
 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ เชียงใหม มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาระดับ การรับรู

และความเขาใจตอ การเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม  2) เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ของ

นักศึกษาม หาวิทย าลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียง ใหม  ใชการศึกษาจากกลุม

ตัวอยางจากนักศึกษา จํานวน 393 คน โดยใชแบบสอบถาม การสังเกต และวิเคราะหขอมูลโดยใช

เทคนิค การแจงความถี่ การกระจายรอยละ คาเฉลี่ยและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยมีรายละเอียด

การนําเสนอมขีัน้ตอนดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  ผูศึกษาไดทําการศึกษาวิจัยการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม มีประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 7178 คน ผูศึกษาไดทําการสุมจากประชากรดวยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 

sampling)โดยใชสตูรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน

ไมเกิน 0.05 ไดกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน  378 คน แตเนื่องจากระบบการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยฯจัดระบบการเรียนการสอนเปนระบบกลุมหอง ดังนั้นเพื่อใหการเก็บขอมูลของ

นักศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพ อีกทั้งปองกันการสูญหายของแบบสอบถาม ผูศึกษาจึงไดเพิ่ม

จํานวนนักศึกษาโดยเพิ่มจากการคํานวณ เปนกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 393 คน ประกอบดวย

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 – 5 การเลือกคณะวิชาและสาขาวิชา

ใชวิธีการจับสลาก ตามสัดสวนของนักศึกษาดังรายละเอียดในการสุมกลุมตัวอยางในบทที่ 3 การ

เก็บขอมูล ผูศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใชไดแก การใช

แบบสอบถาม และการสังเกต จากการเก็บขอมูลผูวิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามไดครบตามจํานวน 

รอยละ 100 และขอมูลที่ไดผูศึกษา ไดทําการสรุปรวบรวม วิเคราะหโดยใชหลักการทางสถิติ และ

ประมวลผลโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ผลของการวิเคราะหขอมูลไดเสนอและสรุปผลดัง
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บทที่ 4 ทั้งน้ีผูศึกษา ไดดําเนินการศึกษา คนควาจนบรรลุตามวัตถุประสงคตามวิธีการและขั้นตอน

การศึกษาควาคนควาแบบอิสระ  ขอสรุปผลการศึกษาตามรายการวัตถุประสงคดังนี้ 

5.1.1 การรับรูและความเขาใจตอ การเกิดภาวะโลกรอนและทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ภาวะโลกรอนของนักศึกษา  

พบวารอยละ 80 มีความรูความเขาใจในสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน มีการติดตาม

ขอมูลขาวสารทางสื่อตางๆโดยเฉพาะทางโทรทัศน ทางหนังสือพิมพและวิทยุ จึงทราบสาเหตุของ

การเกิดภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นใกลตัวไดเปนอยางดี รอยละ 94 ทราบวาเปนผลกระทบที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับตนเอง และรอยละ 60 ทราบวาธรรมชาติถูกทําลายและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ไมมีการควบคุม รวมถึงการเกิดภาวะเรือนกระจก และมีขอเสนอแนะเร่ืองการเพิ่มความรู เกี่ยวกับ

การเกิดภาวะโลกรอนและแนวทางแกปญหา เพิ่มการประชาสัมพันธ และการรณรงคการลดภาวะ

โลกรอน แสดงใหเห็นถึงการมีความต่ืนตัว รับรู และทราบสาเหตุ ของการเกิดภาวะโลกรอนไดใน

ระดับที่ดี 

5.1.2 พฤติกรรมการปรับตัวตอภาวะโลกรอน พบวานักศึกษามีความรวมมือในการเขารวม

กิจกรรม การรณรงคเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 

พบวามีการปรับตัวที่รอยละ 47 ถือวานอย แตในดานการใสใจในสิ่งแวดลอมเชน การปด

ไฟทุกดวงเมื่อเลิกใชงานมากถึงรอยละ 79 และ เร่ืองเห็นผูอ่ืนเปดนํ้าหรือเปดไฟทิ้งไว มีนักศึกษา

ตอบวาเขาไปดูวามีการใชงานหรือไม ถาไมมีรีบปดทันทีตอบมากที่สุดรอยละ 89 สวนเร่ืองของ

ความตองการใหมกีารจัดกจิกรรมการลดภาวะโลกรอนในมหาวิทยาลยัในดานใด รอยละ  53 ตอบวา

การรณรงคสงเสริมใหนักศึกษาทุกคนใหความรวมมือ  และรอยละ  54 ตอบวาจะเปนสมาชิกในการ

จัดทําโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน แตเร่ืองความคาดหวังเร่ืองการลดภาวะโลกรอน  รอย

ละ 70 ตอบวาทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี สวนขอเสนอแนะเร่ืองสภาพแวดลอมเชนการเพิ่ม

พื้นที่พักผอนที่เปนธรรมชาติ การมีทางเดินที่มีความสะดวกสบายกันแดดกันฝน จัดใหมีทาง

จักรยาน ในเร่ืองของการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกเสนอแนะวาการออกแบบใหถุงผาควรจะกันนํ้า

และทําใหสวยงามนาใช  ผลสรุปวาอยูในระดับพอใช 

จากคําถามการวิจัยเร่ือง การรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ เชียงใหม ในคําถามที่ผูวิจัยไดต้ังคําถามไวเพื่อการศึกษา

ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ีไดแก 1) นักศึกษามีการรับรูและความเขาใจตอการเกิดภาวะโลกรอน

เปนอยางไร  2) นักศึกษามี พฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอน อยางไรบาง  ผูวิจัยได

ขอสรุปจากคําถามดังกลาวดังนี้ 



 107 

 ขอที่ 1) นักศึกษามีการรับรูและความเขาใจ ตอการเกิดภาวะโลกรอน อยูในระดับดี 

มีการติดตามขอมูลขาวสาร มีองคความรูเกี่ยวกับ การเกิดภาวะโลกรอน และทราบเกี่ยวกับปญหา

และสาเหตุไดเปนอยางดีตามผลสรุปขอมูลในบทที่ 4 ผลการศึกษาขอมูล ดังน้ันในเร่ืองของการรับรู

และความเขาใจตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษาจึงอยูในระดับที่ดี 

 ขอที่ 2) นักศึกษามี พฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอน อยูในระดับ

พอใช แตยังมีบางกลุมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด เปนผลจากการ

วิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 ผลการศึกษาขอมูล  แตมีขอนาสังเกต คือ นักศึกษามีการรับรูและความ

เขาใจตอการเกิดภาวะโลกรอนอยูในระดับดี แตในพฤติกรรมกลับแตกตางจากความคาดหมาย มีผล

การวิเคราะหอยูในระดับกลางๆ และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ ก็จะมีผล

เปนแบบน้ีเชนกัน ดังน้ันผลของพฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษาจึงอยู

ในระดับพอใช 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาที่เจาะจงเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น

ป ที่ 2 – 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม เพื่อศึกษาเปนแนวทาง

ในการขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาระดับอ่ืน และภาคประชาชนตอไป โดยดําเนินการศึกษาตาม

กรอบแนวคดิทีว่างไวไดแก เงื่อนไขการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวทั้งภายในและภายนอก และ

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล พบวา

นักศึกษาสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 21 ป เปนนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย มีการรับรูและทราบถึง

ปจจัยเร่ืองการเขาสูภาวะโลกรอนแลวเปนอยางดี มีการปรับตัวเขากับสถานการณไดในระดับพอใช

ถึงปานกลาง โดยเฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร รองลงมาไดแกคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตรตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีจํานวน

นักศึกษาที่มีความรูดานวิทยาศาสตรมีมากกวา จึงมีความรอบรูในเร่ืองของการรับรูไดดี แตในการ

ปรับตัวของนักศึกษาคณะวิศวกรรมกลับใหความรวมมือนอย ในดานการเขารวมกิจกรรมกลับมี

สวนรวมมาก โดยสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรมและชวยรณรงคลดโลกรอน 

  จากผลการวิเคราะห มีนักศึกษาบางกลุมยังไมคอยจะเขาใจเกี่ยวกับปญหาของ

ภาวะโลกรอน อาจจะสืบเน่ืองจากการขาดความใสใจ หรือมีความสนใจเร่ืองอ่ืน ดวยวัยและ

ประสบการณที่นักศึกษามีอยูถือวายังอยูในวัยรุนเพราะสวนใหญอายุยังไมถึง 25 ป ดังน้ันตองมี

วิธีการทางดานจิตวิทยามาใชเสริมรวมในการเผยแพรองคความรู ไดแกเร่ืองของ กระบวนการรับรู 

(process) ซึ่งการเกิดการรับรูไดตองประกอบดวย  1) มีสิ่งเราที่จะรับรู ( Stimulus) เชน รูป รส  กลิ่น 
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เสยีง  2) ประสาทสัมผัส ( Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส เชน หู ตา จมูก ลิ้ น ผวิหนัง  3) 

ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งเรา  ที่ไดสัมผัส 4) การแปลความหมายจากสิ่งสัมผัส  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับรูจะเกิดขึ้นได ตองเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังน้ี (กั นยา 

สวุรรณแสง, 2532 อางใน พัชรา นาถนอม, 2545) มีรายละเอียดดังน้ี ขั้นที่ 1 สิ่งเรามากระทบอวัยวะ

สัมผัสของอินทรีย  ขั้นที่ 2 กระแสประสาทวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งมีศูนยอยูที่ สมอง  

และ ขั้นที่  3 สมองแปรความหมายออกมาเปน ความรู ความเขาใจ โดยอาศัยความรูเดิ มและ

ประสบการณเดิ ม นอกจากน้ันยังตองมี การปลูกฝงเร่ืองจิตสํานึกใหนักศึกษามีความตระหนักใน

เร่ืองโลกรอน การสรางแรงจูงใจ การสรางทัศนคติที่ดี จากวิธีการที่กลาวมามีสวนชวยใหนักศึกษา

เกิดการรับรู ความเขาใจและมีเจตนคติที่ดีเกิดขึ้นในการแสดงออกดานพฤติกรรมการปรับตัวตอการ

เกิดภาวะโลกรอน  ในประเด็นน้ี ถาหากมีการเนนการประชาสัมพันธดวยวิธีการที่นาสนใจและ

นักศึกษาเขาถึงไดงายก็จะทําใหมีความสัมฤทธิ์ผล    

   ดานสาเหตุและปจจัยดานการรับรูปญหาการเกิดภาวะโลกรอน จากการสังเกต

และการวิเคราะหระดับความคิดเห็น พบวามีนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในเกณฑดี แสดงวายังมีผูที่

ยังไมคอยเขาใจและขาดความรูที่ละเอียดเร่ืองภาวะโลกรอนอยูบางสวน ซึ่งอาจะเกี่ยวของกับ การ

ประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม ผลงาน คําตอบ 

วิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ ( Criteria) เปนฐานใน

การพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ ( Characteristics 

of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะหและการสังเคราะห

เขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด  (เบนจามิน บลูม Benjamin S. 

Bloom อางถึงในอักษร สวัสดี 2542) และอาจจะมีสาเหตุจากความรูและประสบการณหรือวุฒิภาวะ

ที่แตกตางกัน จึงเปนเหตุทําใหระดับความคิดเห็นยังไมเปนที่นาพอใจ   

  ดานขอมูลการรับรู พบวา มีนักศึกษารอยละ 80 มีความรูความเขาใจในสาเหตุของ

การเกิดภาวะโลกรอน มีการติดตามขอมูลขาวสารทางสื่อตางๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน ทาง

หนังสือพิมพและวิทยุ นอกจากน้ันจะเปนสื่อทางอิเล็กทรอนิคสนักศึกษาสวนใหญสามารถเขาถึง

ไดงายกวาและยังมีการปรับใหขอมูลขาวสารใหมรวดเร็วและทันตอเหตุการณไดดี บางสวนที่มี

ความต้ังใจรวมมือและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีสวนใหญเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

คาดวานาจะมาจากพื้นฐานการเรียนรูที่แตกตางกันในแตละคณะ ความรูในเชิงลึกของสาขาวิชามี

สวนทําใหนักศึกษาเกิดการบูรนาการใหเขากับภาวะโลกรอนได ดังนั้นความแตกตางของระบบการ

เรียนการสอนนาจะเปนตัวแปรสําคัญในเร่ืองพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษา  ในกระบวนการ

รับรูของนักศึกษาแตละคนน้ันจะมีความแตกตางกัน เมื่อเปนเชนน้ีผลของการรับรูของนักศึกษาแต
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ละคณะในกลุมตัวอยางที่ไดมาจะมีความแตกตางกันดวย และตามที่ ธีรนันท พุมหมอก (2543) ได

กลาววา การรับรูของแตละบุคคล ใด ยอมมีควา มแตกตางกนั  ขึ้นอยูกับกา รประเมิน ตอเหตุการณ 

หรือสถานการณน้ันๆ การรับรูของบุคคลเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน ถึงแมจะรับรูใน

เร่ืองเดียวกันก็ไมมีบุคคลใดที่จะมีการรับรูที่เหมือนกับบุคคลอ่ืนทีเดียวเพราะบุคคลจะประมวลการ

รับรูน้ันเป นประสบการณที่มีความหมายเฉพาะตนเอง ซึ่งมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม

ตางๆ ของบุคคลน้ันๆ ดวย โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรู เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การ

ฝกอบรม หรือการเรียนรูประสบการณในอดีตและบทบาทหนา ที่ ดังน้ันการรับรูของนักศึกษายอม

สงผลลัพธในการแสดงออกดานพฤติกรรมจะมีความแตกตางกัน  

ดานพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับการเกิดสภาวะโลกรอนพบวามีระดับ

ความสําคัญอยูในระดับพอใช แตยังมีประชากรบางสวนที่ไมใสใจในการปรับตัวยังคงดําเนิน

กิจกรรมชีวิตประจําวันตามปกติ ซึ่งเปนประชากรสวนนอยที่สามารถจะปรับตัวไดในอนาคต มี

นักจิตวิทยาสังคมชื่อ ฟชไบน และไอเซน มีสมมุติฐานวาพฤติกรรมตางๆ  ของบุคคลลวนกระทําไป

อยางมีเหตุผล และเปนไปอยางสมัครใจ  โดยพิจารณาขอมูลที่มีอยูประกอบดวย ซึ่งพฤติกรรมทกุ

อยาง ที่ เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก สิ่งเรา (Stimulus) ที่เปนตัวกระตุนทําใหอินทรียแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนอง มี 2 ประเภท คือ สิ่งเราภายนอก และสิ่งเราภายใน ดังนั้นพฤติกรรมบางอยางของมนุษย

จึงเปนสิ่งที่คนหาสาเหตุไดยาก เปนที่ทราบแลววาพฤติกรรมเปนผลมาจากการที่มนุษยเลือก

ปฏิกิริยาตอบสนอง ที่เหมาะสมที่สุด มาสนองตอสิ่งเรา แตสิ่งเราจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อกระตุน

ใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ และบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึง่ในประเด็นน้ี

มหาวิทยาลัยตองมีเร่ืองของการกําหนดมาตรการรองรับ และเพิ่มวินัย การบูรนาการเขาไปกับระบบ

การเรียนการสอน นาจะเปนทางออกสําหรับการแกไขปญหานี้ 

  ดานขอเสนอแนะของนักศึกษาไดมีกลุมตัวอยางบางสวนเฉลี่ยรอยละ 10 ไดตอบ

คาํถามเกีย่วกบัแนวความคดิและขอเสนอแนะเร่ืองภาวะโลกรอนไวดังน้ี ไดแกมหาวิทยาลยัควรให

การสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน ใหสม่ําเสมอ และมีนโยบายที่ชัดเจน

พรอมกับงบประมาณในการทํางานใหมาก มีประชากรบางสวนเสนอใหมีการเขารวมและบังคับทํา

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  รวมทั้งเนนการประชาสัมพันธใหมาก ในเร่ืองความตองการดานกายภาพ

มีขอเสนอแนะเร่ืองสภาพแวดลอมเชนการเพิ่มพื้นที่พักผอนที่เปนธรรมชาติ การมีทางเดินที่มีความ

สะดวกสบายกันแดดกันฝน จัดใหมีทางจักรยาน ในเร่ืองของการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกมี

ขอเสนอแนะวา การรออกแบบใหถุงผากันน้ําไดและทําใหสวยงามนาใช 

ดานองคความรูเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกรอนมีขอเสนอใหเพิ่มเขาไปในสวนของ

การเรียนการสอน การประชาสัมพันธและการอบรมความรูเพิ่มเติม เนนการสรางจิตสํานึก
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สาธารณะในการใสใจในสิ่งแวดลอม แตมีบางกลุมที่มีการใสใจในสิ่งแวดลอมเชน การปดไฟทุก

ดวงเมื่อเลิกใชงานมากถึงรอยละ 79 และเมื่อเห็นผูอ่ืนเปดนํ้าหรือเปดไฟทิ้งไว และเขาไปดูวามี

การใชงานหรือไม ถาไมมีรีบปดทันที มีกลุมตัวอยางตอบมากที่สุดรอยละ 89 แสดงใหเห็นถงึ

ประชากรนักศึกษาเร่ิมมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีความพรอมที่จะปรับตัวตอการเกิด

ภาวะโลกรอน สรุปวาอยูในระดับดี 

 

5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 

  จากการศึกษาถึงการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม ผูศึกษาไดดําเนินการตาม

กระบวนการวิจัย อันไดแกการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุ การเก็บและรวบรวมขอมูล

ดวยเคร่ืองมือชนิดตางๆ การวิเคราะหและประเมินผล จนไดขอสรุปผลการวิจัยดังที่ไดนําเสนอ

ขางตน ดังน้ันจึงมีขอเสนอแนะสําหรับเปนแนวทางดําเนินการสําหรับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ

ดังน้ี 

- ดานการศึกษาวิจัยถึงระดับการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาตอ

การเกิดภาวะโลกรอนในการศึกษาคร้ังนี้เนนศึกษาเฉพาะนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม ยังไมครอบคลุมถึงประชากรนักศึกษาสถาบันอ่ืน 

จึงเปนขอมูลเฉพาะพื้นที่และหนวยงาน หากในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปตองการขอมูลที่มีความ

หลากหลายในระดับการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ตองใชระยะเวลาและ

วิธีการศึกษาวิจัยที่แตกตางออกไป  อยางไรก็ตามผลของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดมีขอบงชี้ถึง

ลักษณะเฉพาะบางอยางของกลุมตัวอยางออกมา เชน นักศึกษามีอายุเฉลี่ยอยูที่  21 ปเปนวัยที่มีความ

กระตือลือลนในการคนควาหาความรูรอบตัว และรับขอมูลสิ่งใหมๆไดดี ดังน้ันผลของความรู 

ความเขาใจในเร่ืองการเกิดภาวะโลกรอนจึงมีคาคะแนนเฉลี่ยที่สูงอยูในระดับดี แตดวยชวงอายุอยู

ในวัยรุนตอนปลายดังน้ันจึงมีปญหาเร่ืองการปรับตัว 

ดังที่ลออ หุตางกรู (2534) ไดกลาววา การปรับตัวของบุคคลโดยทั่วไปนั้นแบง

ออกได 2 ประเภทคือ การปรับตัวดานรางกาย และการปรับตัวดานจิตใจ ซึ่งการปรับตัวดานรางกาย

นั้น เปนการปรับตัวตอสิ่งเราโดยการเปลี่ยนแปลงการทํางานสวนประกอบโครงสรางเพื่อรักษา

ความสมดุลของชีวิต สวนการปรับตัวดานจิตใจเปนปฏิสัมพันธของบุคคลกับสิ่งเรา โดยมีการ

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม บุคลิกภาพ ความเชื่อ ความคิด เพื่อขจัดความตรึงเครียด และเพื่อใหมีดุลย

ภาพหรือความสงบสุขของจิตใจ  จากเหตุผลดังกลาวการชี้แนะแนวทางการปรับตัวของประชากร

นักศึกษาใหเปนไปในแนวทางที่ดี ตองใชหลักการทางจิตวิทยามาประกอบการดําเนินการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังเชน มีสิ่งเรา แรงจูงใจ ดังที่ นักจิตวิทยาสังคมชื่อ ฟชไบน และไอเซน  มี

สมมุติฐานวาพฤติกรรมตางๆ  ของบุคคลลวนกระทําไปอยางมีเหตุผล และเปนไปอยางสมัครใจ  

โดยพิจารณาขอมูลที่มีอยูประกอบดวย เน่ืองจากจุดมุงหมายของทฤษฎีน้ีตอง การที่จะทํานาย และ

เขาใจในตัวบุคคล การที่จะเปนไปในจุดมุงหมายดังกลาวจะตองทําเปนขั้นตอนโดยระบุ  และวัด

พฤติกรรมที่นาสนใจ เมื่อทราบแลวจึงทําตาม จากทฤษฎีและหลักการที่กลาวมาสามารถที่จะนํามา

ประยุกตใชกับกลุมประชากรนักศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพ ในดานพฤติกรรม

การปรับตัวใหเขากับการเกิดภาวะโลกรอนไดเปนอยางดี 

  - ดานการศึกษาถึงความสัมพันธของประชากรนักศึกษาแตละคณะวิชาตอการรับรู

และพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน จากผลการศึกษา ขอสรุปและผลการวิเคราะห

พบวา ไมมีความแตกตางกันของผลจากการศึกษาถึงความสัมพันธของประชากรนักศึกษาแตละ

คณะวิชาตอการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ตามลักษณะ

ประชากรศาสตรของนักศึกษากลุมตัวอยาง  แตถาหากมีการวิจัยประชากรนักศึกษาทุก

สถาบันการศึกษา คาดวาจะพบความแตกตางกันตามลักษณะประชากรศาสตรของนักศึกษาได 

ทั้งน้ีเปนเพราะเร่ืองของพื้นความรูเดิมของนักศึกษาสวนใหญ ที่มีพื้นความรูเดิม

อยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเปนคารอยละ 56 และ และการมีอายุเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 

รวมถึงองคความรูของประชากรนักศึกษาผนวกกับประสบการณที่ทุกคนไดรับมีความใกลเคียงกัน

มาก ดังน้ันในเร่ืองการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษาจึงมีผล

ที่ใกลเคียงกันมาก 

  - ดานการศึกษาวิจัยลักษณะพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน  พบวา

กลุมตัวอยางมีความรู ความเขาใจ ความต่ืนตัวในเร่ืองภาวะโลกรอนเปนอยางดี แตในผลการ

วิเคราะหดานพฤติกรรมพบวามีการปรับตัวอยูในระดับที่ยังไมดีนัก นาจะมีสาเหตุมาจากประเด็น

ตางๆไดแก เร่ืองของสภาพการณทางสังคมที่มีการแขงขัน สภาพแวดลอมทางกายภาพ ระยะเวลาที่

นักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ความเคยชินเกี่ยวกับพฤติกรรมเดิมที่ไดเคยปฏิบัติ ความตองการความ

สะดวกสบายในดานสาธารณูปโภคที่ทันสมัย อีกทั้งกิจกรรมเกี่ยวการลดโลกรอนอาจมีนอยหรือ

ขาดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมเปนตน  

อยางไรก็ตามหากมีการเพิ่มการรณรงคประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลก

รอนและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางจริงจังและตอเน่ือง การสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆไดแกการ

ยกยองเชิดชูผูนําหรือผูเขารวมในกิจกรรมเกี่ยวกับโลกรอน การใหรางวัลผลตอบแทน การใหการ

ยอมรับ และประชาสัมพันธกิจกรรมทั้งหลาย ผานทางสื่อตางๆ ที่นักศึกษาเขาถึงไดโดยสะดวก  จาก

ประเด็นดังที่กลาวมาหากองคกรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการกิจกรรมไดนํามา
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ประยุกตใชและยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อใหประชากร

นักศึกษาไดเขารวมและมีสวนรวม ก็จะเปนการสนองตอบดานนโยบายการรณรงคลดสาเหตุการ

เกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

  - ดานการใหการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน การ

ใหการสนับสนุนกิจกรรมไมวาจะเปนเร่ืองของงบประมาณ การสนับสนุนดานบุคลากรและ

เคร่ืองมือ การกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ในการมุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่ทรง

ความรูคูคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพึ่งพา

ตนเองได (SMART and FAST) สรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และถายทอดสูสังคม ชวย

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของชาติและพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสามารถ

แขงขันได  โดยใชหลักการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลรวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองมีความชัดเจนทั้งทางนโยบายและการถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมไดมากเชน การจัดกจิกรรมเวที

แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพือ่เกดิกระบวนการการเรียนรูรวมกนัในการจัดการ ลดภาวะโลกรอน ของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลยัเพื่อสรางแรงจูงใจ  และความรูสึกที่ดีในการมีสวนรวม ไดเปนอยางดียิ่งขึ้น

  - ดานการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสนองตอบการลดภาวะ

โลกรอน มหาวิทยาลัย ตองมีมาตรการดานการประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากรของบุคลากรและ

นักศึกษา ตองคํานึงถึงการใชประโยชนไดอยางสูงสุดและใชเทาที่จําเปน สนองนโยบายการ

ประหยดัพลงังานและอนุรักษสิง่แวดลอมการ สรางนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งใน

มหาวิทยาลัย ในบานและอาคารสํานักงาน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรอยางเต็มที่  เปน

การลดพลังงานในการกําจัดขยะ  ลดมลพิษและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกใน

กระบวนการกําจัดไดอีกทางหน่ึง 

            - ดานการปลูกฝงเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะใหแกนักศึกษาในการชวยลดภาวะโลก

รอน นอกจากการใหการสนับสนุนกิจกรรมและมีมาตรการดานการประหยัดพลังงานแลว นาจะ

สอดแทรกองคความรู ปญหา สาเหตุและผลกระทบภาวะโลกรอนเขาไปในระบบการเรียนการสอน

ดวย เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ทั้งดานการศึกษาและการชวยลดภาวะโลกรอนไดอีทางหน่ึง   

- ดานการใหความรู จัดการอบรม และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการลดภาวะ

โลกรอน แกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป   ดวยการจัดกิจกรรมวิชาการโดยสอดแทรกขอมูลเกี่ยวกับ

แนวทางการลดภาวะโลกรอน ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยขยายเครือขายสมาชิกและองคกรที่

เกี่ยวกับแนวทางการลดภาวะโลกรอนไดอยางยั่งยืน หรือ ชกัชวนคนอ่ืนๆ  รอบขางใหชวยกนัดูแล
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สิง่แวดลอมและลดปญหาภาวะโลกรอน  ใหความรูความเขาใจและชักชวนคนใกลตัว รวมทั้งเพื่อน

บาน เพื่อขยายเครือขายผูรวมหยุดภาวะโลกรอนใหกวางขวางขึ้น  

- ดานการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรณรงคสิ่งแวดลอมในชุมชน  แลวลอง

เสนอกิจกรรมรณรงคใหความรูและกระตุนใหเกิดการรวมมือ  เพื่อลงมือทํากิจกรรมสิ่งแวดลอมที่

ตอเน่ือง และสงผลใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนการขยายเครือขายดานความรวมมือกับ

องคกรสวนทองถิ่น และสงผลใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    

 

ขอสรุปปญหาการเกิดภาวะโลกรอน 

เปนปญหาที่ใกลตัวเรามากที่สุด ซึ่งปญหาและสาเหตุเกิดจากฝมือของมนุษยที่ได

กอขึ้นมาไมวาจะเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีการควบคุม การ การเพิ่มขึ้นของปริมาณ

กาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย  ผลกระทบจากภาวะโลกรอนน้ันได

เกิดขึ้นแลว เชน การละลายของธารนํ้าแข็ง ใน Alaska นํ้าทะเลสูงขึ้นทําใหเกาะเวลสเคท ในบริเวณ

หมูเกาะฮาวายจมหายไป  การเกิดคลื่นความรอนในยุโรป ที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส 

ปะการังในมหาสมุทรอินเดียบริเวณหมูเกาะเซเชลล หมูเกาะมัลดีฟ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทยและ

อ่ืนๆ เกิดการฟอกขาวและตายลง การเกิดพายุเฮอรริเคนในอเมริกากลาง และที่อ่ืนๆ โดย

นักวิทยาศาสตรไดคาดการณไววา หากอุณหภูมิโลกยังคงสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดจะตองอพยพ

ยายถิ่น หรืออาจสูญพันธุไปจากโลก  การเกิดโรคในเขตรอนที่มียุงเปนพาหะนําโรคจะแพรกระจาย

ไปยังเขตอบอุน พื้นที่เกษตรกรรมจะไดรับผลกระทบ สงผลตอการผลิตอาหารของโลก ผูคนหลาย

ลานคนจะไดรับผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น  

 

ผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาวที่ประเทศไทยจะไดรับในอนาคตคือ 

- ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนื่องจากการละลายของน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก  โดยนักวิทยาศาสตร

คาดการณวาระดับนํ้าทะเลอาจสูงขึ้นอีก 1 เมตรในอีก 100 ปขางหนา  ซึ่งสงผลโดยตรงตอชายฝง

ทะเลของไทยทางดานเศรษฐกิจ เชน การประมง  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  รวมถึงอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวเนื่องจากระดับน้ําที่สูงขึ้นทําใหพื้นที่ชายหาดแคบลงและอาจสูญหายไปเลย  หรือ

แมกระทั่งพื้นที่ปาชายเลนที่อาจถูกแทนที่ดวยหาดเลน  และถามีการรุกล้ําของนํ้าทะเลเขาสูพื้นที่

แมนํ้าเจาพระยามากขึ้นก็จะสงผลกระทบที่รุนแรงตอการเกษตรกรรมของไทย  

- อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงทําใหมีการระเหยของน้ําบริเวณมหาสมุทร ทะเลสาบ  แมนํ้า 

และลําธารมากยิ่งขึ้น  สงผลใหความชื้นเพิ่มขึ้นดวยจนกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองที่รุนแรงขึ้น  

บอยคร้ังขึ้น และไมเปนไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยูในแนวพัดผานของพายุไตฝุนดัง
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เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2532 จากพายุเกย และเหตุการณลาสุดเมื่อตนเดือนเมษายน 2554 จาก

ภัยธรรมชาติ เกิดนํ้าปาไหลหลากและดินถลม ทําใหทางภาคใตของไทยไดรับความเสียหายทั้งดาน

ที่อยูอาศัยและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  นอกจากนี้ยังมีผลทําใหความหลากหลายในระบบ

นิเวศนลดลงดวยเชนกนั และปญหาการระเหยของนํ้าที่มากขึ้นถาเกิดในพื้นที่ที่มีปริมาณนํ้านอยอยู

แลว เชน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ก็จะทําใหพื้นที่ดังกลาวแหงแลงจนไมสามารถทําการเพาะปลูก

ไดเลย  

- เมื่อภัยธรรมชาติมีความรุนแรงขึ้นยอมสงผลตอปญหาสุขภาพอนามัยของประชากรมาก

ขึน้ไปดวย  ถามองยอนไปในอดีตปญหาโรคระบาดเกิดขึ้นจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย  ซึ่งตรงขามกับปจจุบันที่มีความเจริญทางดานการแพทยมากขึ้นแตกลับตอง

เผชิญหนากับปญหาโรคระบาดอีกคร้ังอยางหลีกเลี่ยงไมไดเพราะภัยธรรมชาติน่ันเอง  เชน เมือ่เกดิ

น้ําทวมก็ทําใหมีการปนเปอนของเชื้อโรคในแหลงน้ําจนทําใหโรคอหิวาหกลับมาระบาดอีกคร้ัง  

หรือโรคติดตอในเขตรอนที่สําคัญไดแก มาลาเรีย ที่อาจเพิ่มการระบาดมากขึ้นไปอีก  โดยมสีาเหตุ

จากการเพิ่มการขยายพันธุของยุงที่เปนพาหะของโรค 

ที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบจากภาวะโลกรอน ซึ่ง

ตองมี วิธีปองกันหรือลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติอาจเปนเพียงการชะลอเวลาหรือลดความ

รุนแรงลงเทาน้ันดังน้ันตอนน้ีที่ทําไดก็คือชวยกันคงสภาพแวดลอมที่ดีเอาไวใหนานที่สุดเทาที่จะทํา

ได เชน การเลือกใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเปนพลังงานหมุนเวียน ไดแกพลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานทางเลือกอ่ืนที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม   
ปญหาทุกอยางในโลกสามารถแกไขไดเสมอ  เพียงแตทุกคนที่อาศัยอยูบนโลกน้ี

ตองรวมมือรวมใจกันปญหาตางๆ  จึงจะผานพนไปได  ดังตัวอยางที่เห็นไดจากภัยธรรมชาติที่เกิด

นับคร้ังไมถวนกับประเทศไทยที่สามารถผานไปไดจากความชวยเหลือของคนไทยดวยกันเอง  และ

ถาไมอยากให ในอนาคตประสบกับชะตากรรม  ดังเชนภาวะโลกรอนในปจจุบันน้ี  ตองรวมมือรวม

ใจกันรักษาและดูแลสภาพแวดลอมใหคงอยูในสภาพที่ดีตลอดไป  
ดังนั้นปญหาภาวะโลกรอนจึงเปนปญหาในระดับโลก มีความตองการความ

รวมมือจากหลายฝาย ไมวาจะเปนหนวยงาน องคกรของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ที่ตองการความรวมมือกันอยางจริงจัง ดังนั้นเราควรมีการสรางเครือขายรวมกับ

หนวยงานและองคกรอ่ืนๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเพื่อสรางความต่ืนตัวในการลดภาวะโลก

รอนใหขยายวงกวางตอไป 


