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บทคัดยอ 
 

        การสรางมโนภาพดัดแปรเพ่ือรณรงคลดการใชทรัพยากรเพื่อลดสภาวะโลกรอน มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเน้ือหาและวิธีการไปในแนวคิดของกระบวนการการส่ือสารและสรางการ
รับรูถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะโลกรอน รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตนในการชวยลด
สภาวะโลกรอน โดยขอมูลเบ้ืองตนระบุวา ประชากรในชวงอายุ 15-24 ป เปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมใน
การใชพลังงานมากท่ีสุด และเปนกลุมท่ีจะไดรับผลกระทบจากสภาวะโลกรอนในอีก 20 ปขางหนา
จึงเปนกลุมเปาหมายหลักในการศึกษาคร้ังนี้ 
 นอกจากนี้ ผูศึกษายังไดศึกษารูปแบบส่ือรณรงคของกระทรวงพลังงาน และส่ือมโนภาพ
ดัดแปรในการรณรงคลดสภาวะโลกรอนท่ีเผยแพรบนเว็บเครือขายออนไลน เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางมโนภาพดัดแปรเพื่อรณรงคลดการใชทรัพยากรเพื่อลดสภาวะโลกรอน ภายใตช่ือแคมเปญ 
“ชวยเรา ชวยโลก” ซ่ึงเผยแพรบนส่ืออินเตอรเน็ตผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน รวมถึงการ
ใชกลยุทธไวรัส มาเก็ตติงสงตอส่ือดังกลาวผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ผูศึกษาไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายจํานวน 80 คน หลังจากการ
รับชม โดยสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 15-22 ป รองลงมาเปนอายุ 21-28 ป เห็นวาส่ือมโนภาพดัด
แปรเพื่อรณรงคลดการใชทรัพยากรเพื่อลดสภาวะโลกรอน มีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนส่ือเพื่อการ
รณรงคและสามารถสรางการรับรูถึงอันตรายของสภาวะโลกรอนได ทางดานแนวทางการพัฒนาส่ือ
สรางมโนภาพดัดแปรเพ่ือรณรงคลดการใชทรัพยากรเพื่อลดสภาวะโลกรอน พบวา กลุมเปาหมาย
เห็นความสําคัญของการนําเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหมมากกวาความสําคัญดานเทคนิค ซ่ึงผูศึกษาหวัง
วาการศึกษาคร้ังนี้จะเปนแนวทางการพัฒนาส่ือมโนภาพดัดแปรเพื่อการรณรงคใหกับผูสนใจไดไม
มากก็นอย 

 



 จ

Independent Study Title Modified Visualization for Campaigning to Decrease 
Resource Uses for Global Warming Reduction 

 
Author     Miss Chonthawan Khunkuntod 
 
Degree     Master of Arts (Media Arts and Design) 
 
Independent Study Advisor       Assoc.Prof.Teerapat Wannaruemon  
 

ABSTRACT 
 

               The objective of this independent research was to study the context and the 
methodology of the modified visualization for the Campaigning to Decrease Resource Uses for 
Global Warming including the practical way to reduce the Global Warming crisis. Miss Apinya 
Khunyakhot stated in her independent thesis, namely, “The acceptant behavior on the Thai helps 
Thai and the mutually economized energy campaign of the citizens who dwelled in the 
Chiangmai municipality area” which indicated that the basic data collection on the subject had 
been gathered from population samples, age 15-24 years, whose age level was considered to be 
the maximum usage of energy; and Mr. Al Gore had also mentioned the story in his book, 
namely, “An Inconvenient Truth”: The Crisis of Global warming. He said that the world 
population would be the target group who would have received the global warming effects in the 
next 20 years. Therefore, the researcher had predetermined the population as the main target 
group in this study.      

  The researcher had surveyed the opinion of the target group, which was composed of 50 
persons, whose age was between 15-24 years of age. After the viewing of the presentation, 
“Modified visualization for Campaigning to Decrease Resource Uses for Global Warming”, the 
target group, age 15-22 years, was considered to be the majority; and the target group, age 21-28 
years, was regarded as the minority, and both of the groups seemed to believe that the modified 
visualization for the Campaigning to Decrease Resource Uses for Global Warming medium had 
suitability to be the proper modified visualization for the Campaigning to Decrease Resource 
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Uses for Global Warming medium. Additionally, the target group had the opinion that the 
modified visualization for the Campaigning to Decrease Resource Uses for Global Warming 
would present new and interesting circumstances and situation that could bring the viewers to 
understand the context rapidly. In conclusion, the researcher hope that this study would be a way 
to develop the modified visualization for the Campaigning to Decrease Resource Uses for Global 
Warming media in the future. 
 
 


