห์ การประเมินและการสร้าง

ความหมายของสารออกมา ดังนั -นผู้ วิจัยมองว่าการวิจัยที<เฉพาะเจาะจงในเรื<องการมีภาวะผู้ รับสารที<ตื<นตัว 
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(active audience) นี -จงึเป็นสิ<งจําเป็น การวิจยัในอนาคตอาจมุง่เปา้ศกึษาเฉพาะกลุม่ผู้ รับสารที<มีทกัษะรู้เทา่ทนั

สื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสงู ด้วยแบบวิจยัที<เอื -อต่อการเก็บข้อมลูในเชิงลกึเพื<อทําความ

เข้าใจกระบวนการที<ผู้ รับสารพฒันาภาะการเป็นผู้ รับสารที<ตื<นตวัในขณะที<เปิดรับสารให้ชดัเจนขึ -นอีก 

5.6.3 การศกึษาเพิ<มเติมในกลุม่ประชากรอื<นยงัเป็นสิ<งที<จําเป็นต้องทํา โดยเฉพาะกลุม่ประชากรที<เป็นกลุม่เปราะบาง

ตอ่ความเสี<ยงของการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศไทย เพื<อทําให้ได้ข้อมลูที<ครอบคลมุประชากรอื<นที<

ไมไ่ด้อยูใ่นเขตเมือง  

 

5.7 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการสื=อสารเนื hอหาการเปลี=ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความรู้เท่าทันสื=อของ

ผู้รับสาร 

ผู้วิจยัได้ประมวลผลการวิจยัประเด็นสําคญัที<พบ และวิเคราะห์สรุปเป็นข้อเสนอเพื<อการพฒันาการสื<อสารเรื<อง

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการเพิ<มพนูความรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยจะ

นําเสนอทีละประเดน็ดงันี - 

5.7.1 การรายงานข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเน้นไปที<ประเด็นผลกระทบต่อท้องถิ<น งานวิจัย 

(Dhiensawadkij 2018) พบวา่เนื -อหาขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศในไทยนั -นมกัเป็นเนื -อหาเกี<ยวกบันโย

บายการด้านการลดคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศเพื<อตอบโจทย์ด้านความสมัพนัธ์กนันานาชาติ และปัญหา

สิ<งแวดล้อมจากภาวะโลกร้อนในต่างประเทศ ในขณะที<เนื -อหาด้านการปรับตัวเพื<อเข้าสู่วิกฤติสภาพอากาศ 

(climate change adaptation) ของแต่ละชุมชนและท้องถิ<นต่างๆ ในประเทศไทยนั -นมีน้อยมาก (จารุวรรณ 

เกษมทรัพย์ 2559) ผลการวิจยัครั -งนี -ก็ยืนยนัว่าคนวยัทํางานในเมืองใหญ่นั -นมีความรู้ความเข้าใจเกี<ยวกบัการ

ปรับตัวเข้าสู่การเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยเช่นกัน ดังนั -นผู้ วิจัยจึงเสนอว่ามีความจําเป็นอย่างยิ<งที<

สื<อมวลชนจะต้องปรับมุมมองการคัดเลือกประเด็นในการรายงานข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้

สะท้อนบริบทของประเทศและท้องถิ<นมากขึ -น เนื -อหาข่าวควรนําเสนอประเด็นผลกระทบทางสิ<งแวดล้อมที<

หลากหลายและสร้างความเข้าใจเรื<องวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศที<จะต้องปรับเปลี<ยนเพื<ออยู่รอดในวิกฤติสภาพ

อากาศ 

5.7.2 ประสิทธิผลของการสื<อสารเพื<อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้และความตระหนกัเรื<องวิกฤติสภาพอากาศนั -น

ไม่ได้ขึ -นอยู่กบัการให้ข้อมลูในลกัษณะที<เป็นข่าวสารเชิงวิทยาศาสตร์การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแต่เพียง

อย่างเดียวเท่านั -น แม้ว่าการให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ของการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงมีความจํา

เป็นอยู่ แตผู่้สื<อสารจะต้องออกแบบเนื -อหาเชิงวิทยาศาสตร์นั -นให้สะท้อนความเชื<อมโยงกบัวิถีชีวิตประจําวนัของ

ผู้ รับสารกลุม่ต่างๆ ให้ได้ เพราะผลการวิจยัครั -งนี -ยืนยนัว่าความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

นั -นสัมพันธ์กับความรู้ในประเด็นผลกระทบทางสิ<งแวดล้อมต่อท้องถิ<น ในขณะที<ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์

สิ<งแวดล้อมนั -นไมไ่ด้สมัพนัธ์กบัระดบัความตระหนกัเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากนกั 

5.7.3 ผู้ วิจัยเสนอว่าการพัฒนาให้ผู้ บริโภคสื<อมีความรู้เท่าทันสื<อที<เพิ<มมากขึ -นนั -นควรพิจารณาทั -งการส่งเสริมให้

ผู้บริโภคมีความรู้ทั -งในประเภทความรู้เกี<ยวกบัอตุสาหกรรมสื<อและธรรมชาติของสื<อนั -นๆ และต้องทําควบคูไ่ปกบั

การส่งเสริมความรู้ในเชิงประเด็นเนื -อหาด้วย ผลการวิจยัในครั -งนี -ทําให้เห็นว่าความรู้เกี<ยวกบัอตุสาหกรรมข่าว 

ข่าวสิ<งแวดล้อม และความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -นมีความสมัพนัธ์ต่อกนัในเชิงบวก และที<

สําคญัอย่างยิ<งผลการวิจยัยงัทําให้ทราบว่าความตระหนกัถึงความเสี<ยงและบทบาทของตนเองในปัญหาวิกฤติ

สภาพอากาศเป็นตวัแปรสําคญัที<เกี<ยวข้องกบัทกัษะรู้เท่าทนัสื<อในเชิงบวกมากกว่าตวัแปรที<เป็นความรู้ ดงันั -น

การพัฒนาให้ผู้ รับสารมีความรู้เท่าทันสื<อได้ก็จะต้องทําควบคู่ไปพร้อมๆ กับการให้ข้อมูลที<สร้างเข้าใจถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัผู้ รับสารกบัประเดน็เนื -อหาเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศด้วย  
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5.7.4 ผลการวิจัยครั -งนี -พบว่าคนวัยทํางานที<มีวิถีชีวิตในเมืองซึ<งเป็นกลุ่มชนชั -นกลางที<มีพลังขับเคลื<อนนโยบาย

สาธารณะด้านสิ<งแวดล้อม แม้จะมีระดบัการศกึษาสงู รายได้สงู มีความรู้เรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ปานกลาง แต่กลบัมีทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตํ<า ผู้วิจยัจึงมองว่ามีความ

เสี<ยงที<คนเหล่านี -จะตีความและรับรู้ประเด็นเนื -อหาข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที<แหล่งข่าวและ

สื<อมวลชนวางกรอบมาให้ ประกอบกับข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั -นมกัถูกวางกรอบให้เป็นเรื<อง

นโยบายระดบันานาชาติมากกว่าเรื<องความเป็นธรรมทางสิ<งแวดล้อมในประเทศ (Dhiensawadkij 2018) ดงันั -น

จึงมีความเป็นไปได้ที<คนกลุ่มนี -จะประเมินความเสี<ยงทางสิ<งแวดล้อมและเศรษฐกิจที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศตํ<าเกินไปหรือสงูเกินไปเมื<อเปิดรับข่าวในประเด็นนี -จากสื<อมวลชน ทําให้โอกาสที<พื -นที<ข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแรงสนบัสนุนให้ประชาชนมีความตื<นตวัมากขึ -นและทําให้เกิดความเป็น

ธรรมทางสิ<งแวดล้อมมากขึ -นมีไม่มากนกั ในแง่นี -ผู้วิจยัมีความเห็นสอดคล้องกบั Potter (1998; pp.369-374)  ที<

เสนอว่าการแก้ปัญหาผลกระทบในเชิงลบของสื<อด้วยการใช้มมุมองแบบการปอ้งกนั (protecting) กลา่วคือการ

กดดนัให้สื<อปรับเปลี<ยนวิธีการนําเสนออาจจะได้ผลไมม่าก เพราะอตุสาหกรรมสื<อนั -นต้องเผชิญแรงกดดนัในการ

ทํากําไรซึ<งเป็นปัจจยัหลกัที<กําหนดรูปแบบเนื -อหาในสื<อ ผู้วิจยัเสนอวา่ในแงนี่ -องค์กรที<จะขบัเคลื<อนเรื<องความเป็น

ธรรมทางสิ<งแวดล้อมในประเด็นการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate justice) อาจพิจารณารูปแบบการ

รณรงค์และสื<อสารเรื<องการเปลี<ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกบักลุ่มคนวยัทํางานด้วยเนื -อหาที<ช่วยกระตุ้นให้คน

กลุม่นี -มีโอกาสพฒันาทกัษะรู้เท่าทนัสื<อประเภทข่าวการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศมากขึ -น  กลา่วคือเน้นการ

ขยายความประเด็นในการรายงานข่าวในสื<อให้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนวัยทํางานในเมืองมากขึ -น ชี -ให้เห็น

ผลกระทบทางสิ<งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ที<จะทําให้วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี<ยนแปลงไปมากขึ -น เนื -อหาเหลา่นี -ไม่

เพียงช่วยสร้างความตระหนกัให้คนวยัทํางานในเมืองเห็นความสมัพนัธ์ของตนเองกบัวิกฤติสภาพอากาศ และยงั

เป็นตวักระตุ้นให้คนเหล่านี -พฒันาตนเองให้มีความรู้เท่าทนัต่อวาทกรรม และการวางกรอบมมุมองในข่าวการ

เปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยสาํนกัขา่วและแหลง่ขา่วอีกด้วย  
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ภาคผนวก 

แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านระบบ Qualtrics XM 

 
 

Media literacy in Climate Change News 

 

Start of Block: Introduction page 

Q58 เรียน ทา่นผู้ตอบแบบทดสอบ  ผู้วิจยัขอขอบคณุที<ทา่นกรุณาให้ความสนใจการวิจยัครั -งนี - 

หากทา่นเป็นผู้ ที<ทํางานหรืออาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร อาย ุΩæ-øæ ปี 

จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่ ทา่นจงึได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันี - 

ประชากรในเขตเศรษฐกิจมีสว่นสาํคญัตอ่การสง่เสริมให้เกิดนโยบายและการดําเนินการด้านการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอา

กาศหรือโลกร้อนในประเทศไทย ผู้วิจยัจงึต้องการศกึษาถงึความรู้ความเข้าใจ 

และการรับรู้เกี<ยวกบัขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของประชากรกลุม่นี - เมื<อทราบผลการวิจยัแล้วจะทําให้สามารถ

ปรับปรุงกระบวนการสื<อสารสาธารณะเกี<ยวกบัเรื<องดงักลา่วได้และเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ<งแวดล้อมตอ่ไป ก่อนที<ทา่

นจะตดัสนิใจเข้าร่วมทําแบบทดสอบขอให้ทา่นอา่นข้อความตอ่ไปนี -อยา่งถี<ถ้วน  การวิจยันี -มีเปา้หมายเพื<อทราบระดบัของ

ความรู้เทา่ทนัสื<อประเภทขา่วการเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ หรือที<มกัเรียกกนัวา่ปัญหาโลกร้อน รวมทั -งปัจจยัตา่งๆ 

ที<สง่ผลตอ่ความรู้ความเข้าใจดงักลา่วด้วย การวิจยัครั -งนี -จะเก็บข้อมลูจากอาสาสมคัรรวม ¿ææ 

คน  ทา่นสามารถสนบัสนนุการวิจยันี -ด้วยการทําแบบทดสอบซึ<งจะใช้เวลาประมาณ óò นาท ี

แบบทดสอบนี -แบง่ออกเป็น ¡ ตอน ได้แก่ ¬)คําถามข้อมลูทั<วไปเกี<ยวกบัทา่น Ω)แบบทดสอบความรู้ 

¡)แบบสอบถามความตระหนกั  ทา่นจะได้รับการปกปอ้งความเป็นสว่นตวั การวิจยันี -ไมร่ะบตุวัตนของทา่น 

ทา่นสามารถหยดุทําแบบทดสอบได้ทนัทีโดยไมมี่ข้อผกูมดัใดๆ หากทา่นรู้สกึไมส่ะดวกที<จะทําตอ่ 

ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามข้อสงสยัเกี<ยวกบังานวิจยันี -ได้ที< อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวสัดิÅกิจ โทร. 081-7334807 

Email:dearkaew@staff.tu.ac.th     

     สทิธิÅของผู้ เข้าร่วมในโครงการวิจยั    ¬. ทา่นจะได้รับทราบถงึลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของการวิจยัในครั -งนี - 

 Ω. ทา่นจะได้รับการอธิบายถงึความเสี<ยงและความไมส่บายที<จะได้รับจากการวิจยั 

 ¡. ทา่นจะได้รับการอธิบายถงึประโยชน์ที<ทา่นอาจจะได้รับจากการวิจยั 

 ¿. ทา่นจะมีโอกาสได้ซกัถามเกี<ยวกบังานวิจยัหรือขั -นตอนที<เกี<ยวข้องกบังานวิจยั 

 û. ทา่นจะได้รับทราบวา่การยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยันี - ทา่นสามารถขอถอนตวัจากโครงการเมื<อไรก็ได้  

 6. 

ทา่นมีสทิธิÅในการตดัสนิใจวา่จะเข้าร่วมในโครงการวิจยัหรือไมก็่ได้โดยปราศจากการใช้อิทธิพลบงัคบัขม่ขูห่รือการหลอกลว

ง  โครงการวิจยันี -ได้รับการรับรองจากคณะอนกุรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ.ชดุที< Ω สาขาสงัคมศาสตร์ 

หากทา่นไมไ่ด้รับการปฏิบตัติามที<ระบขุ้างต้น ทา่นสามารถตดิตอ่กบัประธานคณะอนกุรรมการฯ หรือผู้แทน 

ได้ที<สาํนกังานคณะอนกุรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชดุที< Ω  สาขาสงัคมศาสตร์ 

งานวางแผนและบริหารงานวจิยั  กองบริหารการวิจยั อาคารโดมบริหาร ชั -น ¡ ห้อง ¡¬ø โทร. 0-2564-4440-79 ตอ่ 

¬üæ¿ หากทา่นไมต้่องการร่วมตอบแบบทดสอบ กรุณากดปิดหน้าตา่งนี - หรือออกจากแบบทดสอบได้ทนัที 



 xiv 

  

 หากทา่นไมต้่องการร่วมตอบแบบทดสอบ กรุณากดปิดหน้าตา่งนี - หรือออกจากแบบทดสอบได้ทนัที     

o รับทราบและเริ<มทําแบบสอบถาม  (¬)  

 

Skip To: End of Survey If เรียน ท่านผูต้อบแบบทดสอบ ผูวิ้จยัขอขอบคณุที:ท่านกรุณาใหค้วามสนใจการวิจยัครั0งนี0 

หากท่านเป็นผูที้... = รบัทราบและเริ:มทําแบบสอบถาม 

End of Block: Introduction page 
 

Start of Block: Screening Question 

Q2 ทา่นทํางาน หรือพกัอาศยั หรือใช้เวลาสว่นใหญ่อยูใ่นเขตใดตอ่ไปนี - 

o ปทมุวนั  (¬)  

o บางรัก  (Ω)  

o สาธร  (¡)  

o วฒันา  (¿)  

o จตจุกัร  (û)  

o บางซื<อ  (ø)  

o ดนิแดง  (ƒ)  

o เขตอื<นในกรุงเทพมหานคร  (ü)  

o ราชเทวี  (≈)  

o พญาไท  (¬æ)  

o ห้วยขวาง  (¬¬)  

o ไมใ่ชท่ั -งหมด  (¬Ω)  

 

Skip To: End of Survey If ท่านทํางาน หรือพกัอาศยั หรือใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่ในเขตใดต่อไปนี0... = ไม่ใช่ทั0งหมด 
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Q3 ทา่นจบการศกึษาเทียบเทา่ระดบัปริญญาตรี หรือมากกวา่นั -น 

o ใช ่ (¬)  

o ไมใ่ช ่ (Ω)  

 

Skip To: End of Survey If ท่านจบการศึกษาเทียบเท่าระดบัปริญญาตรี หรือมากกว่านั0น... = ไม่ใช่ 

 

Q4 ในปีนี -ทา่นมีอายรุะหวา่ง Ωæ-øæ ปีใชห่รือไม ่

o ใช ่ (¬)  

o ไมใ่ช ่ (Ω)  

Skip To: End of Survey If ในปีนี0ท่านมีอายรุะหว่าง ¢£-§£ ปีใช่หรือไม่... = ไม่ใช่ 

End of Block: Screening Question 
 

Start of Block: Demographic 

 
 

Q5 ในปี Ωûø¡ นี -ทา่นมีอายเุทา่ใด 

o 20-29 ปี  (¬)  

o 30-39 ปี  (Ω)  

o 40-49 ปี  (¡)  

o 50-60 ปี  (¿)  

 

 

 

Q6 โปรดระบเุพศสภาพ (gender) ตามความประสงค์ของทา่น 

o ชาย  (¬)  

o หญิง  (Ω)  

o เป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศ  (¡)  
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Q7 โปรดระบรุายได้เฉลี<ยตอ่เดือนในระยะ ¡ ปีที<ผา่นมานี - 

o ตํ<ากวา่ ¬û,æææ  (¬)  

o 15,000 - 25,000  (2)  

o 25,001 - 35,000  (3)  

o 35,001 - 45,000  (4)  

o สงูกวา่ ¿û,æææ  (û)  

 

 

 
 

Q8 โปรดระบรุะดบัการศกึษาของทา่น 

o ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  (¬)  

o ปริญญาโทหรือเทียบเทา่  (Ω)  

o สงูกวา่ปริญญาโท  (¡)  

 

End of Block: Demographic 
 

Start of Block: Climate change knowledge 

 
 

Q9  

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือที<มกัเรียกกนัวา่ภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ที<ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกออ

กสูช่ั -นบรรยากาศมากเกินไป 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  
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Q10 การสง่เสริมให้ผลติและจําหนา่ยถงุผ้าลดโลกร้อนมากขึ -นจะชว่ยลดโลกร้อนได้โดยตรง 

o ถกู  (æ)  

o ผิด  (¬)  

 

 

 
 

Q11 การปรับตวัสูก่ารเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change adaptation) 

หมายถงึการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที<ปลอ่ยออกมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

o ถกู  (æ)  

o ผิด  (¬)  

 

 

 
 

Q12 

ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุม่ประเทศที<จะได้รับความชว่ยเหลอืทางการเงินจากนานาชาตเิพื<อนํามาใช้ในกิจกรรมการปรับตวัสู่

การเปลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

o ถกู  (æ)  

o ผิด  (¬)  

 

 

 
 

Q13 องค์กรธรุกิจตา่งๆ สามารถใช้เงินซื -อคาร์บอนเครดติจากตา่งประเทศได้ 

เพื<อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที<ปลอ่ยจริงจากกระบวนการผลติสนิค้าและบริการ 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  
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Q14 ปัจจบุนัประเทศไทยใช้พลงังานหมนุเวียนไม่ถงึร้อยละ Ωæ ในการผลติไฟฟา้ในระบบ 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

 

 
 

Q15 

ความขดัแย้งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตริะหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนในประเทศไทยจะมีมากขึ -นเมื<อภาว

ะโลกร้อนรุนแรงขึ -น 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

 

 
 

Q16 ภยัแล้งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที<เกิดขึ -นตอ่เนื<องหลายปีมานี -เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

 

 
 

Q17 

การบริหารจดัการนํ -าที<มีประสทิธิภาพเพื<อชว่ยให้เกษตรกรดําเนินกิจกรรมการเพาะปลกูได้เป็นเรื<องสาํคญัแตไ่ม่ใช่ภารกิจใ

นการบริหารจดัการภาวะโลกร้อน 

o ถกู  (æ)  

o ผิด  (¬)  
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Q18 ปัญหานํ -าประปาในเขตกรุงเทพฯ มีรสชาตเิคม็ผิดปกตคิือผลกระทบที<เกิดจากภยัแล้งเพราะภาวะโลกร้อน 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

 

 
 

Q19 วถีิชีวติของชมุชนประมงพื -นบ้าน เชน่ เกาะมกุด์ ตําบลเกาะลบิง อําเภอกนัตงั 

จงัหวดัตรังกําลงัมีความเสี<ยงจากภาวะโลกร้อน เพราะสภาพคลื<นลมที<รุนแรงมากขึ -นทําลายที<อยูอ่าศยั 

และแหลง่อนบุาลสตัว์นํ -าในพื -นที< 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

End of Block: Climate change knowledge 
 

Start of Block: Media literacy knowledge 

 
 

Q20 สาํนกัขา่วมีรายได้จากเงินคา่โฆษณาที<องค์กรธรุกิจซื -อเวลามากกวา่รายได้ที<ได้รับจากการขายสนิค้า เชน่ 

ขายหนงัสือพิมพ์ให้กบัผู้อา่น เป็นต้น 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

 

 
 

Q21 องค์กรธรุกิจขนาดใหญ่มีหนว่ยงานสื<อมวลชนสมัพนัธ์ที<ตดิตอ่กบันกัขา่วได้ตลอดเวลา 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  
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Q22 องค์กรขา่วควรรักษาความเป็นกลางในการรายงานขา่ว แตก็่ต้องรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินไปพร้อมๆกนั 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

 

 
 

Q23 

ปัจจบุนัองค์กรขา่วในประเทศไทยสว่นใหญ่ให้ความสาํคญักบัขา่วสิ<งแวดล้อมด้วยการตั -งโต๊ะขา่วสิ<งแวดล้อมอยา่งเป็นทาง

การ 

o ถกู  (æ)  

o ผิด  (¬)  

 

 

 
 

Q24 ขา่วเกี<ยวกบัภาวะโลกร้อนที<มีแหลง่ขา่วเป็นเจ้าหน้าที<ของรัฐเป็นขา่วที<มีข้อเทจ็จริงถกูต้องเสมอ 

o ถกู  (æ)  

o ผิด  (¬)  

 

 

 
 

Q25 ผู้อา่นขา่วมีบทบาทกระตุ้นสื<อมวลชนให้รายงานขา่วภาวะโลกร้อนได้ 

o ถกู  (¬)  

o ผิด  (æ)  

 

End of Block: Media literacy knowledge 
 

Start of Block: Media literarcy - skill 
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Q26 ทา่นมกัตั -งใจค้นหาขา่วเกี<ยวกบัสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในประเทศเพื<อตดิตามปัญหา 

o ประจํา  (¡)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  

 

 

 
 

Q27 ต้องมีเพื<อนของทา่นหลายๆ คนแชร์ขา่วภาวะโลกร้อนใน social media 

เสียก่อนทา่นจงึจะอยากรู้รายละเอียดของขา่วนั -น 

o เป็นแบบนั -นบอ่ยๆ  (¬)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมจํ่าเป็น ฉนัมกัหาข้อมลูด้วยตวัเอง  (¡)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  

 

 

 
 

Q28 รูปภาพภยัธรรมชาตทีิ<ดนูา่ตื<นตกใจทําให้ทา่นรีบอา่นเนื -อหาขา่วภาวะโลกร้อนชิ -นนั -นโดยไมท่นัคดิ 

o ประจํา  (¬)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¡)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  
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Q29 ทา่นถกูดงึดดูให้อา่นขา่วภาวะโลกร้อนจากพาดหวัขา่วที<ใช้ภาษานา่ตื<นเต้นมากๆ 

เพราะนกึวา่ประเดน็ขา่วนั -นเป็นเรื<องสาํคญั   

o ประจํา  (¬)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¡)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  

 

 

 
 

Q30 เมื<ออา่นขา่วเกี<ยวกบัสนิค้าหรือกิจกรรมที<อ้างวา่ชว่ยลดโลกร้อน 

ทา่นมกัเกิดข้อสงสยัถงึความเป็นไปได้ตามหลกัวิทยาศาสตร์ 

o ประจํา  (¡)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  

 

 

 
 

Q31 ทา่นมกัค้นหาข้อมลูเพิ<มเตมิเกี<ยวกบังานวิจยัที<ถกูอ้างถงึในขา่วเกี<ยวกบัภาวะโลกร้อน 

o ประจํา  (¡)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  
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Q32 ทา่นพยายามอา่นขา่วในประเดน็เดียวกนัจากสาํนกัขา่วสองแหง่ขึ -นไปเพื<อเปรียบเทียบเนื -อหา 

o ประจํา  (¡)  

o บางครั -ง  (2)  

o ไมเ่คย  (¬)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  

 

 

 
 

Q33 ทา่น post หรือ share ความคดิเหน็และเรื<องราวที<สะท้อนความเร่งดว่นของปัญหาโลกร้อนใน social media 

o ประจํา  (¡)  

o บางครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

o จําไมไ่ด้  (æ)  

 

End of Block: Media literarcy - skill 
 

Start of Block: climate change awareness 

 
 

Q34 ทา่นตั -งใจซื -อสนิค้าแบรนด์ที<โฆษณาวา่เป็นมิตรกบัสิ<งแวดล้อมแม้วา่ราคาจะแพงกวา่สนิค้าแบรนด์อื<น 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q35 ทา่นลดการใช้เชื -อเพลงิฟอสซลิด้วยการปิดสวิทซ์และถอดปลั¢กเครื<องใช้ไฟฟา้ทกุครั -งที<ไมใ่ชง่าน 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q36 ทา่นมองหาและอา่นฉลากคาร์บอนของสนิค้าที<ทา่นกําลงัจะซื -อ 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q37 ทา่นตั -งใจเลอืกซื -อเสื -อผ้าแบบที<ไมจํ่าเป็นต้องรีด เพื<อประหยดัไฟ 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q38 ทา่นมองหาซื -อเสื -อผ้ามือสองมากกวา่เสื -อผ้าที<ผลติขึ -นมาใหม ่เพราะต้องการลดการใช้ทรัพยากร 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q39 ทา่นและเพื<อนร่วมงานที<มีที<พกัอยูเ่ส้นทางเดียวกนัมาทํางานด้วยรถคนัเดียวกนัเมื<อมีโอกาสเหมาะสม 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q40 ทา่นตั -งใจเลอืกพรรคการเมืองที<มีนโยบายชดัเจนเรื<องการสง่เสริมพลงังานทางเลอืกเมื<อมีการเลอืกตั -งทั<วไป 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q41 ทา่นต้องการร้องเรียนหนว่ยงานรัฐเมื<อพบเหน็องค์กรหรือคนที<ละเมิดกฎหมายด้านสิ<งแวดล้อม 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q42 ทา่นเลือกใช้รถสาธารณะแม้จะไม่สะดวกสบายเทา่รถสว่นตวัเพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q43 ทา่นรับประทานอาหารที<เป็นพืชผกัมากกวา่เนื -อสตัว์ขนาดใหญ่เพราะต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q44 ทา่นต้องการเข้าร่วมการรณรงค์ในลกัษณะตา่งๆ เพื<อให้รัฐบาลดําเนินการด้านความเป็นธรรมทางสิ<งแวดล้อม 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 



 xxviii 

 
 

Q45 ทา่นกงัวลใจในความไมแ่นน่อนของนโยบายรัฐตอ่การชว่ยเหลอืชมุชนที<เดือดร้อนจากนํ -ากดัเซาะชายฝั<ง 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q46 ทา่นหาข้อมลูเพิ<มเตมิวา่ Covid-19 มีความเชื<อมโยงกบัภาวะโลกร้อนหรือไม ่

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q47 ทา่นหาข้อมลูด้านการจดัการสิ<งแวดล้อมของโรงแรมที<พกัก่อนตดัสนิใจเดนิทางไปพกัเพื<อการทอ่งเที<ยว  

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q48 ทา่นสนใจวา่เกษตรกรไทยจะปรับตวัอยา่งไรในภาวะภยัแล้ง  

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q49 ทา่นบริจาคเงินให้โครงการของมลูนิธิหรือสถาบนัที<ศกึษาวิจยัด้านพลงังานทางเลอืก 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 



 xxx 

 
 

Q50 ทา่นไม่สนบัสนนุให้ขึ -นภาษีมลูคา่เพิ<มในรายการสนิค้าที<มีการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงูในกระบวนการผลติ 

o ประจํา  (¬)  

o บอ่ยๆ   (Ω)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (¿)  

o ไมเ่คย  (û)  

 

 

 
 

Q51 

ทา่นคดิวา่องค์กรธรุกิจควรหนัมาปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้เชื -อเพลงิในกระบวนการผลติมากกวา่จดักิจกรรมรณรงค์ปลู

กต้นไม้ 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q52 ทา่นสนบัสนนุให้องค์กรธรุกิจใน กทม. จดักิจกรรม CSR 

ที<พาพนกังานไปปลกูป่าในชนบทที<หา่งไกลเพราะจะชว่ยลดก๊าซเรือนกระจก 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q53 ถ้าทา่นมีเงินมากพอที<จะลงทนุในหุ้น ทา่นจะลงทนุในธรุกิจและโครงการที<พฒันาเทคโนโลยีพลงังานสะอาด  

o แนน่อนที<สดุ  (û)  

o นา่จะ  (¿)  

o ไมแ่นใ่จ  (¡)  

o เป็นไปได้น้อย  (Ω)  

o เป็นไปไมไ่ด้  (¬)  

 

 

 
 

Q54 ทา่นสนใจความเคลื<อนไหวเกี<ยวกบัการลงทนุในโรงไฟฟา้ถ่านหินเพิ<มในประเทศ 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q55 ทา่นกงัวลใจวา่ภาวะโลกร้อนจะทําให้วฒันธรรมท้องถิ<นในประเทศไทยบางแหง่สญูหายไป 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

 

 
 

Q56 

ทา่นคดิวา่รัฐควรเร่งแก้ปัญหาโบราณสถานในเขตนครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยาจมนํ -าเพราะพายรุุนแรงจากการเป

ลี<ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  
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Q57 ทา่นคดิวา่เราควรสง่เสริมการแลกเปลี<ยนเทคนิคตา่งๆ 

ที<แตล่ะชมุชนในประเทศทดลองใช้เพื<อลดผลกระทบทางธรรมชาตจิากภาวะโลกร้อน 

o ประจํา  (û)  

o บอ่ยๆ   (¿)  

o บางครั -ง  (¡)  

o นานๆ ครั -ง  (Ω)  

o ไมเ่คย  (¬)  

 

End of Block: climate change awareness 
 

 

  



 xxxiv 

ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของคาํถามความรู้เรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=สาํนกัข่าว องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ องคก์รข่าว ปัจจุบนัองคก์ร เมื-อนกัข่าวตอ้งการ 

    นกัข่าวมกัใชรู้ปหมี ข่าวเกี-ยวกบั ข่าวภยัพิบติั ข่าวผลกระทบ เนืLอหาของข่าว ผูอ่้านข่าวมีบทบาท 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
 

 

 
 
Descriptives 
 
 

 

Notes 

Output Created 30-DEC-2020 11:30:01 

Comments  

Input Data C:\Users\User\Desktop\งานวิจยั อ ดวงแกว้\

วิเคราะห์ค่าควมเชื#อมนัลงตวัแปร 2 กบั 4.1 ใหม่\ตัEงค่าตวัแปร

กลบัค่าคาํถามเชิงนิเสธลงตอนที# 2 กบั 4.1 ใหม่ ตดัคาํถาม

ตามจิ.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
40 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=สาํนกัข่าว 

องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ องคก์รข่าว ปัจจุบนัองคก์ร เมื#อนกัข่าว

ตอ้งการ 

    นกัข่าวมกัใชรู้ปหมี ข่าวเกี#ยวกบั ข่าวภยัพิบติั ข่าวผลกระทบ 

เนืEอหาของข่าว ผูอ่้านข่าวมีบทบาท 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

4.1.1 สาํนกัข่าวมีรายไดจ้ากเงินค่าโฆษณาฯ 40 .55 .504 
4.1.2 องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่มีหน่วยงาน

สื#อมวลชนฯ 
40 .80 .405 

4.1.3 องคก์รข่าวควรรักษาความเป็นกลางฯ 40 .70 .464 
4.1.4 ปัจจุบนัองคก์รข่าวในประเทศไทยฯ 40 .27 .452 
4.1.5 เมื#อนกัข่าวตอ้งการขอ้มูลฯ 40 .35 .483 
4.1.6 นกัข่าวมกัใชรู้ปหมีขาวหรือสัตวที์#

น่ารักมาประกอบสกู๊ปข่าวฯ 
40 .10 .304 

4.1.7 ข่าวเกี#ยวกบัภาวะโลกร้อนที#มี

แหล่งข่าวเป็นเจา้หนา้ที#ของรัฐฯ 
40 .38 .490 

4.1.8 ข่าวภยัพิบติัขนาดใหญ่ในบางประเทศ

ฯ 
40 .08 .267 

4.1.9 ข่าวผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ

ระบบนิเวศในทอ้งถิ#นฯ 
40 .77 .423 

4.1.10 เนืEอหาของข่าวที#เกี#ยวกบัการ

เปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ 
40 .45 .504 

4.1.11 ผูอ่้านข่าวมีบทบาทกระตุน้

สื#อมวลชนรายงานข่าวภาวะโลกร้อน 
40 .68 .474 

Valid N (listwise) 40   

 
  



 xxxvi 

ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายของคาํถามความรู้เกี=ยวกับสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=สาํนกัข่าว องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ องคก์รข่าว ปัจจุบนัองคก์ร เมื-อนกัข่าวตอ้งการ 

    นกัข่าวมกัใชรู้ปหมี ข่าวเกี-ยวกบั ข่าวภยัพิบติั ข่าวผลกระทบ เนืLอหาของข่าว ผูอ่้านข่าวมีบทบาท 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 
 
Descriptives 
 
 

 

Notes 

Output Created 30-DEC-2020 11:30:01 

Comments  

Input Data C:\Users\User\Desktop\งานวิจยั อ ดวงแกว้\

วิเคราะห์ค่าควมเชื#อมนัลงตวัแปร 2 กบั 4.1 ใหม่\ตัEงค่าตวัแปร

กลบัค่าคาํถามเชิงนิเสธลงตอนที# 2 กบั 4.1 ใหม่ ตดัคาํถาม

ตามจิ.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
40 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=สาํนกัข่าว 

องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ องคก์รข่าว ปัจจุบนัองคก์ร เมื#อนกัข่าว

ตอ้งการ 

    นกัข่าวมกัใชรู้ปหมี ข่าวเกี#ยวกบั ข่าวภยัพิบติั ข่าวผลกระทบ 

เนืEอหาของข่าว ผูอ่้านข่าวมีบทบาท 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

4.1.1 สาํนกัข่าวมีรายไดจ้ากเงินค่าโฆษณาฯ 40 .55 .504 
4.1.2 องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่มีหน่วยงาน

สื#อมวลชนฯ 
40 .80 .405 

4.1.3 องคก์รข่าวควรรักษาความเป็นกลางฯ 40 .70 .464 
4.1.4 ปัจจุบนัองคก์รข่าวในประเทศไทยฯ 40 .27 .452 
4.1.5 เมื#อนกัข่าวตอ้งการขอ้มูลฯ 40 .35 .483 
4.1.6 นกัข่าวมกัใชรู้ปหมีขาวหรือสัตวที์#

น่ารักมาประกอบสกู๊ปข่าวฯ 
40 .10 .304 

4.1.7 ข่าวเกี#ยวกบัภาวะโลกร้อนที#มี

แหล่งข่าวเป็นเจา้หนา้ที#ของรัฐฯ 
40 .38 .490 

4.1.8 ข่าวภยัพิบติัขนาดใหญ่ในบางประเทศ

ฯ 
40 .08 .267 

4.1.9 ข่าวผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อ

ระบบนิเวศในทอ้งถิ#นฯ 
40 .77 .423 

4.1.10 เนืEอหาของข่าวที#เกี#ยวกบัการ

เปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ 
40 .45 .504 

4.1.11 ผูอ่้านข่าวมีบทบาทกระตุน้

สื#อมวลชนรายงานข่าวภาวะโลกร้อน 
40 .68 .474 

Valid N (listwise) 40   
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ผลการวเิคราะห์ค่าความเชื=อมั=นเครื=องมือวจิยัข้อความเกี=ยวกับทกัษะรู้เท่าทนัสื=อประเภทข่าวการเปลี=ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=ท่านมกัตัLงใจ ท่านอ่านข่าว ท่านมกัใชเ้วลา ท่านคิดวา่พาดหวัข่าว เมื-ออ่านข่าว 

    ท่านมกัคน้หาขอ้มูล ท่านพยายามอ่านข่าว ท่านpostหรือshare 

  /SCALE('ค่าความเชื-อมั-นคาํถามตอนที- 4 ตดัขอ้คาํถาม') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
 
Reliability 
 
 

 

Notes 

Output Created 29-DEC-2020 14:23:19 

Comments  

Input Data C:\Users\User\Desktop\งานวิจยั อ ดวงแกว้\

วิเคราะห์ค่าความเชื#อมั#นตดัขอ้คาํถาม\ตัEงค่าตวัแปรกลบัค่าคาํถาม

เชิงนิเสธ.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
40 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 
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Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=ท่านมกัตัEงใจ ท่านอ่านข่าว ท่านมกัใช้

เวลา ท่านคิดวา่พาดหวัข่าว เมื#ออ่านข่าว 

    ท่านมกัคน้หาขอ้มูล ท่านพยายามอ่านข่าว ท่านpostหรือ

share 
  /SCALE('ค่าความเชื#อมั#นคาํถามตอนที# 4 ตดัขอ้คาํถาม') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.05 

 

 
 
Scale: ค่าความเชื)อมั)นคาํถามตอนที) 4 ตดัข้อคาํถาม 
 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.805 8 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

4.2.1 ท่านมกัตัEงใจคน้หาข่าวสถานการณ์

เกี#ยวกบัภาวะโลกร้อนในประเทศเพื#อติดตาม

ปัญหา 
1.80 .564 40 
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4.2.2 ท่านอ่านข่าวเกี#ยวกบัภาวะโลกร้อนเฯ 2.00 .641 40 
4.2.4 ท่านมกัใชเ้วลาอ่านข่าวภาวะโลกร้อนฯ 2.33 .730 40 
4.2.6 ท่านคิดวา่พาดหวัข่าวโลกร้อนฯ 2.05 .749 40 
4.2.7 เมื#ออ่านข่าวเกี#ยวกบัสินคา้หรือ

กิจกรรมฯ 
2.05 .783 40 

4.2.8 ท่านมกัคน้หาขอ้มูลเพิ#มเติมเกี#ยวกบั

งานวิจยัฯ 
1.80 .723 40 

4.2.9 ท่านพยายามอ่านข่าวในประเด็น

เดียวกนัฯ 
1.73 .751 40 

4.2.10 ท่าน post หรือ share ความ

คิดเห็นและเรื#องราวฯ 
1.60 .778 40 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

4.2.1 ท่านมกัตัEงใจคน้หาข่าวสถานการณ์

เกี#ยวกบัภาวะโลกร้อนในประเทศเพื#อติดตาม

ปัญหา 
13.55 12.715 .235 .817 

4.2.2 ท่านอ่านข่าวเกี#ยวกบัภาวะโลกร้อนเฯ 13.35 11.926 .371 .803 
4.2.4 ท่านมกัใชเ้วลาอ่านข่าวภาวะโลกร้อน

ฯ 
13.03 11.461 .401 .801 

4.2.6 ท่านคิดวา่พาดหวัข่าวโลกร้อนฯ 13.30 11.292 .422 .798 
4.2.7 เมื#ออ่านข่าวเกี#ยวกบัสินคา้หรือ

กิจกรรมฯ 
13.30 10.472 .571 .775 

4.2.8 ท่านมกัคน้หาขอ้มูลเพิ#มเติมเกี#ยวกบั

งานวิจยัฯ 
13.55 9.997 .756 .746 

4.2.9 ท่านพยายามอ่านข่าวในประเด็น

เดียวกนัฯ 
13.63 9.984 .723 .750 

4.2.10 ท่าน post หรือ share ความ

คิดเห็นและเรื#องราวฯ 
13.75 10.141 .652 .762 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.35 13.977 3.739 8 
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ผลการทดสอบค่าความเชื=อมั=นเครื=องมือวจิยัข้อความเกี=ยวกับความตระหนักเรื=องการเปลี=ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ 

 

 

GET 
  FILE='C:\Users\User\Desktop\งานวจิยั อ ดวงแกว้\วเิคราะห์ค่าความเชื-อมั-นตดัขอ้คาํถาม\ตัLงค่าตวัแปรกลบัค่าคาํถามเชิง

นิเสธ.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ตัLงใจซืLอสินคา้ ลดการใชเ้ชืLอเพลิง ท่านมองหาและอ่านฉลาก เมื-อจาํเป็น 

    ซืLอเสืLอผา้มือสอง ท่านและเพื-อนร่วมงาน ท่านตัLงใจ ร้องเรียนหน่วยงาน ท่านเลือกใชร้ถสาธารณะ 

    ท่านรับประทานอาหาร การเขา้ร่วมการรณงค ์ท่านกงัวลใจ ท่านหาขอ้มูล การจดัการสิ-งแวดลอ้ม 

    ท่านสนใจวา่เกษตรกรไทย ท่านบริจาคเงิน องคก์ร ขึLนภาษี จดักิจกรรม ถา้ท่านมีเงินมากพอ ความเคลื-อนไหว 

    ภาวะโลกร้อน รัฐควรเร่งแกปั้ญหา เราควรส่งเสริม 

  /SCALE('ค่าความเชื-อมั-นคาํถามตอนที- 3 ตดัขอ้คาํถาม') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 

 
 
Reliability 
 
 

 

Notes 

Output Created 29-DEC-2020 14:21:36 

Comments  

Input Data C:\Users\User\Desktop\งานวิจยั อ ดวงแกว้\

วิเคราะห์ค่าความเชื#อมั#นตดัขอ้คาํถาม\ตัEงค่าตวัแปรกลบัค่าคาํถาม

เชิงนิเสธ.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
40 

Matrix Input C:\Users\User\Desktop\งานวิจยั อ ดวงแกว้\

วิเคราะห์ค่าความเชื#อมั#นตดัขอ้คาํถาม\ตัEงค่าตวัแปรกลบัค่าคาํถาม

เชิงนิเสธ.sav 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

valid data for all variables in the 

procedure. 

Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=ตัEงใจซืEอสินคา้ ลดการใชเ้ชืEอเพลิง ท่าน

มองหาและอ่านฉลาก เมื#อจาํเป็น 

    ซืEอเสืEอผา้มือสอง ท่านและเพื#อนร่วมงาน ท่านตัEงใจ ร้องเรียน

หน่วยงาน ท่านเลือกใชร้ถสาธารณะ 

    ท่านรับประทานอาหาร การเขา้ร่วมการรณงค ์ท่านกงัวลใจ 

ท่านหาขอ้มูล การจดัการสิ#งแวดลอ้ม 

    ท่านสนใจวา่เกษตรกรไทย ท่านบริจาคเงิน องคก์ร ขึEนภาษี 

จดักิจกรรม ถา้ท่านมีเงินมากพอ ความเคลื#อนไหว 

    ภาวะโลกร้อน รัฐควรเร่งแกปั้ญหา เราควรส่งเสริม 

  /SCALE('ค่าความเชื#อมั#นคาํถามตอนที# 3 ตดัขอ้คาํถาม') 

ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 
 
[DataSet1] C:\Users\User\Desktop\งานวจิยั อ ดวงแกว้\วเิคราะห์ค่าความเชื-อมั-นตดัขอ้คาํถาม\ตัLงค่าตวัแปรกลบัค่าคาํถามเชิง
นิเสธ.sav 
 

 

 
 
Scale: ค่าความเชื)อมั)นคาํถามตอนที) 3 ตดัข้อคาํถาม 
 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.920 24 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

3.1 ท่านตัEงใจซืEอสินคา้แบรนดที์#โฆษณาฯ 2.88 1.067 40 
3.2 ท่านลดการใชเ้ชืEอเพลิงฟอสซิลฯ 4.13 1.017 40 
3.5 ท่านมองหาและอ่านฉลากคาร์บอนฯ 2.25 1.149 40 
3.6 เมื#อจาํเป็นตอ้งซืEอเสืEอผา้ฯ 3.08 1.421 40 
3.7 ท่านมองหาซืEอเสืEอผา้มือสองมากกวา่

เสืEอผา้ที#ผลิตขึEนมาใหม่ฯ 
1.90 1.172 40 

3.14 ท่านและเพื#อนร่วมงานที#มีที#พกัอยู่

เส้นทางเดียวกนัฯ 
3.10 1.355 40 

3.15 ท่านตัEงใจเลือกพรรคการเมืองที#มี

นโยบายชดัเจนฯ 
2.83 1.279 40 

3.16 ท่านตัEงใจจะร้องเรียนหน่วยงานรัฐฯ 2.38 1.409 40 
3.17 ท่านเลือกใชร้ถสาธารณะแมจ้ะไม่

สะดวกสบาย 
2.53 1.281 40 

3.18 ท่านรับประทานอาหารที#เป็นพืชผกั

มากกวา่เนืEอฯ 
2.55 1.197 40 

3.22 ท่านตอ้งการเขา้ร่วมการรณงคฯ์ 2.43 1.010 40 
3.23 ท่านกงัวลใจในความไม่แน่นอนของ

นโยบายรัฐฯ 
2.68 1.269 40 

3.24 ท่านหาขอ้มูลเพิ#มเติมวา่ Covid-19

ฯ 
1.85 1.027 40 

3.25 ท่านหาขอ้มูลดา้นการจดัการ

สิ#งแวดลอ้มฯ 
1.83 .931 40 

3.26 ท่านสนใจวา่เกษตรกรไทยจะปรับตวั

อยา่งไรในภาวะภยัแลง้ 
3.00 1.198 40 

3.27 ท่านบริจาคเงินใหโ้ครงการมูลนิธิฯ 2.08 1.023 40 
3.28 องคก์รธุรกิจควรหนัมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชเ้ชืEอเพลิงฯ 
3.83 .984 40 

3.29 ท่านไม่สนบัสนุนใหขึ้Eนภาษีมูลค่าเพิ#ม

ในรายการสินคา้ฯ 
2.50 1.340 40 
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3.30 ท่านสนบัสนุนใหอ้งคก์รธุรกิจจดั

กิจกรรม CSRฯ 
2.98 1.230 40 

3.31 ถา้ท่านมีเงินมากพอที#จะลงทุนในหุน้ฯ 3.30 1.181 40 
3.32 ท่านสนใจความเคลื#อนไหวเกี#ยวกบัการ

ลงทุนฯ 
2.60 1.128 40 

3.33 ท่านกงัวลใจวา่ภาวะโลกร้อนจะทาํให้

วฒันธรรมทอ้งถิ#นในประเทศไทยบางแห่งสูญ

หายไป 
2.90 1.392 40 

3.34 ท่านคิดวา่รัฐควรเร่งแกปั้ญหา

โบราณสถานฯ 
2.98 1.291 40 

3.35 เราควรส่งเสริมความร่วมมือและการ

แลกเปลี#ยนเทคนิคต่างๆ 
3.68 1.207 40 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

3.1 ท่านตัEงใจซืEอสินคา้แบรนดที์#โฆษณาฯ 63.33 277.712 .314 .920 
3.2 ท่านลดการใชเ้ชืEอเพลิงฟอสซิลฯ 62.08 277.712 .332 .920 
3.5 ท่านมองหาและอ่านฉลากคาร์บอนฯ 63.95 259.587 .786 .912 
3.6 เมื#อจาํเป็นตอ้งซืEอเสืEอผา้ฯ 63.13 268.266 .424 .919 
3.7 ท่านมองหาซืEอเสืEอผา้มือสองมากกวา่

เสืEอผา้ที#ผลิตขึEนมาใหม่ฯ 
64.30 271.856 .434 .918 

3.14 ท่านและเพื#อนร่วมงานที#มีที#พกัอยู่

เส้นทางเดียวกนัฯ 
63.10 266.092 .500 .917 

3.15 ท่านตัEงใจเลือกพรรคการเมืองที#มี

นโยบายชดัเจนฯ 
63.38 257.317 .757 .912 

3.16 ท่านตัEงใจจะร้องเรียนหน่วยงานรัฐฯ 63.83 254.353 .749 .912 
3.17 ท่านเลือกใชร้ถสาธารณะแมจ้ะไม่

สะดวกสบาย 
63.68 264.635 .570 .916 

3.18 ท่านรับประทานอาหารที#เป็นพืชผกั

มากกวา่เนืEอฯ 
63.65 267.054 .550 .916 

3.22 ท่านตอ้งการเขา้ร่วมการรณงคฯ์ 63.78 270.948 .543 .916 
3.23 ท่านกงัวลใจในความไม่แน่นอนของ

นโยบายรัฐฯ 
63.53 265.948 .543 .916 

3.24 ท่านหาขอ้มูลเพิ#มเติมวา่ Covid-19

ฯ 
64.35 269.926 .564 .916 

3.25 ท่านหาขอ้มูลดา้นการจดัการ

สิ#งแวดลอ้มฯ 
64.38 270.958 .594 .916 

3.26 ท่านสนใจวา่เกษตรกรไทยจะปรับตวั

อยา่งไรในภาวะภยัแลง้ 
63.20 263.549 .643 .914 



 xlv 

3.27 ท่านบริจาคเงินใหโ้ครงการมูลนิธิฯ 64.13 266.522 .672 .914 
3.28 องคก์รธุรกิจควรหนัมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชเ้ชืEอเพลิงฯ 
62.38 275.779 .406 .919 

3.29 ท่านไม่สนบัสนุนใหขึ้Eนภาษีมูลค่าเพิ#ม

ในรายการสินคา้ฯ 
63.70 267.036 .484 .918 

3.30 ท่านสนบัสนุนใหอ้งคก์รธุรกิจจดั

กิจกรรม CSRฯ 
63.23 269.102 .481 .917 

3.31 ถา้ท่านมีเงินมากพอที#จะลงทุนในหุน้ฯ 62.90 262.041 .695 .914 
3.32 ท่านสนใจความเคลื#อนไหวเกี#ยวกบัการ

ลงทุนฯ 
63.60 269.426 .522 .917 

3.33 ท่านกงัวลใจวา่ภาวะโลกร้อนจะทาํให้

วฒันธรรมทอ้งถิ#นในประเทศไทยบางแห่งสูญ

หายไป 
63.30 257.549 .683 .913 

3.34 ท่านคิดวา่รัฐควรเร่งแกปั้ญหา

โบราณสถานฯ 
63.23 263.820 .585 .916 

3.35 เราควรส่งเสริมความร่วมมือและการ

แลกเปลี#ยนเทคนิคต่างๆ 
62.53 277.487 .275 .921 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

66.20 290.010 17.030 24 

 
 

 

 

 


