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บทคดัย่อ 

 
  การวิจยัครั- งนี- เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียน
มธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัช่วงชั-น และ
ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องพลงังาน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั- งนี-  จาํนวน 217 คน เครื�องมือที�ใช้
เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 45 ขอ้ มีค่าความเชื�อมั�นทั-งฉบบั 0.93  
สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติที�ใช้
ในการทดสอบค่าที (t-test)  
  ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา         
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม มีพฤติกรรมการอนุรักษ์อยูใ่นระดบัมาก  
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา      
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานมากที�สุดในด้าน
อนุรักษ์พลังงานเชื-อเพลิง รองลงมาคือพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ- า และพฤติกรรมการอนุรักษ ์      
พลงังานไฟฟ้าระดบันอ้ยที�สุด 2) นกัเรียนที�มีเพศ อายุ ระดบัช่วงชั-น และความรู้ความเขา้ใจในเรื�อง
การอนุรักษ์พลังงานที�ต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ  
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Abstract 

 

 The purposes of this research were : to study and to compare energy conservation 

behavior of Makham Sansern high school students,  Chanthaburi Province.  The data were analyzed 

by personal factor, age, class, knowledge and understanding of the energy conservation.  The samples 

consisted of 217 students at Makham Sansern School. The data were gathered through                  

a questionnaire and analyzed with statistical techniques, including percentage, mean, standard 

deviation, t-test.  

 The results of this research identified : 1) energy conservation behavior of Makham 

Sansern high school students, Chanthaburi Province was at a high level.  In general, there was          

a high level of energy conservation behavior, for each aspect of the energy conservation behavior 

the results identified the highest level of the every conservation behavior was the aspect of fuel 

conservation, followed by the water conservation. The lowest level of energy conservation 

behavior was the aspect of the electrical conservation 2) Students with the different gender, age, class, 

as well as knowledge and understanding of the every conservation indicated their different    

levels of the energy conservation behavior, showing no statistical significance.  
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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 มนุษย์ดาํรงชีวิตอยู่ได้  จาํเป็นอย่างยิ�งที�ต้องอาศัยพลังงานเนื�องจากไม่มีกิจกรรมใด     
ของมนุษยที์�เกิดขึ'นและดาํเนินการอยูไ่ดโ้ดยไม่ใชพ้ลงังานตามธรรมชาติที�มีอยูใ่นโลก  เราใชพ้ลงังาน
ทุกครั' งที�เคลื�อนไหว ทุกครั' งที�หายใจ หรือแมแ้ต่การอ่านหนงัสือก็ตอ้งใชพ้ลงังาน เรายงัใชพ้ลงังาน
เพื�อให้ยานพาหนะและโรงงานมีกาํลังทาํหน้าที�ได้  และยงัทาํให้บา้น โรงเรียนหรือสํานักงาน      
อุ่นหรือเยน็ และมีแสงสว่าง พลงังานในตวัเรามาจากอาหารที�เรากินเขา้ไป แต่ความตอ้งการพลงังาน
ในดา้นอื�น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการนาํพลงังานที�มีการเก็บรักษาไวใ้นแหล่งต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน และนํ' ามนั 
ซึ� งมีการสะสมมาหลายลา้นปีแลว้ ปัจจุบนัเรากาํลงัใชแ้หล่งพลงังานเหล่านี' ให้หมดไปอยา่งรวดเร็ว  
จนเกินกวา่ที�มนัจะถูกทดแทนหรือทาํใหเ้กิดขึ'นใหม่ไดท้นั (วารนยั  พณิชยกุล.  2549 : 4) 
 พลงังานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ พลงังานประเภทที�ใชแ้ลว้หมดไป 
(พลงังานสิ'นเปลือง) และพลงังานที�เกิดทดแทนใหม่ได ้(พลงังานหมุนเวียน) ซึ� งพลงังานประเภทแรก
เป็นพลังงานที�ถูกมนุษย์ใช้เป็นจาํนวนมาก การใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่าและไม่ระมดัระวงั      
ของมนุษยนี์' เอง ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มตามมา  ดงัที� สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ (2542 : 10)  กล่าววา่ พลงังานประเภทไม่สามารถสร้างใหม่ไดห้รือพลงังานที�ใชแ้ลว้
หมดสิ'นกาํลงัจะหมดไปจากโลกนี'   หากโลกมีการใชพ้ลงังานในระดบัที�เป็นอยูแ่ละไม่มีการคน้พบ
เพิ�มเติมแล้วคาดว่าโลกจะมีแหล่งสํารองนํ' ามันใช้ไปได้อีกประมาณ 42 ปี ก๊าซธรรมชาติ               
อีกประมาณ 64 ปีและถ่านอีกประมาณ 220 ปี นับตั'งแต่ปี 2540 เป็นตน้ไป นอกจากนั'นสถาบนั     
สิ�งแวดลอ้มไทย (2543 : 26)  กล่าววา่ แหล่งสํารองพลงังานของประเทศไทยที�กาํลงัจะหมดหรือ 
สูญสิ'นไปในระยะเวลาอนัใกลนี้' เอง โดยสิ'นปี 2540 นี'  หากปริมาณการใชพ้ลงังานไม่เปลี�ยนแปลง
และไม่มีการคน้พบเพิ�มเติมแลว้  ประเทศไทยจะมีแหล่งสํารองก๊าซธรรมชาติใชไ้ปไดอี้กประมาณ 
22 ปี ถ่านหินใช้ไปได้อีกประมาณ 62 ปี ส่วนปริมาณแหล่งสํารองนํ' ามนัที�มีอยู่นั'นไม่เพียงพอ      
ต่อปริมาณความต้องการใช้ในแต่ละปี ซึ� งการหาพลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย ์        
พลงังานลมและอื�น ๆ ยงัไม่ประสบความสําเร็จจึงยงัไม่สามารถเขา้มาแทนที�ได ้ดงันั'นโลกของเรา
จึงกาํลงัเขา้สู่วกิฤตการณ์ทางพลงังานอยา่งน่ากลวั  
 การใช้พลังงานทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมในรูปและระดับความรุนแรง              
ที�แตกต่างกนั  พบว่า การใช้พลงังานที�ไดจ้ากการสะสมความร้อนจากดวงอาทิตยมี์ผลกระทบต่อ  
สิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด  การใชฟื้นและถ่านมีผลกระทบต่อสภาพป่าโดยตรง ในขณะที�การนาํถ่านหิน 
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ก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมมาใชท้าํให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในทุกขั'นตอน
การผลิตและการใช ้ ซึ� งไดแ้ก่ขั'นตอนการสํารวจ การขุดเจาะ แต่งแร่  ขนส่ง แปรรูป จดัส่งและใช้
ประโยชน์โดยอาจทาํใหมี้การปนเปื' อนในทะเล  การสูญเสียสัตวน์ํ'าในแหล่งนํ'า  การสูญเสียพื'นที�ป่า
และทาํให้เกิดก๊าซพิษนานาชนิด เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  ออกไซต์ของไนโตรเจน คาร์บอน
ไดออกไซต์และอื�น ๆ การลําเลียง การขนส่งสินแร่ และวสัดุพลังงานออกจากแหล่งกําเนิด         
ตามธรรมชาติ รวมทั'งการจดัส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปตามสายส่งแรงสูงเขา้ไปในป่า ทาํให้เกิด 
การสูญเสียพื'นที� ป่า  เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศทั' งทางบกและทางนํ' าและในที� สุด                 
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมมนุษย ์ ผลกระทบจากการนาํทรัพยากรพลงังานชนิดต่าง ๆ 
มาใช ้(ศนัสนีย ์ กีรติวริิยาภรณ์ และจิรพล  สินธุนาวา.  2544 : 5)   
 ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540  มีความตอ้งการใชพ้ลงังานทั'งหมดเท่ากบั 93 พนัลา้นลิตร 
เทียบเท่านํ' ามนัดิบ โดยมีสัดส่วนการใช้นํ' ามนัสูงเป็นอนัดบัหนึ� ง ถึงร้อยละ 42 อนัดับสอง คือ    
พลงังานหมุนเวียน ร้อยละ 26 รองลงมาคือก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17 ลิกไนต์ร้อยละ 9 และถ่านหิน
นาํเขา้และซื'อไฟฟ้าสัดส่วนเท่ากนั คือร้อยละ 3 จะเห็นได้ว่าการใช้พลงังานหมุนเวียนของไทย       
มีสัดส่วนค่อนข้างสูง พลังงานหมุนเวียนที�นิยมใช้กันมาก ได้แก่ เศษไม้ ฟืน ถ่าน กากอ้อย          
และแกลบ โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเชื'อเพลิงสําหรับหุงตม้ของครัวเรือนในชนบทและในอุตสาหกรรม
อาหาร ส่วนสัดส่วนการใชพ้ลงังานขั'นสุดทา้ย (Final Energy) ในสาขาการผลิตต่าง ๆ ของไทย   
แบ่งเป็น 4 สาขาใหญ่ ๆ คือ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาที�อยูอ่าศยัและธุรกิจ และ
สาขาคมนาคมขนส่ง (สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ. 2542 : 11 - 12)  
 สําหรับพลงังานไฟฟ้าในปี 2553 ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้ารวมทั'งสิ'น 149,320          
ลา้นกิโลวตัต์ชั�วโมง เพิ�มขึ'นจากปี 2552 ร้อยละ10.4 สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ       
ของประเทศเพิ�มขึ'นจากปีที�ผา่นมาในอตัราร้อยละ 7.8 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และมีกาํลงัการผลิต
ติดตั'งรวม 31,485 เมกะวตัต ์ เพิ�มขึ'นจากปี 2552 ร้อยละ 2.9  โดยการใชไ้ฟฟ้าแบ่งตามพื'นที� คือ    
เขตนครหลวง คือ พื'นที�จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ            
มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมทั'งสิ'น 45,061 ลา้นกิโลวตัตช์ั�วโมง เพิ�มขึ'นจากปี 2552 ร้อยละ 8.0 และ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30.2  ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั'งประเทศ และเขตภูมิภาค คือ พื'นที�ที�เหลือ    
ทั'งหมดของประเทศ มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมทั'งสิ'น 104,259 ลา้นกิโลวตัตช์ั�วโมง เพิ�มขึ'นจาก    
ปี 2552 ร้อยละ 11.5 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.8 ของการใช้พลงังานไฟฟ้าทั'งประเทศ             
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน.  2553 : 5) 
  ดงันั'นจากแนวโนม้การใช้พลงังานในปัจจุบนั ทาํให้เห็นวา่ควรมีนโยบาย และแนวทาง
การอนุรักษพ์ลงังาน ซึ� งแนวทางและนโยบายการอนุรักษพ์ลงังานมีมานานกวา่ 10 ปี เช่น สํานกังาน
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คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ มีนโยบายที�สําคญั 4 ประการ คือ  จดัหาพลงังานให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการ มีคุณภาพ มีความมั�นคง และมีระดบัราคาที�เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการสํารวจ
และพัฒนาแหล่งพลังงานจากภายในประเทศขึ' นมาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันแสวงหา         
แหล่งพลังงานจากภายนอกประเทศ เพื�อให้มีการกระจายแหล่งและชนิดของพลงังาน ส่งเสริม       
ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านเชื'อเพลิงที�ใช ้        
ในกิจกรรมการผลิตแลว้ ยงัช่วยลดตน้ทุนในการจดัหาพลงังานอีกดว้ย โดยใชม้าตรการดา้นราคา
และกลไกตลาดในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างจิตสํานึกและมาตรการบงัคบัควบคู่กนัไป ส่งเสริม
ให้มีการแข่งขนัและเพิ�มบทบาทของเอกชนในกิจการพลงังาน เพื�อให้กิจการพลงังานมีประสิทธิภาพ
มากขึ'น ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกได้รับการบริการที�ดีมีคุณภาพและราคาที�เป็นธรรม อีกทั'ง     
ยงัช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐอีกดว้ย และที�สําคญัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม
ที�เกิดจากการผลิตและใชพ้ลงังานโดยส่งเสริมใหมี้การใชเ้ชื'อเพลิงที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ย 
และส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมมลพิษและมาตรฐานที�เหมาะสม 
(สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ.  2542 : 17) 
 จากนโยบายดงักล่าว มีส่วนที�ประชาชนทุกคนสามารถร่วมกนัที�จะส่งเสริมในการปฏิบติั
ร่วมกนัได้  เพื�อแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้พลงังาน นั�นคือ ส่งเสริมให้มีการใช้พลงังานอย่างมี   
ประสิทธิภาพ  ในฐานะที�ผูว้ิจยัเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ของตาํบล     
เป็นคนดี  มีความรู้  มีคุณธรรม มีความคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาไดน้ั'น การอนุรักษ์พลงังาน 
และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหนา้ที�สําคญัเช่นกนัของผูว้ิจยั  นอกจากนั'น
ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา แนวคิดพื'นฐานในการแกไ้ขปัญหาพลงังาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ และสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย ไดร่้วมกนัจดัทาํโครงการ
บูรณาการกระบวนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื� องการอนุรักษ์พลังงาน            
ชื�อ โครงการรุ่งอรุณ ซึ� งเป็นโครงการที�มุ่งจะพฒันามาตรการการศึกษาทั'งด้านแนวคิด รูปแบบ    
และปฏิบติัการ อนัจะก่อให้เกิดการปรับเปลี�ยนทศันะค่านิยม พฤติกรรมของมนุษย ์ให้มีวิถีชีวิต 
พฤติกรรมที�เป็นมิตรกับธรรมชาติ มนุษย์และสรรพชีวิตอื�น ๆ อย่างย ั�งยืน  ซึ� งแนวคิดดังกล่าว       
สอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการการศึกษาด้านสิ� งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา โดย              
ลงความเห็นว่า การศึกษาเป็นแนวทางหลกัในการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มโดยการศึกษาจะทาํให้
เยาวชนเกิดความตระหนกัและทกัษะในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม (Weis. 1990 : 433)  ระยะเวลา  
ของโครงการรุ่งอรุณคือ 3ปี ตั'งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 - เดือนมิถุนายน 2543 และขยายระยะเวลา
ดาํเนินการถึงเดือนมกราคม 2544 โดยโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการทั'งหมด 600 โรงเรียนทั�วทุกภาค
ของประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์ เพื�อสร้างและพฒันากระบวนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ   
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เพื�อให้นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทั'งในและนอกระบบโรงเรียนมีความตระหนกั
และมีจิตสํานึก มีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที�เหมาะสมในการอนุรักษ์พลังงานและ        
สิ�งแวดลอ้ม ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการพฒันาพลงังานที�ย ั�งยืนในอนาคต  และเมื�อสิ'นสุด
ระยะเวลาดาํเนินการ กิจกรรมในโครงการทั'งหมดจะถ่ายโอนให้กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการ 
ต่อไป  
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นโรงเรียนหนึ� งที�เขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ จึงจาํเป็นตอ้ง    

มุ่งเน้น ให้นักเรียนของโรงเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบติัตนเพื�อการอนุรักษ์พลังงาน        

อนัเป็นกาํลงัของชาติในอนาคตได ้ ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนมธัยมศึกษา 

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อให้ทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที�นกัเรียนไดก้ระทาํ   

ในการอนุรักษพ์ลงังาน  แบ่งออกเป็นพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  พฤติกรรมการอนุรักษ์

พลงังานเชื'อเพลิง และพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ' า ซึ� งเป็นพลงังานที�อยู่ใกลต้วันักเรียนและตอ้งใช ้  

ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนาํผลการวิจยัไปเป็นประโยชน์และแนวทาง

ในการอนุรักษ์พลงังานของเยาวชนในระดบัชั'นอื�น ๆ ตลอดจนเป็นตวัอย่างของการดาํเนินงาน   

เพื�อการอนุรักษพ์ลงังานนาํไปสู่นโยบายและแผนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และพฒันา

ความรู้ในเรื�องการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บันกัเรียนและชุมชนต่อไป  

 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั' งนี'   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี'  

 1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ 

 2. เพื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 การวิจยัครั' งนี'ทาํให้ทราบถึงระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ ตัวแปรที� มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนโรงเรียน          

มะขามสรรเสริญ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนระดับ       

มธัยมศึกษา  โดยใช้แนวทางนี' นาํไปสู่การวางแผนและนโยบายในการจดัการศึกษาและพฒันา    

การเรียนการสอน และแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานแก่นกัเรียนและชุมชนต่อไป   
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรคือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1- มธัยมศึกษา     
ปีที� 6 จาํนวน 512 คน (กลุ่มบริหารงานวชิาการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ. 2554 : 2) 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหากลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั' งนี'   ได้มาโดยวิธีการกาํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มแบบสองขั'นตอน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217 คน แลว้นาํใช้
วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชั'นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนนกัเรียน
ในแต่ละระดบัชั'น เป็นเกณฑใ์นการหากลุ่มตวัอยา่ง 
 ตัวแปรที�ศึกษา  
 1. ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัช่วงชั'น  
  1.2 ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องการอนุรักษพ์ลงังาน 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ย 
  2.1 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
  2.2 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื'อเพลิง 
  2.3 พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ'า  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผูว้จิยัไดใ้หนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะที�ใชใ้นการวจิยัดงัต่อไปนี'  
 การอนุรักษ์พลังงาน  หมายถึง  การที�นักเรียนใช้ประโยชน์จากพลงังานต่าง ๆ รอบตวั   
อย่างมีคุณค่า ได้ประสิทธิผลสูงคือ ใช้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการสูญเสีย ประกอบด้วย ไฟฟ้า        
เชื'อเพลิง  และนํ'า 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  หมายถึง  การปฏิบติัตนในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีคุณค่า 
ไดป้ระสิทธิผลสูง โดยการปิดสวิตซ์ไฟทุกครั' งเมื�อเลิกใช้งาน  เลือกใช้เครื�องใช้ไฟฟ้าที�ใช้อยู่ได้
มาตรฐานมีเครื�องหมายรับรอง  ทาํความสะอาดเครื�องใช้ไฟฟ้าเป็นประจาํ เลือกใช้หลอดไฟฟ้า 
แบบตะเกียบแทนหลอดไส้ ทาํความสะอาดหลอดไฟอย่างนอ้ยปีละ4 ครั' ง ละลายนํ' าแข็งในตูเ้ยน็
สมํ�าเสมอ  ดึงปลัhกออกก่อนการรีดเสื' อผา้เสร็จ  ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื�อไม่มีคนดู สํารวจค่าไฟฟ้า          
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กาตม้นํ' าไฟฟ้าดึงปลัhกออกทนัทีเมื�อนํ' าเดือด ตรวจดูและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรุด หุงต้ม
อาหารด้วยเตาไฟฟ้าจะทาํการปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที ถอดปลัhกไฟทุกครั' งเมื�อปิดโทรทศัน์   
ปิดหนา้จอทนัทีเมื�อไม่ใชค้อมพิวเตอร์ และครอบครัว โรงเรียนและชุมชนมีการรณรงคก์ารอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้าและการประหยดัไฟฟ้าร่วมกนั 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานเชื/อเพลิง  หมายถึง  การปฏิบติัตนในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมี
คุณค่า ไดป้ระสิทธิผลสูง โดยนกัเรียนและครอบครัวของนกัเรียนวางแผนการเดินทางและเส้นทาง
ก่อนออกเดินทาง ใช้การติดต่อสื�อสารอื�นแทนการเดินทาง  ตรวจสอบเครื�องยนต์หรือสภาพรถ 
อย่างสมํ�าเสมอ เดินทางไปที�ใกล้ ๆ ใช้วิธีเดินดว้ยเทา้หรือขี�จกัรยาน การขบัรถใช้ความเร็วคงที� 
บรรทุกสัมภาระบนรถไม่เกินพิกดัของรถ  ดบัเครื�องทุกครั' งเมื�อไม่ใช้รถ ตรวจลมยาง เครื�องยนต์
ของรถ ระดบันํ' ามนัเครื�องและนํ' าในแบตเตอรี� เป็นประจาํ บนัทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถ
อยา่งสมํ�าเสมอ ถา้ตอ้งเดินทางไปจุดหมายเดียวกนัหลาย ๆ คน จะโดยสารรถประจาํทาง หรือใชร้ถ
เพียงคนัเดียว ใช้นํ' ามนัรถตามสภาพของรถ ตรวจสอบระดบันํ' าในหม้อนํ' าและเปลี�ยนไส้กรอง
อากาศและไส้นํ'ามนัตามกาํหนด ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน รณรงคก์ารประหยดันํ'ามนัร่วมกนั 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์นํ/า   หมายถึง   การปฏิบัติตนในการใช้นํ' าอย่างมี คุณค่ า                   
ได้ประสิทธิผลสูง โดยการนํานํ' าที�ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอื�น ตรวจและซ่อมรอยรั�วแตก       
ในอุปกรณ์ของนํ'า  ปิดก๊อกนํ'าอยา่งสนิท หลงัจากใชน้ํ'า เขี�ยเศษอาหารทิ'งถงัขยะก่อนลา้งจาน ซกัผา้
ด้วยเครื� องซักผา้และปั�นผ้าครั' งละมาก ๆ  ล้างภาชนะด้วยภาชนะใส่นํ' า เลือกใช้เทคโนโลย ี   
ประหยดันํ'า  มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ'า  วางแผน บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ' า ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียนมีประชุมปรึกษาปัญหาการใช้นํ' า รณรงค์การใชน้ํ' า และพฒันาแหล่งนํ' าและมีการอนุรักษ์
แหล่งนํ'าร่วมกนั  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัครั' งนี'  ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
 
                    ตวัแปรอิสระ (I.V.)                                                 ตวัแปรตาม (D.V.) 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
 1. นกัเรียนที�มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 
 2. นกัเรียนที�มีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนที�เรียนในระดบัช่วงชั'นที�ต่างกนัมีพฤติกรรมอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 
 4. นักเรียนที�มีความรู้ความเข้าใจในเรื� องการอนุรักษ์พลังงานต่างกันมีพฤติกรรม         
การอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
       1.1 เพศ 
       1.2 อาย ุ
       1.3 ระดบัช่วงชั'น 
2.  ความรู้ความเขา้ใจในเรื�อง         
การอนุรักษพ์ลงังาน 

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของ     
นกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย     

1.  พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
2.  พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน      

เชื'อเพลิง 
3.  พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ'า 

    



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การศึกษาเรื
องพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เพื
อเป็นพื,นฐาน แนวทางในการวิจยัครั, งนี,  ประกอบดว้ย
สาระสาํคญั 5 ส่วน ดงันี,  
 1. แนวคิดเกี
ยวกบัการอนุรักษ ์
  1.1 ความหมายของการอนุรักษ ์
  1.2 วตัถุประสงคข์องการอนุรักษพ์ลงังาน 
  1.3 แนวคิดและหลกัการอนุรักษ ์
  1.4 แนวทางการอนุรักษ ์
  1.5 มาตรการในการอนุรักษ ์
 2. แนวคิดการอนุรักษพ์ลงังาน 
  2.1 ความหมายของพลงังาน 
  2.2 ความสาํคญัของพลงังาน 
  2.3 ประเภทของพลงังาน 
  2.4 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน 
 3. งานวจิยัที
เกี
ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
แนวคิดเกี�ยวกบัการอนุรักษ์ 
 แนวคิดการอนุรักษพ์ลงังาน สาํหรับพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน ผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาตามรายละเอียด ดงันี,  
 ความหมายของการอนุรักษ์ 
 นิวติั  เรืองพานิช  (2546 : 16)  กล่าววา่ การอนุรักษ ์(Conservation) หมายถึง การรู้จกันาํ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์อยา่งชาญฉลาด  ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที
สุด สูญเสีย
นอ้ยที
สุด  ใชไ้ดน้าน  และตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์ใหท้ั
วถึงกนัโดยถูกตอ้งตามกาลเทศะดว้ย  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ
งแวดลอ้ม (2547 : 6) ไดใ้ห้ความหมายการอนุรักษ์ คือ การใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ซึ
 งจาํเป็นต้องทรายถึงตวัทรัพยากร สถานภาพ  และความสามารถ         
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ในการทดแทนตวัเอง และเทคนิคในการที
จกัดาํเนินการต่อทรัพยากรนั,น ๆ ให้มีผลตามเป้าหมาย 
คือ ไดป้ระโยชน์สูงสุดและย ั
งยนืตลอดไป  
 กญัญารัตน์  สุดสะอาด (2547 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของการอนุรักษ ์ หมายถึง การเก็บ 
รักษา สงวน  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  รวมทั,งการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งระมดัระวงั และเหมาะสม 
เพื
อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสนองความตอ้งการของประชาชนมากที
สุด  ยาวนานที
สุด 
และเกิดผลกระทบต่อสิ
งแวดลอ้มนอ้ยที
สุด 
 นิสารัชต์  นิลสวา่ง (2548 : 38) ไดส้รุปความหมายการอนุรักษ ์ คือ  การใชป้ระโยชน์  
จากทรัพยากรอยา่งสูงสุด เพื
ออนุชนรุ่นหลงัในอนาคต 
 สุรีย ์ เขียวมรกต (2548 : 6) ให้ความหมายการอนุรักษ ์หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที
สุด  และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที
สุด  ทั, งนี,      
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที
สุด และการใช้ตอ้งไม่ให้เกินขีดความสามารถ      
อนัจาํกดัของมนัตลอดถึงการกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนโดยทั
วถึง
กนัดว้ย 
 ศิ ริพรต  ผลสินธ์ุ  (2549  : 196)  ได้ก ล่าวว่าการอนุรักษ์  หมายถึง  การรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ให้มีการสิ,นเปลืองหรือสูญเสียน้อยที
สุด แต่ได้ประโยชน์     
และใชไ้ดน้านที
สุด โดยมีจุดมุ่งหมายที
จะส่งเสริมให้เกิดสวสัดิภาพทางสังคมและคงไวซึ้
 งปริมาณ
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
 สําหรับความหมายของการอนุรักษ์พลงังาน มีผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า “การอนุรักษ์” 
ใกลเ้คียงกนัดงัเช่น  
 เกษม  จนัทร์แกว้ (2540 : 99) กล่าวว่าการอนุรักษ ์หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และการใช ้ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้มเพื
อจะไดเ้อื,ออาํนวยให้เกิดคุณภาพสูง 
ในการสนองความเป็นอยูข่องมนุษยต์ลอดไปซึ
งสอดคลอ้งกบั (นิวตั  เรืองพานิช. 2547 : 4) ที
กล่าววา่ 
การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรอย่างฉลาดและประหยดัโดยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที
สุด
และสูญเปล่านอ้ยที
สุด ยาวนานที
สุด ถูกตอ้งตามกาลเทศะ รวมทั,งกระจายการใช้ประโยชน์ให้แก่
มหาชนโดยทั
วถึงกนั 
 เกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2549 : 9) ที
กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ
งแวดลอ้มไวว้่า เป็นการ
จดัการของมนุษยใ์นการใชชี้วบริเวณ เพื
อที
จะใหผ้ลประโยชน์ที
ดีที
สุด 
 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า  “การใช้”  เป็นจุดเริ
 มต้นของการอนุรักษ์ ดังนั, น
ทรัพยากรธรรมชาติซึ
 งถึงแม้จะมีปริมาณและจาํนวนค่อนข้างจาํกัดก็ยงัมีความจาํเป็นต้องใช ้         
ทั,งนี, เนื
องจากยงัมีความตอ้งการของมนุษยอี์กมากมาย เพียงแต่การใช้นั,นจะทาํอย่างไรจึงจะให้
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สามารถมีใช้ได้ยาวนานขึ, น และมีใช้ตลอดไป คาํนิยามง่าย ๆ ที
สะท้อนให้เห็นได้ว่าการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติยงัคงมีอยู่ มิไดเ้ก็บไวโ้ดยไม่นาํมาใช้ เพียงแต่การใช้นี, ตอ้งสร้างสรรค์ให้เกิด
ความสมดุลขึ,นระหวา่งความตอ้งการของมนุษยใ์นทุกวนันี, และศกัยภาพในการนาํมาใชป้ระโยชน์ได้
ของทรัพยากรธรรมชาติในภายภาคหน้า นั
นคือ การอนุรักษ์ ที
หมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผล 
เพื
อการมีใชต้ลอดไป  
 วตัถุประสงค์ของการอนุรักษ์พลงังาน 
 การอนุรักษพ์ลงังานในปัจจุบนัมีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่4 ประการ (สํานกังานคณะกรรมการ
สิ
งแวดลอ้มแห่งชาติ. 2544 : 114) คือ 
 1. เพื
อธาํรงไวซึ้
 งปัจจยัสําคญัของระบบสิ
งแวดลอ้มที
มีอิทธิพลต่อมนุษยแ์ละสัตว ์และ
ระบบสนับสนุนการดาํรงชีวิตเป็นการปรับปรุงป้องกันพื,นที
เพื
อการเพาะปลูก การหมุนเวียน        
แร่ธาตุ อาหารพืช ตลอดจนการทาํนํ,าใหส้ะอาด 
 2. เพื
อสงวนรักษาการกระจายของชาติพนัธ์ุ ซึ
 งขึ,นกบัโครงการขยายพนัธ์ุต่าง ๆ ที
จาํเป็น
ต่อการปรับปรุง การป้องกนัธญัญาพืช สัตวเ์ลี,ยงและจุลินทรียต่์าง ๆ รวมทั,งสิ
งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีตลอดจนการคุม้ครองอุตสาหกรรมนานาชนิด ที
ใชท้รัพยากรที
มีชีวติเป็นวตัถุดิบ 
 3. เพื
อเป็นหลกัประกนัในการใช้พนัธ์ุพืช สัตว ์และระบบนิเวศน์เพื
อประโยชน์ในการ  
ยงัชีพตามความเหมาะสม และอุตสาหกรรมหลกัต่าง ๆ 
 4. เพื
อสงวนรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปกรรม ซึ
 งเป็นมรดกลํ, าค่าไวไ้ปยงั
อนุชนรุ่นหลงั รวมทั,งระบบสิ
งแวดลอ้มอื
น ๆ ที
มนุษยส์ร้างขึ,น 
 ดงันั,นการอนุรักษ์ มีวตัถุประสงคน์อกเหนือจากการสงวนรักษา เราะตอ้งเป็นการปรับปรุง
ป้องกนัพื,นที
เพื
อการเพาะปลูก การหมุนเวยีน 

 แนวคิดและหลกัการอนุรักษ์ 

 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546 : 35) ไดก้ล่าว    
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที
 9 ถึงความสําคญัในการอนุรักษ ์ คือ การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื
อให้สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรควบคู่
กบัการอนรักษฟื์, นฟูไดอ้ยา่งสมดุล โดยตอ้งสร้างชุมชนทอ้งถิ
นใหมี้จิตสาํนึกและมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
ฟื, นฟู  เพื
อสามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรไดอ้ยา่งย ั
งยืน  ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษพ์ื,นที
ป่า  จดัการ
ทรัพยากรดินที
เสื
อมโทรม  ฟื, นฟูชายฝั
งทะเล และใชท้รัพยากรสัตวน์ํ, าอยา่งเหมาะสม  โดยจาํเป็นตอ้ง
ปรับกฎระเบียบที
เกี
ยวขอ้งเพื
อใหสิ้ทธิชุมชน   
 นิวติั  เรืองพานิช (2546 : 44 - 45)  กล่าวถึง  แนวความคิดและหลกัการในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดลอ้ม สรุปไดด้งันี,  
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 1. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  การรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาด  
ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที
สุด  ยาวนานที
สุด  และโดยทั
วถึงกนั  ทั,งนี, มิไดห้มายถึงห้ามใช้
หรือเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉย ๆ แต่ตอ้งนํ,ามาใชใ้หถู้กตอ้งตามกาลเทศะ (Time and Space)  
 2. ทรัพยากรธรรมชาติจาํแนกอยา่งกวา้ง ๆ ออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที
เกิดขึ,นใหม่ได ้ 
เช่น ดิน  นํ, า  ป่าไม ้ สัตวป่์า  ทุ่งหญา้  และกาํลงังานมนุษย ์ กบัทรัพยากรธรรมชาติ ที
ไม่สามารถ
เกิดขึ,นใหม่ได ้ เช่น นํ,ามนัและแร่ต่าง ๆ เป็นตน้  
 3. ปัญหาสําคญัปัญหาสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรดินที
ยงัอุดมสมบูรณ์อยู่ให้คงคุณสมบติัที
ดีตลอดไปในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อ
ทรัพยากรอื
น ๆ เช่น นํ,า ป่าไม ้และสัตวป่์าดว้ย  
 4. การอนุรักษ์ หรือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  ตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากรอื
นในเวลา
เดียวกนัดว้ย  ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพียงอยา่งเดียว  เพราะทรัพยากรทุกอยา่ง
มีส่วนเกี
ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด  
 5. ในการวางแผนจดัการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั,น จะตอ้งไม่แยกมนุษยอ์อกจาก
สภาพแวดลอ้มทางสังคมหรือวฒันธรรม หรือสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ  เพราะว่าวฒันธรรม
และสังคมของมนุษย์ได้พ ัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ          
และสังคมนั,น ๆ  กล่าวโดยทั
ว ๆ ไป  การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการดาํเนินชีวิตเพราะ            
มีส่วนเกี
ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจและสังคม ซึ
 งมีบทบาทต่อชีวติมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
 6. ไม่มีโครงการอนุรักษใ์ดที
จะประสบความสาํเร็จได ้ นอกจากผูใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติ
จะไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรนั,น ๆ และใชอ้ยา่งชาญฉลาด ให้เกิดผลดีในทุก ๆ ดา้น
ต่อสังคมมนุษย ์ และควรใชท้รัพยากรใหอ้าํนวยประโยชน์หลาย ๆ ดา้นในเวลาเดียวกนั   
 7. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน จะเป็นที
ใดก็ตามยงัไม่อยู่ในระดับ          
ที
จะพยงุซึ
 งฐานะความอยูดี่กินดีโดยทั
วถึงได ้ เนื
องจากการกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ยงัเป็นไปโดยไม่ทั
วถึง  การอนุรักษ์เกี
ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท            
ความมั
งคั
ง สุขสมบูรณ์  ของประเทศขึ,นอยู่กบัทรัพยากรมนุษย ์ซึ
 งเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรอื
น ๆ ของ
ประเทศนั,น ๆ 
 8. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม  เท่ากับเป็นการทําลาย          
ความศิวิไลส์ของมนุษย ์ อย่างไรก็ดีมนุษยต์อ้งยอมรับวา่การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติไดเ้กิดขึ,น  
อยูทุ่กหนทุกแห่งที
มีการใชท้รัพยากรนั,น อยา่งหลีกเลี
ยงไม่ได ้ 
 9. การดาํรงชีวติของมนุษยขึ์,นอยูก่บัสิ
งมีชีวิตไม่วา่จะเป็นพืชหรือสัตว ์ ซึ
 งต่างก็เกิดมาก
จากทรัพยากรอื
น  เช่น ดิน นํ, า อีกทอดหนึ
ง  กาํลงังานของมนุษย ์ ตลอดจนการกินดีอยูดี่ทั,งทางร่างกาย 
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และจิตใจขึ,นอยูก่บัคุณค่าของอาหารที
เราบริโภค  นอกจากปลาและอาหารทะเลอื
น ๆ แลว้ อาหาร
ทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นผกั ผลไม ้ ถั
ว งา  ขา้ว  อนัเป็นผลผลิตจากพืชที
สัตวบ์ริโภคเขา้ไปลว้นเกิดจากดิน
ทั,งสิ,น   
 10. มนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ  และเชื
อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ  มนุษยส์ามารถนาํวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที
เกิดขึ,นเอง
ตามชาติได ้แต่มนุษยไ์ม่สามารถจะนาํสิ
งใดมาทดแทนธรรมชาติไดท้ั,งหมดทีเดียวอยา่งแน่นอน 
 11. การอนุรักษ ์ นอกจากจะเพื
อการอยูดี่กินดี ของมวลมนุษยแ์ลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งอนุรักษ์
ธรรมชาติเพื
อความสมบูรณ์  และเป็นผลดีทางดา้นจิตใจดว้ยเช่นกนั  การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ       
การอนุรักษส์ัตวป่์าเพื
อความสวยงาม  และสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเป็นเกมกีฬา เป็นตน้  
 12. เป็นความจริงที
ว่าประชากรของโลกเพิ
มมากขึ, นทุกวนั  แต่ทรัพยากรธรรมชาติ   
กลับลดน้อยถอยลงทุกที ไม่มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั,นปลายนั,นจะเป็นอย่างไร  
อนาคตจึงเป็นสิ
งที
มืดมน ถา้หากทุกคนไม่เริ
มตน้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตั,งแต่บดันี,   
 นิสารัชต์  นิลสว่าง (2548 : 38) ไดก้ล่าวแนวคิดในการอนุรักษ์ ส่วนมากมีลกัษณะ          
ที
สอดคล้องกัน คือ  การอนุรักษ์ไม่ใช่การเก็บรักษาเพียงอย่างเดียว  ประชาชนสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ต่ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั  ก่อใหเ้กิดการทาํลายนอ้ยที
สุด  รู้จกัการใชด้ว้ยวิธี
ที
ฉลาด และเหลือไวส้ําหรับอนุชนรุ่นหลงัให้ไดใ้ชด้ว้ยรู้จกัใชใ้ห้ถูกกาลเทศะ  กาํหนดเขตการใช้
ทรัพยากรอย่างชดัเจน  เมื
อใช้ทรัพยากรธรรมชาติแลว้ตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื
อให้มีการ
กลบัสู่สภาพเดิมและที
สําคญัประชาชนตอ้งรู้จกัการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติดว้ยการเพิ
มมูลค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติดว้ย  และจะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบต่อผลที
จะเกิดขึ,นในอนาคต  
 สุรีย ์ เขียวมรกต (2548 : 20)  ไดส้รุปแนวคิดและหลกัการอนุรักษ์  หมายถึง  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที
สุด  และใช้ได้เป็นเวลา      
ยาวนานที
สุด  ทั,งนี,ตอ้งสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์นอ้ยที
สุด  และการใชจ้ะตอ้งไม่เกินขีด
ความสามารถอนัจาํกดัของทรัพยากร  ตลอดจนให้มีการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
โดยทั
วถึงกนัดว้ย 
 สาคร  ถือเจริญ (2547 : 108) ไดก้ล่าวถึงหลกัการอนุรักษสิ์
งแวดลอ้ม ดงันี,   
 1. ในการที
จะใชท้รัพยากรธรรมชาติในสิ
งแวดลอ้มแต่ละแห่งนั,นจาํเป็นอยา่งยิ
งที
จะตอ้ง
มีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที
จะให้ผลต่อมนุษยทุ์กแง่ทุกมุม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้
เกี
ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที
จะมีผลต่อสิ
 งแวดล้อม และจะให้ประโยชน์และโทษ        
ต่อมนุษย ์ซึ
 งอยูใ่นสิ
งแวดลอ้มนั,น ๆ อยา่งนอ้ยที
สุดตอ้งคาํนึงถึงการสูญเปล่า อนัอาจเกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที
จาํเป็นและหายากด้วยความระมดัระวงั รวมทั,งตอ้งใช ้    
ให้เป็นประโยชน์และการทาํให้อยู่ในสภาพที
เพิ
มพูนทั,งดา้นกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที
จะทาํได ้
รวมทั,งต้องตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที
มากเกินไป จะไม่เป็นการปลอดภยั        
ต่อภาวะแวดลอ้ม 
 3. ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที
ทดแทนได้นั, นให้มีอัตราผลิต (เพิ
มพูน) เท่ากับ     
อตัราใชห้รืออตัราเกิดเท่ากบัอตัราตาย เป็นอยา่งนอ้ย 
 4. ประชากรเป็นปัจจยัสาํคญัที
ทาํใหเ้กิดภาวะแวดลอ้มที
เปลี
ยนไป ดงันั,น จาํเป็นอยา่งยิ
ง
ที
จะตอ้งประมาณอตัราเกิดและการเปลี
ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณาจากความตอ้งการ
ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นสาํคญั 
 5. หาทางปรับปรุงวธีิการใหม่ ๆ ในการที
จะผลิตและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
อีกทั,งพยายามคน้ควา้สิ
งใหม่ ๆ เพื
อใหป้ระชากรไดมี้ใชอ้ยา่งพอเพียง 
 6. ให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื
อให้เข้าใจถึงความสําคญัในการรักษาความสมดุล      
ตามธรรมชาติ ซึ
 งจะมีผลต่อการทาํให้สิ
งแวดลอ้มอยู่ในสภาพที
ดี การให้การศึกษาอาจเป็นทั,งใน
และนอกระบบโรงเรียน ซึ
 งการให้การศึกษาแก่บุคคลเฉพาะถิ
น วยั และคุณวุฒินั,น ต้องอยู่ใน
สภาวะที
เหมาะสม เพื
อจะให้ประชาชนเขา้ใจในหลกัการอนุรักษสิ์
งแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลการเรียนรู้จะเป็นหนทางนาํไปสู่ความหวงัในอนาคตวา่ สิ
งแวดลอ้มที
มนุษยอ์าศยัอยูจ่ะสวยสด
และน่าอยูม่ากยิ
งขึ,น  
 สรุปหลกัการอนุรักษคื์อการทาํความเห็นให้ตรงกนัอยา่งมีระบบและขอ้กาํหนดที
เป็นไป
อยา่งชดัเจนที
สามารถจะนาํไปใชก้บัสิ
งต่าง ๆ ได ้ในเมื
อสิ
งนั,นเป็นสิ
งที
ควรค่าแก่การอนุรักษ์เก็บ
ไวใ้หมี้คุณค่าและนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยาวนาน 

 แนวทางการอนุรักษ์ 

 จากการศึกษาแนวการอนุรักษข์อง เกษม  สนิทวงศ ์ณ อยุธยา  (2549 : 125 - 129) ไดก้าํหนด
แนวทางในการอนุรักษ ์ไวด้งันี,  
 1. การให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  เพื
อให้ประชาชนได้ตระหนักในบทบาท
และหน้าที
ของเขาเองต่อสิ
 งแวดล้อม  ในอนัที
จะให้เขาสามารถเปลี
ยนพฤติกรรมไปในทิศทาง      
ส่งเสริมคุณภาพสิ
งแวดลอ้ม 
 2. การปรับปรุงคุณภาพ เป็นวิธีการตรงที
 ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร         
และสภาวะแวดลอ้มที
เสื
อมโทรม 
 3. การลดอัตราการเสื
 อมสูญ คือ ไม่บริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ประโยชน์        
จากทรัพยากรนั,น ๆ ใหคุ้ม้ค่าที
สุด 



 14

 4. การนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คือ การนําวสัดุ เครื
 องมือเครื
 องใช้ที
ชํารุดหรือ     
เสื
อมสภาพแลว้มาใชป้ระโยชน์ใหม่ โดยการหลอมใหม่หรือยอ่ยแลว้ไปผลิตใหม่ 
 5. การใช้สิ
 งทดแทน ทรัพยากรที
ใช้ประโยชน์ได้ดีในอดีตเริ
 มร่อยหรอลง เนื
องจาก  
ความตอ้งการในการบริโภคมีสูง จึงจาํเป็นที
จะตอ้งศึกษาทรัพยากรอื
น ๆ ที
มีคุณภาพคลา้ยคลึงกนั
มาแทนทรัพยากรเดิมที
กาํลงัจะหมดไป เช่น นาํเอาพลงังานจากดวงอาทิตย ์พลงังานนํ, า หรือพลงังาน
จากคลื
นในทะเลมาใชแ้ทนนํ,า เป็นตน้ 
 6. การใช้สิ
 งที
มีคุณภาพรองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติชนิดเดียวกันอาจมีคุณภาพ            
ที
แตกต่างกนัไป เช่น ไม ้มนุษยนิ์ยมนาํไมเ้นื,อแข็งมาใช้ประโยชน์เพราะมีความแข็งแรงทนทาน     
แต่เมื
อไม่เนื,อแข็งมีปริมาณลดลง จึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาคือใช้ไม้ที
มีคุณภาพรองลงมา    
โดยหาวธีิการในการรักษาของไมใ้หท้นทาน เช่น นาํไปอบนํ,ายา หรืออาบนํ,ายา เป็นตน้ 
 7. การป้องกันเป็นวิธีการจดัการโดยตรง เกี
ยวกับการป้องกันไม่ให้ทรัพยากร และ        
สิ
งแวดลอ้มร่อยหรอ และเสื
อมโทรมลงเร็วเกินไป หรือป้องกนัมลพิษไม่ให้แปดเปื, อนสิ
งแวดลอ้ม  
ที
มนุษยอ์าศยั รวมทั,งโบราณสถาน โบราณวตัถุ ในกรณีที
บรรยากาศมีก๊าซพิษหรือสารพิษเจือปน
นํ, าไม่สะอาด ไม่สามารถใช้บริโภคไดเ้พราะมีสิ
งแปลกปลอมขึ,นในรูปของ สารพิษและเชื,อโรค    
สิ
งเหล่านี,ยอ่มอยูใ่นสิ
งแวดลอ้ม  
 สรุปไดว้่าแนวการอนุรักษ์ สามารถทาํไดโ้ดย การให้การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
การปรับปรุงคุณภาพสภาวะแวดล้อมที
เสื
อมโทรม การลดอตัราการเสื
อมสูญการนํากลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ การใช้สิ
 งทดแทน การใช้สิ
 งที
มีคุณภาพรองลงมา และการป้องกันมลพิษไม่ให ้   
แปดเปื, อนสิ
 งแวดล้อมที
มนุษย์อาศยั ซึ
 งจาํเป็นที
ต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ ์       
สิ
งแวดลอ้มของประชาชนทุกคน โดยใชม้าตรการในการอนุรักษ ์ดงัที
ผูว้จิยัไดศึ้กษาตามลาํดบัต่อไป  
 มาตรการในการอนุรักษ์ 
 จากการศึกษามาตรการในการอนุรักษ์สิ
งแวดลอ้ม ศิริพรต  ผลสินธ์ุ (2549 : 196 - 197) 
ไดก้ล่าวถึงมาตรการใหญ่ ๆ มีอยู ่2 มาตรการ ซึ
 งสอดคลอ้งกบั สาคร  ถือเจริญ (2547 : 7 - 10) คือ   
 1. มาตรการอนุรักษ์โดยตรง คือ การรักษา คุม้ครอง ป้องกนั บูรณะ สงวน และรู้จกัใช ้ 
สิ
งแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์ที
สุด 
 2. มาตรการทางสังคม เป็นวิธีการที
จะปฏิบติัต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ
งแวดลอ้ม
โดยทางออ้ม ซึ
 งสังคมตอ้งให้ความร่วมมือโดยอาจดาํเนินงานในรูปขององคก์ารสมาคม หรือจดัตั,ง
ชมรมส่งเสริมการอนุรักษ ์ทั,งนี,จะตอ้งสร้างและปลูกฝังทศันคติที
ดีต่อการอนุรักษแ์ละให้การศึกษา
เพื
อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในเรื
องทรัพยากรและสิ
งแวดลอ้มทั,งตระหนกัถึงสถานการณ์ที
เกิดขึ,น 
นอกจากนี, รัฐบาลจะตอ้งพิจารณาออกกฎหมายควบคุม ซึ
 งตอ้งทาํให้รัดกุมไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้ห็น
แก่ตวัใชเ้ป็นเครื
องมือทาํลายประโยชน์ของส่วนรวมและเป็นกฎหมายที
ทนัต่อเหตุการณ์ดว้ย 
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 สรุป การป้องกันไม่ให้สภาพแวดล้อมเกิดการเสื
อมโทรมลง จนเป็นอนัตรายต่อการ       
อยู่รอดของมนุษย ์การดาํเนินการจะตอ้งอาศยัการร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัด ทั,งฝ่ายรัฐบาล 
ซึ
 งเป็นผูว้างนโยบายและประชาชนที
จะตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติัมาตรการนั,น ๆ 
 
แนวคิดการอนุรักษ์พลงังาน 

 จากการศึกษาแนวคิดการอนุรักษพ์ลงังาน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษา ดงันี,  

 ความหมายของพลงังาน 

 สมาคมพฒันาคุณภาพและสิ
งแวดลอ้ม (ออนไลน์.  มปป) ให้ความหมายของพลงังาน 

หมายถึง ความสามารถในการทาํงานซึ
 งมีอยูใ่นตวัของสิ
งที
อาจให้งานไดโ้ดยการทาํให้วตัถุ หรือธาตุ

เกิดการเคลื
อนที
หรือเปลี
ยนรูปแบบไปได้  การที
วตัถุเคลื
อนที
จากที
หนึ
 งไปยงัอีกที
หนึ
 งได ้             

ก็เพราะมีแรงหรือพลงังานขา้ไปกระทาํพลงังานหรือความสามารถในการทาํงานได้นี,  นอกจาก      

สิ
งมีชีวติจะใชพ้ลงังานซึ
 งอยูใ่นรูปของสารอาหารในการดาํรงชีวิตโดยตรงแลว้ สิ
งมีชีวิตยงัตอ้งใช ้   

พลังงานในรูปแบบลักษณะอื
น ๆ ที
เกี
ยวกับการดาํรงชีวิตประจาํวนัอีกในหลายรูปแบบ  เช่น       

ทางดา้นแสงสวา่ง  ความร้อน ไฟฟ้า เป็นตน้ ทรัพยากรพลงังานแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ  

 1. พลงังานประเภทที
เกิดทดแทนใหม่ได ้(พลงังานหมุนเวียน)  ไดแ้ก่  พลงังานจากฟืน 

และถ่าน แกลบ กากออ้ย พลงังานลม พลงังานจากชีวมวล พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  

 2. พลงังานประเภทที
ใชแ้ลว้หมดไป  เช่น นํ,ามนั  ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน ฯลฯ  

 วิโรจน์  ดอนทิพยไ์พร (ออนไลน์.  มปป.) ไดใ้ห้ความหมายของพลงังาน (Energy) คือ  

ความสามารถในการทํางานได้ของวตัถุหรือสสารต่าง ๆ พลังงานสามารถทําให้สสารเกิด            

การเปลี
ยนแปลงได ้เช่น ใหส้สารร้อนขึ,น เกิดการเคลื
อนที
 เปลี
ยนสถานะเป็นตน้  

 สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2543 : 6)  ไดใ้ห้ความหมายของ   

พลงังาน หมายถึง พลังต่าง ๆ ที
นาํมาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดงันั,น พลงังานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแต่      

นํ, ามนัที
ใช้เติมรถวิ
งได ้ แต่หมายถึงพลงังานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า นํ, ามนั ถ่าน  ฟืนและยงัรวมไปถึง

สิ
งอื
น ๆ ที
ทาํให้เกิดงานไดอี้ก  เช่น ลม (เอามาหมุนกงัหันวิดนํ, าเขา้นา  หรือเอามาปั
นไฟ)  หรือ  

แสงอาทิตย ์(เอามาตม้นํ,าใหร้้อนหรือเอามาผลิตพลงัไฟฟ้าโดยตรง) เป็นตน้   

 สิทธิชยั  ไตรโยธี (ออนไลน์. 2547) พลงังาน คือ ความสามารถในการทาํงาน ผลการกระทาํ

ของแรงที
ทาํให้วตัถุเคลื
อนที
 พลังงานสามารถเปลี
ยนจากรูปหนึ
 งไปเป็นอีกรูปหนึ
 งได้ เช่น        

พลังงานแสงเปลี
ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าเปลี
ยนเป็นพลังงานความร้อน ได้แก่              

กาตม้นํ,า หมอ้หุงขา้ว เครื
องปิ, งขนมปัง  
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 สรุปได้ว่า พลงังาน คือ ความสามารถในการทาํงานได้ การทาํให้ร้อน ทาํให้เคลื
อนที
  
หรือทาํให้เกิดกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  เมื
อมีการเปลี
ยนแปลงเกิดขึ,น จะมีพลงังานร่วมอยู่ดว้ยเสมอ  
จะเกิดขึ,นเมื
อพลงังานที
เกี
ยวขอ้งเปลี
ยนแปลงจากรูปแบบหนึ
 งไปเป็นรูปแบบอื
น  เช่น พลงังาน
แสงเปลี
ยนเป็นพลงังานไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้าเปลี
ยนเป็นพลงังานความร้อน เห็นได้จากการใช ้ 
หมอ้ตม้นํ,า  การใชเ้ตารีดไฟฟ้ารีดผา้  เป็นตน้   
 ความสําคัญของพลงังาน 
  อรศรี  งามวิทยาพงศ ์(2542 : 13)  กล่าวถึง พลงังานมีความสําคญัและจาํเป็นต่อมนุษย์
เป็นอย่างมาก เนื
องจากไม่มีกิจกรรมใดของมนุษย์ที
เกิดขึ, นและดาํเนินการโดยไม่ใช้พลังงาน        
ตามธรรมชาติที
มีอยูใ่นโลก กล่าวคือ  การดาํรงชีวิตของมนุษยมี์ความตอ้งการใชพ้ลงังานอยูต่ลอดเวลา 
โดยนอกจากจะใชพ้ลงังานเพื
อตอบสนองความตอ้งการพื,นฐาน เช่น กินอาหาร เพื
อให้กาํลงัหรือใช้
พลังงานเพื
อให้ความอบอุ่นแล้ว มนุษย์ย ังใช้พลังงานเพื
อให้การดํารงชีวิตของตนมีความ
สะดวกสบายและมีความทนัสมยัขึ,น  
 ศนัสนีย ์ กีรติวิริยาภรณ์ และจิรพล  สินธุนาวา (2544 : 12 - 13) กล่าวถึงความสําคญัของ
พลงังาน โดยยกตวัอยา่งการใชพ้ลงังานในการทาํกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การบริโภคในครัวเรือน 
มีการใชพ้ลงังานความร้อนในการหุงหาอาหาร ทาํให้เสื,อผา้แห้ง ทาํให้ร่างกายอบอุ่นและความชื,น
อยู่ในระดบัที
เราตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าเพื
อให้เครื
องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทาํงาน  ใช้พลงังานไฟฟ้า
เพื
อแสงสว่าง การผลิตและการบริการ ซึ
 งจะมีการใชพ้ลงังานรูปแบบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต 
เช่น ใช้พลงังานความร้อนในการต้มนํ, าให้เดือดเพื
อให้ได้ไอนํ, าสําหรับใช้ในกระบวนการผลิต       
ใชไ้ฟฟ้าในการขบัเคลื
อนเครื
องจกัร เป็นตน้ การคมนาคมขนส่ง  มีการใช้พลงังานในการเดินทาง
โดยเริ
มจากการใช้พลงังานจลน์ที
เกิดจากการเคลื
อนไหวของกล้ามเนื,อ เช่น เดิน ขี
จกัรยาน ขี
มา้  
การใชว้วัเทียมเกวยีน เพื
อพาเราเคลื
อนที
ไปยงัจุดหมายปลายทางจนถึงการใชพ้ลงังานจลน์ที
เกิดจาก
การทาํงานของเครื
องยนตที์
ตอ้งอาศยัวสัดุพลงังาน เช่น นํ, ามนั ก๊าซ หรือไฟฟ้า จากการใชพ้ลงังาน
ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทาํให้กล่าวได้ว่ามนุษยไ์ม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เลย หากโลกนี, ปราศจาก
พลงังาน  
  จารนัย  พณิชยกุล (2549 : 4) ไดก้ล่าวถึงพลงังานมีความจาํเป็นต่อการอยู่รอดของเรา            
เราใช้พลงังานทุกครั, งที
เคลื
อนไหว  ทุกครั, งที
หายใจ หรือแมแ้ต่การอ่านหนงัสือก็ตอ้งใช้พลงังาน 
เรายงัใช้พลงังานเพื
อให้ยานพาหนะและโรงงานมีกาํลงัทาํหน้าที
ได ้ และยงัทาํให้บา้น โรงเรียน
หรือสํานักงาน อุ่นหรือเย็น และมีแสงสว่าง พลังงานในตัวเรามาจากอาหารที
เรากินเข้าไป            
แต่ความตอ้งการพลงังานในดา้นอื
น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการนาํพลงังานที
มีการเก็บรักษาไวใ้นแหล่งต่าง ๆ    
เช่น ถ่านหิน และนํ,ามนั ซึ
 งมีการสะสมมาหลายลา้นปีแลว้ ปัจจุบนัเรากาํลงัใชแ้หล่งพลงังานเหล่านี,
ใหห้มดไปอยา่งรวดเร็ว  จนเกินกวา่ที
มนัจะถูกทดแทนหรือทาํใหเ้กิดขึ,นใหม่ไดท้นั 
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 สรุปไดว้า่ พลงังานมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เพราะมนุษยอ์าศยัพลงังาน
ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนทุกครั, งที
หายใจ  ทาํให้เรามีกาํลงัทาํงานได ้ นอกจากนั,นมนุษย ์
ยงัใชพ้ลงังานเพื
อใหก้ารดาํรงชีวติของตนมีความสะดวกสบายและมีความทนัสมยัขึ,น 
 ประเภทของพลงังาน 
 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2543 : 10) กล่าววา่ พลงังานแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
 1. พลงังานที
ใชแ้ลว้หมดหรือที
นกัวิชาการเรียกวา่ พลงังานสิ,นเปลือง หรือพลงัฟอสซิล 
ไดแ้ก่  นํ, ามนั  รวมทั,งหินนํ, ามนั  ทรายนํ, ามนั ถ่านหิน  และก๊าซธรรมชาติ ที
เรียกกนัวา่ใชแ้ลว้หมด 
ก็เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี, ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดินถ้าไม่ขุดมาใช้ตอนนี,            
ก็เก็บไวใ้หลู้กหลานใชไ้ดใ้นอนาคต บางทีจึงเรียกวา่ พลงังานสาํรอง 
 2. พลงังานใช้ไม่หมดหรือพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่  ไม ้ ฟืน  แกลบ  กาก (ชาน) ออ้ย 
ชีวมวล (เช่น มูลสัตว์ และก๊าซชีวภาพ)  นํ, า (จากเขื
อนไหลมาหมุนกังหันปั
นไฟ)  แสงอาทิตย ์      
(ใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้าได)้  ลม (หมุนกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า)  และคลื
น (กระแทกให้กงัหนัหมุน
ปั
นไฟ)  และที
ว่าใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทาํฟืนหรือ 
ปล่อยนํ, าจากเขื
อนมาปั
 นไฟแล้วไหลลงทะเลกลายเป็นไอและเป็นฝนตกลงมาสู่โลกอีก               
หรือแสงอาทิตยที์
ไดรั้บจากดวงอาทิตยอ์ยา่งไม่มีวนัหมดสิ,น ดงันี, เป็นตน้  
 สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2544 : 14)  ไดก้ล่าวถึง โดยทั
วไป
พลงังานจะอยูใ่นแบบพื,นฐานมี 2 รูปแบบ คือ   
 1. พลงังานเฉพาะกาล (Transitional Energy) ไดแ้ก่  พลงังานที
มีการขา้มระบบ (System 
Boundary) เช่น พลงังานกล พลงังานไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย ์
 2. พลงังานที
อยูใ่นรูปของมวลสาร (Storage Energy) เช่น พลงังานเคมี ในเชื,อเพลิง หรือ
ตาํแหน่งในแนวแรงดึงดูดของโลก เช่น นํ,าในอ่างเก็บนํ,าที
ผลิตกระแสไฟฟ้า  
 นอกจากนั,นยงักล่าวถึง พลงังานยงัมีการจาํแนกตามลาํดบัขั,นตอนที
ไดพ้ลงังานมาแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ พลงังานขั,นปฐมภูมิและพลงังานขั,นทุติยภูมิ   
 พลงังานขั,นปฐมภูมิ (Primary Energy)  หมายถึง พลงังานตน้กาํเนิดที
ได้จากแหล่ง
ทรัพยากรของโลกโดยยงัไม่ได้ผ่านกระบวนการแปลงรูปใด ๆ นอกจากการทาํความสะอาด       
แยกชนิด บด คัดขาดและขจัดสิ
 งแปลกปลอมออก เช่น นํ, ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน             
แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพ้ิภพ ไม ้เป็นตน้  
 พลงังานขั,นทุติยภูมิ (Secondary Energy)  หมายถึง พลงังานที
เกิดจากการเปลี
ยนรูปแบบ
อื
นที
เหมาะแก่การใช้งาน เช่น ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม พลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ในขั,นตอนของการ
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เปลี
ยนแปลงรูปพลงังานจะมีการสูญเสียพลงังานเกิดขึ,นด้วย เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้     
จะตอ้งใชพ้ลงังานขั,นปฐมภูมิจากเชื,อเพลิง ฟอสซิล (Fossil Fuel) ประมาณ 3 kWh. และประเภท
ของพลงังานยงัสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของการแพร่หลายของการใชง้าน ไดแ้ก่   
 1. พลงังานตามรูปแบบ (Conventional Energy) เป็นพลงังานที
ใชอ้ยูโ่ดยทั
วไปมีระบบ
ผลิตขนาดใหญ่เป็นระบบศูนยก์ลาง  (Centralized) ใชเ้ทคโนโลยีที
คุน้เคยมีการพฒันามานานแลว้ 
เช่น ถ่านหิน นํ,ามนั ก๊าซธรรมชาติ พลงังานนํ,าขนาดใหญ่  
 2. พลงังานนอกรูปแบบ (Non-centralized) ลกัษณะการผลิตใช้เทคโนโลยีใหม่ที
อยู่ใน
ระหว่างการวิจยัและพฒันา ซึ
 งอาจมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคแต่ยงัต้องรอการปรับปรุงให้มี   
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ  
 3. พลงังานเชิงพาณิชย ์ (Commercial Energy หรือ Modern Energy) หมายถึง พลงังาน   
ที
มีการซื,อขายกนัอยา่งกวา้งขวาง และดาํเนินการผลิตในลกัษณะอุตสาหกรรม เช่น ถ่านหิน ไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติ นํ, ามนั พลงังานที
ไม่ใช่การพาณิชย ์(Non - commercial Energy หรือ Traditional 
Energy) มีการซื, อขายกันในวงแคบ ซึ
 งมีการดําเนินธุรกิจที
ไม่ใหญ่หรือธุรกิจในครัวเรือน              
ใชก้นัมากในชนบท เช่น ฟืน แกลบ ขี, เลื
อย  
 4. พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) หมายถึง พลงังานที
นาํมาใช้ไม่หมดสิ,น 
สามารถพฒันาขึ,นมาใชใ้หม่ได ้เช่น พลงังานชีวภาพ ลม แสงอาทิตย ์  
 5. พลงังานสิ,นเปลือง (Non - renewable Energy) เป็นพลงังานที
ใชแ้ลว้หมดสิ,นไป ไดแ้ก่ 
Fossil Fuel  
 สรุปไดว้า่  การแบ่งประเภทของพลงังาน สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของการนาํพลงังาน
ไปใชข้องมนุษยไ์ด ้ เช่น  พลงังานสิ,นเปลือง คือใช้แลว้หมดไป  พลงังานที
ยงักลบัมาใช้ เช่น ฟืน 
ลม แสงอาทิตย์  นอกจากนั, นย ังแบ่งออกไปเพื
อการค้า การทําอุตสาหกรรม ซึ
 งพลังงาน                 
แต่ละประเภทมนุษยต์อ้งรู้จกันาํมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รู้จกัคุณค่า  การอนุรักษ์ รักษา   
ใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งยาวนาน  ดงันั,นจึงไดศึ้กษาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานตามลาํดบัต่อไป   

 แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน 
 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2542 : 3) ไดน้าํเสนอการใชพ้ลงังาน
และแหล่งสํารองของโลกในปัจจุบนั การใช้พลังงานของโลก ประกอบด้วย เชื,อเพลิงฟอสซิล        
ซึ
 งไดแ้ก่ นํ,ามนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน มีปริมาณรวมกนัถึงร้อยละ 95 และอีกร้อยละ 2 มาจาก
พลงังานนิวเคลียร์ ส่วนที
เหลือร้อยละ 3 นาํมาจากพลงังานประเภทอื
น ๆ ซึ
 งส่วนใหญ่เป็นพลงังาน
หมุนเวียน เช่นพลงันํ, า พลงัแสงอาทิตย ์พลงัลม พลงังานชีวมวล พลงังานจากคลื
นในมหาสมุทร 
และพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ โดยปริมาณการใช้พลงังานของโลกในปี 2540 มีปริมาณ
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เมื
อเทียบเท่านํ, ามนัดิบ รวมทั,งสิ,น 9,371 พนัล้านลิตร โดยประเทศไทย ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น        
เชื,อเพลงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 44.1 นํ, ามนั ร้อยละ 31.8 และลิกไนต์ร้อยละ 20.6       
แนวโน้มการใช้พลงังานของโลก จากการคาดการณ์ของกระทรวงพลงังานสหรัฐอเมริกา คาดว่า    
นํ, ามนัมีสัดส่วนการใช้สูง เป็นอนัดบัหนึ
 ง อนัดบัสอง คือ ก๊าซธรรมชาติ และรองลงมา คือ ถ่านหิน 
โดยคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี พ.ศ.2563 จะมีสัดส่วนการใช้นํ, ามนัร้อยละ 37       
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 27 ถ่านหิน  ร้อยละ 25 พลงังานหมุนเวียนร้อยละ 8  และพลงังานนิวเคลียร์
ร้อยละ 3 ซึ
 งจะเห็นได้ว่าสัดส่วน ก๊าซธรรมชาติและพลงังานหมุนเวียนจะเพิ
มสูงขึ,นจากปี พ.ศ.2540   
ทาํใหมี้นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน ดงันี,               
 กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน (2541 : 1 - 3) ไดอ้ธิบายขั,นตอนในการดาํเนินโปรแกรม
เกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไว ้5 ขั,นตอน ดงันี,    
 1. การตกลงใจที
จะดาํเนินการจากฝ่ายบริหาร เป็นปัจจยัสําคญัเบื,องแรก สําหรับการจดั
โปรแกรมการประหยดัพลังงาน  ทั, งนี, จะตอ้งมีการประกาศอย่างชัดเจนแก่พนักงานทั,งหมดว่า         
ผูบ้ริหารนั,นเอาจริงกับการประหยดัพลังงาน ซึ
 งสามารถจะดาํเนินการได้โดยการออกนโยบาย     
ในระยะเริ
มตน้ 
 2. การแต่งตั,งผูรั้บผิดชอบ  บุคคลที
ไดรั้บการแต่งตั,งจะตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ที
ไดเ้ห็น
ผลสาํเร็จและจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูจ้ดัการ และหวัหนา้ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั,งพนกังาน ลูกจา้ง 
ผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานจะตอ้งเตรียมตวัเองสําหรับหน้าที
ความรับผิดชอบในตาํแหน่งผูจ้ดัการ 
หรือเจา้หนา้ที
พลงังานทั,งนี, โดยการสมคัรเขา้ร่วมหลกัสูตรฝึกอบรมทางดา้นการประหยดัพลงังาน 
 3. การตรวจวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน ในการดาํเนินการประหยดัพลงังาน ขอ้มูลอนัแรก 
ที
ผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าที
พลงังานตอ้งมี คือ ปริมาณหรือค่าใช้จ่ายของพลงังานที
ใช้ในหน่วยงาน  
จากขอ้มูลส่วนนี,จะช่วยใหส้ามารถวางแผนการดาํเนินงานในชั,นต่อไป   
 4. โปรแกรมประหยดัพลังงานจะต้องได้รับการปฏิบัติโปรแกรมประหยดัพลังงาน        
จะแสดงรายละเอียดการดาํเนินงานในมาตรการต่าง ๆ เพื
อให้ไดป้ริมาณการประหยดัตามเป้าหมาย  
และจะตอ้งสร้างกลไกการตรวจวดัความสาํเร็จ  ทั,งนี, โดยการบนัทึกผลการทาํงานและระบบที
ไดรั้บ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื
องเพื
อให้สามารถวิเคราะห์ผลการทาํงานและบนัทึกขอ้มูลการประหยดั  
พลงังานได ้ 
 5. การประเมินความคืบหน้าและรายงานจะต้องมีการวิเคราะห์บนัทึกความคืบหน้า      
ในโปรแกรมประหยดัพลังงานและรายงานต่อผูที้
 เกี
ยวข้องทุกคนในโครงการอย่างสมํ
าเสมอ      
รวมทั, งผูบ้ริหารด้วย ข้อมูลนี, จะเป็นแรงผลักดันให้โปรแกรมประหยดัพลังงานดําเนินต่อไป       
และกระตุน้ใหช่้วยกนัพยายามต่อไป เพื
อใหเ้กิดการประหยดัพลงังานเพิ
มมากขึ,น   
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 นอกจากนั,น แนวทางในการประหยดัพลังงานตอ้งเริ
มจากเทคโนโลยีที
ง่ายที
สุดและ      
ใชเ้งินลงทุนนอ้ยที
สุด ไปจนถึงงานที
ตอ้งการเทคโนโลยขีั,นสูงและตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก ซึ
 งแบ่งได้
เป็น 3 ขั,นตอน ดงัต่อไปนี,     
 1. การดูแลรักษาหรือการดูแลเบื,องตน้  (Housekeeping) การประหยดัพลงังานโดยวิธีนี,   
โดยแท้จริงแล้วเป็นการปรับแต่งเครื
 องและการทาํงานต่าง ๆ เช่น กําหนดให้มีกรรมวิธีดูแล
บาํรุงรักษาที
ถูกตอ้งและขั,นตอนการทาํงานที
เหมาะสม วิธีต่าง ๆ เหล่านี, โดยมากแล้วจะไม่ทาํให้
ค่าใชจ่้ายเพิ
มขึ,น หรือมาตรการที
เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยและมีระยะคืนทุนสั,น ๆ นอ้ยกวา่ 4 เดือน  
 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพขบวนการผลิต (Process Improvement) มาตรการในขั,นนี,
เป็นการปรับปรุงกระบวนการเดิม เพื
อให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงหรือทาํให้การสูญเสียต่าง ๆ ลดน้อยลง  
วธีิการปรับปรุงกระบวนการทาํงานตามปกติ จะมีความยุง่ยากมากขึ,นและจะตอ้งอาศยัการตรวจวดั
อยา่งละเอียด โดยวธีินี,จะตอ้งมีการลงทุนปานกลางโดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 - 2 ปี  
 3. การเปลี
ยนแปลงอุปกรณ์หรือระบบ (Major Improvement) เมื
อตรวจวิเคราะห์ขั,นตน้ 
ชี, ให้เห็นว่าสามารถเพิ
มประสิทธิภาพการทาํงานได้มาก โดยการเปลี
ยนหรือเพิ
มอุปกรณ์ ทั,งนี,        
จะต้องประเมินค่าตอบแทนทางการเงินที
ได้จากการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าวและ             
ผลวิเคราะห์ที
ไดมี้ความสอดคลอ้งและเขา้กบัเกณฑ์การลงทุนของฝ่ายบริหารแลว้ มาตรการดงักล่าว   
ก็จะไดมี้การเสนอเพื
อความเห็นชอบ โดยปกติมาตรการต่าง ๆ ในขอ้นี, จะตอ้งมีการลงทุนสูง โดยมี
ระยะเวลาคืนทุน 2 - 5 ปี 
 จากขั,นตอนการประหยดัพลงังานดงักล่าว การดาํเนินการเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานนั,น 
ต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างมีระบบขั,นตอนที
ชัดเจน และที
สําคญัต้องได้รับความร่วมมือ             
จากบุคลากรหรือเจา้หนา้ที
ในสถานที
ที
จะดาํเนินการ เมื
อมีการดาํเนินการตอ้งมีการประเมินผล   
การปฏิบติัเป็นระยะ ๆ ส่วนวิธีการที
จะดาํเนินการประหยดัพลงังานจะตอ้งคาํนึงถึงค่าใช้จ่าย          
ในการลงทุน ตอ้งพิจารณาวิธีการประหยดัพลงังานที
มีการลงทุนนอ้ยที
สุดอนัดบัแรก พลงังานไฟฟ้า 
เป็นวตัถุดิบที
สําคญัที
จะช่วยให้ประเทศพฒันาไปในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ แต่การไดม้าของพลงังาน
ไฟฟ้านั,นประกอบดว้ยทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติซึ
 งมีขอ้จาํกดั       
ในตวัของมนัเอง 
 จิรพล  สินธุนาวา (2545 : 11) ไดเ้สนอแนะการใชพ้ลงังานโดยไม่ทาํลายสมดุลธรรมชาติ 
ไวว้่าธรรมชาติหรือสิ
งแวดล้อมเป็นส่วนที
มนุษยพ์ึ
 งพาเพื
อการคงอยู่และสืบทอด การดาํรงชีวิต    
ทั,งในปัจจุบนัและอนาคต  ดงันั,นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ จะตอ้งมีการทะนุถนอมและบาํรุงรักษา
ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอดไป และผูที้
อาศยัอยู่รวมกนัทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ  
การรักษาคุณภาพของสิ
งแวดลอ้มให้เอื,อต่อการอยูอ่าศยัของคนรุ่นปัจจุบนัและรุ่นต่อ ไปในระยะยาว  
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ในทุกกิจกรรมการบริโภค โดยเฉพาะการบริโภคพลงังานในดา้นต่าง ๆ โดยไม่มีผลกระทบต่อสมดุล
ของธรรมชาติได ้จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปนี,  
 1. การลดการใชด้ว้ยการลดการสูญเสียในทุกจุดและทุกขั,นตอนการใชพ้ลงังาน 
 2. การเพิ
มประสิทธิภาพการใชใ้หไ้ดป้ริมาณมากกวา่เดิมดว้ยปริมาณพลงังานเท่าเดิม 
 3. ใหค้วามร่วมมือในการประหยดัพลงังานและทรัพยากรทุกชนิดในทุกโอกาส 
 4. เพิ
มการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทุกชนิดดว้ยการหมุนเวียนนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ 
 5. ปลูกต้นไม้และร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้และสัตว์ป่าเพื
อดูดซับปริมาณ     
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดที์
เกิดจากการใชพ้ลงังานใหม้ากที
สุดเท่าที
จะทาํได ้
 6. หลีกเลี
ยงการใชสิ้นคา้และเทคโนโลยทีี
จะเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม 
 7. ร่วมแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ดว้ยการเผยแพร่ความรู้
ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใชพ้ลงังานในขั,นตอนต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโดยไม่อาจหลีกเลี
ยงได ้
ดงันั,นในทุกกิจกรรมการใชพ้ลงังานจาํเป็นตอ้งคาํนึงคุณค่าสูงสุดและประสิทธิภาพเป็นสิ
งสําคญั
เช่นเดียวกบัการใชน้ํ,าที
ใชแ้ลว้  จะตอ้งบาํบดันํ, าเหลือทิ,งก่อนปล่อยลงสู่สภาพแวดลอ้ม  การใชพ้ลงังาน
โดยไม่เกิดการทาํลายสมดุลธรรมชาติ  จะตอ้งปลูกตน้ไมเ้พื
อดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลบัมาอยู่
ในรูปของชีวมวลให้มากที
สุด  ดังนั, นการปลูกต้นไม้จึงเป็นกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อ     
สังคมมวลมนุษยที์
ผูใ้ช้พลงังานทุกคนจะตอ้งทาํให้ได้มากที
สุด เพื
อไม่ให้ความเสื
อมโทรมของ         
สภาพแวดลอ้มดาํเนินต่อไป 
 จากการศึกษาจรวย  บุญยุบล (2545 : 383) ไดก้ล่าวถึงการประหยดัพลงังานวา่ “รัฐบาล 
ได้ดําเนินการส่งเสริมให้มีการประหยดัพลังงานในระยะเวลากว่า 10 ปีที
ผ่านมา คือ การใช ้        
การประชาสัมพนัธ์ แต่ไม่ไดใ้ชก้ฎหมายและเทคโนโลยีนั,นไม่ปรากฏผลของการประหยดัพลงังาน
ที
เป็นรูปธรรมเท่าที
ควร” 
 สาเหตุสาํคญัที
ทาํใหป้ระเทศไทยไม่ประสบความสาํเร็จในเรื
องของการประหยดัพลงังาน
ก็เพราะความเขา้ใจที
วา่ การประหยดัพลงังาน คือ การไม่ใชห้รือใชแ้ต่นอ้ยไม่ฟุ่มเฟือย ซึ
 งที
จริงแลว้
พลงังานนั,น เรานาํมาใชเ้พื
อช่วยในการดาํรงชีวิตให้เกิดความสะดวกสบายและช่วยผอ่นแรง ทาํให้
เราทาํงานไดม้ากขึ,น การประหยดัคือ การใชใ้ห้น้อยลง ก็เท่ากบัทาํให้เราลาํบากขึ,น ผลที
ไดจึ้งไม่
ย ั
งยนืเพราะฝืนธรรมชาติ ซึ
 งภาษาองักฤษใชค้าํวา่ “Energy Conservation”  คือ การอนุรักษพ์ลงังาน 
คือ รักษาป้องกนัไม่ให้พลงังานสูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และให้มีใช้ไปนาน ๆ 
ซึ
 งพูดให้สั, นลงก็คือ การอนุรักษ์พลังงานคือการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ           
และประหยดั 
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 วินยั  วีระวฒันานนท์ (2549 : 126 - 127) ไดเ้สนอแนะเรื
องการประหยดัพลงังานไวว้่า 
ปัจจุบนัเป็นที
น่าวติกวา่พลงังานจากแหล่งต่าง ๆ กาํลงัขาดแคลน ดงันั,นจึงควรมีมาตรการในการใช้
พลงังานต่าง ๆ ดงันี,  
 1. หาแหล่งพลงังานใหม่ เช่น พฒันาการใชพ้ลงังานแสงแดด พลงังานนํ, าและลมให้มากขึ,น  
เนื
องจากแหล่งพลงังานที
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีอยูอ่ยา่งจาํกดัและจะหมดลงในอนาคตอนัใกลนี้,  
 2. การปลูกป่าเพื
อใชเ้ป็นฟืนและถ่าน ตน้ไมย้งัคงเป็นแหล่งพลงังานที
สําคญัและสามารถ
พฒันาขึ,นมาไดร้วดเร็วกวา่แหล่งพลงังานอื
น  ทั,งประเทศไทยก็มีภูมิลาํเนาที
เหมาะสมในการพฒันา
ป่าไมเ้ป็นอยา่งดี 
 3. พฒันากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้มี    
ประสิทธิภาพสูง โดยพยายามลดการสูญเสียพลงังานและความร้อนในกระบวนการผลิตให้น้อยที
สุด 
(ในปัจจุบนัการผลิตกระแสไฟฟ้าทาํใหพ้ลงังานสูญเสียไปไม่ตํ
ากวา่ร้อยละ 60) 
 4. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหรือทรัพยากรอย่างประหยดั เช่น ไม่เปิดไฟฟ้าหรือ  
เครื
องใชไ้ฟฟ้าทิ,งไวใ้นขณะที
ไม่ใช ้ การประกอบอาหารควรใช้เตาที
สามารถเก็บความร้อนไดสู้ง  
การรีดผา้เป็นจาํนวนมากในครั, งเดียวกนั และรวมทั,งการนาํเอาวสัดุที
ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
 5. ปรับปรุงระบบกระบวนการขนส่งการขนส่งไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือสินคา้ จะปรับปรุง
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและบรรทุกไดค้รั, งละมาก ๆ จะช่วยประหยดัพลงังานที
ใชย้านพาหนะ
ไดม้าก 
 6. การพฒันาประเทศควรค่อยทาํค่อยไป โดยคาํนึงถึงปริมาณพลงังานที
มีอยูใ่นประเทศ
เพราะการเร่งรัดพฒันาจนเกินกาํลังทรัพยากรพลังงานของประเทศ  จะสร้างปัญหาเศรษฐกิจ      
และสังคมตามมามากกวา่ผลดี 
 7. รัฐบาลหรือหน่วยงานที
รับผิดชอบเกี
ยวกบัการใช้และการบริการเกี
ยวกบัพลงังาน 
ควรประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ เพื
อก่อให้เกิดความร่วมมือในการประหยดัพลงังานไดก้วา้งขวาง
ยิ
งขึ,น 
 ฉตัรชยั  เจียมอมรรัตน์ (2550 : 45) กล่าววา่ วิธีที
ง่ายที
สุดคือมาตรการประหยดัพลงังาน
โดยไม่ต้องการลงทุน คือการให้การศึกษาข่าวสารที
จะก่อให้เกิดการประหยดัพลังงานได้เช่น       
การใหค้วามรู้เกี
ยวกบัพฤติกรรมในการขบัรถยนตที์
มีลกัษณะการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังาน
เมื
อจาํเป็นตอ้งใช ้เช่น การเปิดไฟฟ้าเมื
อตอ้งการและรีบดบัไฟเมื
อไม่ตอ้งการใช ้
 กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ (2553 : 46)  ไดก้ล่าวถึงพลงังาน (Energy) ในโลก      
ทุก ๆ ปีที
ผ่าน โลกได้เผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติที
จ ัดเป็นพลังงานที
สําคัญ ได้แก่ นํ, ามัน          
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินไปไม่น้อยกว่า 8,000 ลา้นตนั แมจ้ะเป็นที
รู้และเขา้ใจกนัดีว่าทรัพยากร 
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จากซากดึกดาํบรรพ ์(Fossil Fuel) ดงักล่าวมีผลกระทบต่อชั,นบรรยากาศและสิ
งแวดลอ้ม เนื
องจาก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เป็นตวัการที
ทาํให้บรรยากาศของโลกสกปรก  และทาํให้อุณหภูมิ       
ของอากาศสูงขึ,น  แต่ยงัมีทรัพยากรที
ให้พลงังานอีก 2 ชนิด คือ  พลงังานของนํ, าในการผลิตไฟฟ้า
จากเขื
อน และพลงังานนิวเคลียร์  แต่ยงัมีการถกเถียงกนัในด้านผลกระทบต่าง ๆ ดงันั,น  ตอ้งใช ้
พลงังานสะอาด เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานจากลม  พลงังานจากคลื
น และพลงังานจาก      
ใตพ้ิภพ หรือแมแ้ต่การที
จะตอ้งพฒันาพลงังานที
ไดจ้ากมวลชีวภาพ (Biomass) เป็นตน้  
 สรุปการอนุรักษ์พลงังานหมายถึง การที
บุคคลใช้ประโยชน์จากพลงังานต่าง ๆ รอบตวั
อย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูง โดยไม่มีการสูญเปล่าซึ
 งเป็นการใช้อย่างถูกวิธี     
ทั, งนี, ผูว้ิจ ัย เลือกการอนุรักษ์พลังงาน  3  ด้าน  เพื
อนํามาใช้ในการส่งเสริมและเป็นแนวทาง          
การอนุรักษ์พลงังานของโรงเรียน ทอ้งถิ
นและชุมชนต่อไป โดยเลือกพลงังาน 3 รูปแบบ ได้แก่  
พลงังานไฟฟ้า  พลงังานเชื,อเพลิง และพลงังานนํ, า  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน
เหล่านี,  ดงันี,   
 1. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
  สุดารัตน์  ปรีชารณเสฏฐ์ (2541 : 28 - 29) ไดส้รุปแนวทางในการตรวจสอบสภาพการใช้
พลงังานไฟฟ้าเพื
อการวางแผนการจดัการพลงังานไฟฟ้า และเพื
อเป็นแนวทางในการประหยดั    
พลงังานไฟฟ้า ซึ
 งมีขั,นตอนการตรวจสอบพลงังานไฟฟ้า (Energy Audit) 3 ขั,นตอนตามลาํดบั       
ดงัต่อไปนี,  
  1.1 การตรวจสอบและวิเคราะห์พลงังานเบื,องตน้(Preliminary Audit) เป็นการตรวจสอบ
รวบรวมและศึกษาขอ้มูลดา้นการผลิต ระบบการใชพ้ลงังานในปีก่อน ๆ ที
ทางสถานประกอบการ 
จดบนัทึกไว ้ เพื
อตอ้งการทราบปริมาณการใช้พลงังานทุกรูปแบบ ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานผลผลิต    
ที
ไดต่้อปริมาณพลงังานที
ใช ้ตวัแปรในการใชพ้ลงังานในแต่ละช่วงตลอดจนรายละเอียดที
เกี
ยวขอ้ง 
  1.2 การตรวจสอบวิเคราะห์การใชพ้ลงังานโดยการสํารวจ (General Audit) ขั,นตอนแรก
เป็นการสํารวจแผนผงับริเวณอาคารที
จะทาํการสํารวจ เพื
อให้ทราบถึงลกัษณะทั
วไปของบริเวณ
อาคาร กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ เครื
องจกัรต่าง ๆ พิจารณาบริเวณที
มีการใชพ้ลงังานสูงสุด 
ระบบการใช้พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ และบริเวณที
เกี
ยวขอ้งเพื
อหาสาเหตุการสูญเสียพลงังาน 
และทาํการสํารวจการใช้พลังงานทุกระบบทั,งในช่วงทาํการผลิต รวมทั,งการตรวจวดัโดยใช ้    
เครื
องมือต่าง ๆ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลสภาพการใชพ้ลงังาน 
  1.3 การตรวจสอบและการวเิคราะห์การใชพ้ลงังานอยา่งละเอียด (Detail Audit) นาํผล
การตรวจสอบและการวิเคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้าเบื,องตน้ นาํขอ้มูลมาสร้างรูปแบบการใช ้   
พลังงานว่าจะตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขส่วนใดบา้ง ซึ
 งจะตอ้งทาํการตรวจสอบและวิเคราะห์       
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อยา่งละเอียด เพื
อให้ทราบถึงสภาพการทาํงาน และวิเคราะห์การสูญเสียพลงังานเพื
อที
จะกาํหนด
แนวทางและดาํเนินการในการลดการใช้พลงังาน หรือการลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานให้น้อยลง    
ภายในขอบเขตที
สามารถทาํได้ รวมทั,งพิจารณาบุคลากรที
จะเป็นผูด้าํเนินการและอาจจะตอ้ง    
เชื
อมโยงถึงการตรวจสอบและการศึกษาเฉพาะอย่างได ้ โดยอาจจะเป็นเฉพาะอุปกรณ์ที
มีการใช้
พลงังานเป็นอยา่งไร โดยทาํการตรวจวดัและบนัทึกขอ้มูลอยา่งต่อเนื
องหรือเป็น 
  กูสกานา  กูบาฮา (2542 : 41 - 43) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุอนัก่อให้เกิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในอาคาร ซึ
 งประกอบดว้ยความตอ้งการของผูใ้ช้อาคาร อุปกรณ์เครื
องใช้ต่าง ๆ อิทธิพลจาก    

สภาพแวดลอ้ม ปริมาณแสงสวา่ง การปรับอากาศภายในอาคาร อาคารบางอาคารจะมีการใชพ้ลงังาน

ทั,งพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนเช่น อาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล และยงัไดส้รุป

เกี
ยวกบัลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนในอาคารไวว้า่ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า

มกัใช้กับอุปกรณ์หรือเครื
 องมืออาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั, งนี, ขึ, นอยู่กับประเภทหรือชนิด          

ของอาคารนั,น รวมทั,งความตอ้งการของผูใ้ชซึ้
 งจาํแนกไดด้งันี,  

  1.1 ระบบปรับอากาศ แยกเป็นระบบปรับอากาศแบบศูนยร์วม (Central System) หรือ

แบบแยกส่วน (Split Type) 

  1.2 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง หลอดไฟประเภทต่าง ๆ 

  1.3 ระบบปั|มนํ,า 

  1.4 ลิฟท ์บนัไดเลื
อน 

  1.5 อุปกรณ์เครื
องใชต่้าง ๆ อุปกรณ์สาํนกังาน 

  1.6 อื
น ๆ 

  ในอาคารโดยทั
วไปจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากกวา่พลงังานความร้อนหรือมีการใช้

พลงังานไฟฟ้าเกือบทั,งหมด เช่น อาคารประเภทสถานศึกษาจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเกือบร้อยละ 100 

ซึ
 งการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารส่วนมากจะใช้ในระบบแสงสว่างกบัระบบปรับอากาศการใช ้  

พลงังานในอาคารต่าง ๆ มีความแตกต่างกนั ซึ
 งขึ,นอยู่กบัตวัแปรและองค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั,ง

ลกัษณะการใช้งานของแต่ละอาคาร เช่น อาคารประเภทสํานกังานจะมีการใช้พลงังานไฟฟ้า       

แตกต่างจากอาคารประเภทโรงแรม เป็นตน้ และการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประเภทอาคารสถานศึกษา

ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นพลงังานจากระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง เพราะฉะนั,นแนวทาง

ประหยดัพลังงานไฟฟ้าควรมุ่งที
ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศเป็นหลักนอกจากนั, น       

ต้องคํานึงถึงลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละชั
วโมงของอาคารแต่ละประเภทเพื
อเป็น               

ขอ้มูลประกอบในการดาํเนินการเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคาร 
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  ปิยมาศ  อศัวชยัพร (2546 :  60) ไดก้ล่าวถึงการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ทาํไดโ้ดย  
  1.1 ปิดสวติซ์เมื
อไม่ใชง้าน 
  1.2 เปลี
ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้า เช่น หลอดผอม หรือหลอดคอมแพค           
ฟลูออเรสเซนต ์  
  1.3 ใชแ้สงสวา่งเท่าที
จาํเป็น โดยเลือกหลอดไฟที
มีจาํนวนวตัตที์
เหมาะสมกบัการใชง้าน 
  1.4 เลือกใช้โคมไฟฟ้าที
มีประสิทธิภาพสูง โคมไฟนี, จะมีแผ่นสะทอ้นแสงที
ช่วยลด
การใชห้ลอดไฟได ้  
  1.5 ทาํความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟเสมอ 
  1.6 ทาสีผนงัและเพดานสีอ่อน 
  นอกจากนี, การเลือกซื, อและใช้เครื
 องใช้ไฟฟ้าก็มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าเช่นกัน เช่น            
การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที
มีฉลากเบอร์ 5 ไม่ซื,อเครื
องใชไ้ฟฟ้าใหญ่หรือเล็กกวา่ที
ตอ้งการ เป็นตน้ 
  สํานกังานเลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตร (2548 : 1) ไดจ้ดัทาํคู่มือการประหยดั
พลงังาน โดยมีมาตรการประหยดัไฟฟ้าดงันี,  
  1.1 ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนในอาคาร ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ไฟส่องสว่างในอาคาร 
และการใช้เครื
 องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยดั โดยขอให้ช่วยกันปิดไฟ      
แสงสว่างทุกครั, งเมื
อไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้งาน เช่น ปิดไฟแสงสว่างห้องทาํงานตอนพกัเที
ยง     
ปิดไฟแสงสวา่งและเครื
องปรับอากาศในหอ้งประชุมหลงัจากเสร็จสิ,นการประชุม  
  1.2 ฝ่ายสื
อสาร ดาํเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหากเสื
อมสภาพให้เร่ง  
ซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพที
ใชง้านไดดี้ตลอด 
  1.3 เปิดมู่ลี
บางส่วนเพื
อรับแสงสวา่ง 
  มาตรการสาํหรับระบบแสงแสวา่ง ดงันี,  
  1.1 การใชห้ลอดไฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังาน เช่น เปลี
ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์
ธรรมดา มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดประหยดัพลงังาน ซึ
 งสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า  
  1.2 เปลี
ยนโคมไฟฟ้าชนิดโคมโลหะทาสีขาว ซึ
 งให้ประสิทธิภาพในการสะทอ้นแสง
ตํ
าที
ยงัติดตั,งใช้งานอยู่ในอาคารบางส่วนให้เป็นโคมไฟฟ้าชนิดเคลือบสารสีเงิน ทาํให้ลดจาํนวน
หลอดฟลูออเรสเซนตไ์ดค้รึ
 งหนึ
ง (ใชเ้พียง 1 หลอด/โคม)  
  1.3 เปลี
ยนบลัลาสตช์นิดขดธรรมดา เป็นบลัลาสตอิ์เล็คทรอนิคส์  ซึ
 งสามารถลดพลงังาน
ต่อวตัต ์ต่อหลอด โดยที
ปริมาณความสวา่งยงัคงเดิม 
  1.4 ทาํความสะอาดหลอดไฟฟ้าปีละ 1 ครั, ง 
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  1.5 รณรงค์เรื
 องการประหยดัพลังงาน เช่น การใช้เสียงตามสาย จัดทาํป้ายหรือ       
สติกเกอร์คาํขวญั 
  มาตรการสาํหรับระบบเครื
องปรับอากาศ 
  1.1 การเปิดและปิดเครื
 องปรับอากาศในห้องทาํงานให้เปิดและปิดตามเวลาและ     
หลกัเกณฑ ์ดงันี,   
   1.1.1 เชา้ เปิดเวลา 9.30 น. และปิดเวลา 11.30 น.  
   1.1.2 บ่าย เปิดเวลา 13.01 น. และปิดเวลา 16.00 น. 
  1.2 ในเวลาเลิกงานมีความจาํเป็นตอ้งทาํงานนอกเวลาปกติ ให้เปิดเครื
องปรับอากาศ
เท่าที
จาํเป็นในการปฏิบติังาน 
  1.3 ในเวลาเลิกงานผูอ้อกจากห้องทาํงานเป็นคนสุดทา้ยของหน่วยงานนั,น ๆ จะตอ้ง
ปิดไฟส่องสว่างและเครื
องปรับอากาศ และตรวจดูเครื
องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหากพบว่าเปิดใชง้านอยู่
จะตอ้งปิดและถอดปลั|กไฟฟ้าทุกครั, ง 
  1.4 เปิดเครื
องปรับอากาศเฉพาะห้องที
ใชง้านและปรับอุณหภูมิที
เหมาะสม (ประมาณ 
25 องศาเซลเซียส) 
  1.5 แต่งตั,งและมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบประจาํส่วน/สํานกั ผูค้วบคุมดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรการ โดยกาํหนดวธีิการควบคุม ตรวจสอบและติดตามผล 
  1.6 แต่ละหน่วยงานดาํเนินการบาํรุงรักษาเครื
องปรับอากาศอยา่งสมํ
าเสมอ ซึ
 งจะช่วยให้
การระบายความร้อนของระบบและประสิทธิภาพของเครื
 องปรับอากาศดีขึ,น โดยพิจารณาให ้  
หน่วยงานที
รับผดิชอบดาํเนินการ ดงันี,   
   1.6.1 ดาํเนินการเดือนละ 1 ครั, ง ไดแ้ก่  
    1) ทาํความสะอาดคอลย์เยน็ คอลย์ร้อน รวมทั,งแผน่กรองฝุ่ นต่าง ๆ  
    2) ตรวจสอบวงจรการควบคุมต่าง ๆ ว่าทาํงานถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดหรือไม่ 
เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิหอ้ง ระบบปรับอากาศของเครื
อง 
    3) ตรวจวดัและบนัทึกค่าพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าของ
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ พดัลมต่าง ๆ  
   1.6.2 ดาํเนินการ 6 เดือน/ครั, ง ไดแ้ก่ 
    1) ทาํการลา้งใหญ่ เพื
อทาํความสะอาดคอล์ยเยน็และคอล์ยร้อน โดยใช้นํ, า
และนํ,ายาทาํความสะอาดโดยวธีิการดงักล่าวจะทาํใหส้ามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า และประหยดั
งบประมาณในการซ่อมแซมบาํรุงรักษา และเครื
 องปรับอากาศมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ   
ตลอดเวลา  
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    2)  การเปลี
 ยนการใช้ เทอร์โมสตัทชนิดธรรมดามาใช้ เทอร์โมสตัท           
ชนิดอิเล็คทรอนิคส์เทอร์โมสตทั เพื
อควบคุมอุณหภูมิและการทาํงานของเครื
องปรับอากาศ จะทาํให้
เครื
องปรับอากาศทาํงานไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ โดยจะมีความแม่นยาํในการสั
งงานให้เครื
องปรับอากาศ
สามารถเดินและหยดุเครื
องไดที้
จุดซึ
 งกาํหนดการตั,งปรับอุณหภูมิไว ้
    3) ติดฟิล์มกรองแสงหรือมู่ ลี
 ในส่วนของผนังที
 เ ป็นกระจําโปร่งใส            
เพื
อลดปริมาณแสงอาทิตยแ์ละความร้อนที
เขา้มาภายในอาคาร 
  มาตรการการใชเ้ครื
องคอมพิวเตอร์ 
  1.1 เปิดเครื
องคอมพิวเตอร์และเครื
องพิมพเ์ฉพาะที
จาํเป็นตอ้งใชเ้ท่านั,นและปิดเครื
อง
เวลา 12.00 ถึง 13.00 น.และเลิกงานเวลา 16.30 น. ยกเวน้เครื
องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 
  1.2 ปิดเครื
 องคอมพิวเตอร์ และเครื
 องพิมพ์เมื
อไม่มีการใช้งานเกินกว่า 2 ชั
วโมง       
ยกเวน้เครื
องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 
  1.3 เวลาเลิกงานผูอ้อกจากห้องทาํงานเป็นคนสุดทา้ยของหน่วยงานนั,น ๆ ตอ้งตรวจดู
เครื
องคอมพิวเตอร์และเครื
องพิมพใ์นหน่วยงาน หากพบว่าเปิดใชง้านอยู่ตอ้งปิดและถอดปลั|กไฟฟ้า
ทุกครั, งยกเวน้เครื
องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 
  1.4 เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที
มีระบบประหยดัพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์    
Energy Sta เพราะระบบนี,ใชก้าํลงัไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที
รอทาํงาน  
  ศิริพรรณ  ธงชยั และพิชยั  อษัฎมงคล (2548 : 67) แสงสวา่งทาํให้เรามองเห็นสิ
งต่าง ๆ ได ้
ถา้ไม่มีแสงสวา่งก็ไม่สามารถทาํงานได ้และแสงสวา่งยงัมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของสายตา อารมณ์ 
และความรู้สึกของเราดว้ย การออกแบบระบบแสงสวา่งอยา่งเหมาะสมจะทาํให้เกิดการมองเห็นได้
อยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง สบายตา และช่วยลดอุบติัเหตุที
อาจเกิดขึ,น ทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ    
ยิ
งกวา่นั,นการเลือกใชห้ลอดไฟฟ้าที
ตรงกบังานแต่ละประเภท การติดตั,งหลอดไฟฟ้า และใชร้ะบบ
ควบคุมการทาํงานที
เหมาะสม รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดของหลอดไฟฟ้าอยา่งสมํ
าเสมอ 
จะช่วยใหเ้กิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
  การไฟฟ้านครหลวง (2548 : 9) ไดก้ล่าวถึง การใชไ้ฟฟ้าของส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ
น ตลอดจนบริเวณที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
 งมีปริมาณ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลี
ยใน 15 นาทีที
สูงสุด ตํ
ากวา่ 1,000 กิโลวตัต ์และมีปริมาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าเฉลี
ย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน และองค์กรที
ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มี              
วตัถุประสงคใ์นการให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทนรวมถึงสถานที
ที
ใชใ้นการประกอบศาสนกิจ 
ตลอดจนบริเวณที
เกี
ยวขอ้งแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที
ทาํการเกี
ยวกับกิจการ       
ของต่างชาติ และสถานที
ทาํการขององค์การระหว่างประเทศ โดยต่อผ่านเครื
องวดัหน่วยไฟฟ้า
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เครื
องเดียว การไฟฟ้าจะคิดเงินค่าไฟฟ้าตามปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใชใ้นอตัรากา้วหนา้ คือเมื
อใช้
พลงังานไฟฟ้ามากขึ,นราคาต่อหน่วยจะมากขึ,นดว้ย โดยผูใ้ชจ้ะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จรับเงิน
ค่าไฟฟ้า ดงัแสดงตาราง ดงันี,  
 
ตาราง  1  แสดงอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Tariff : TOU Tariff) 
 

อตัรารายเดือน 
ค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า 

(บาท/กิโลวตัต)์ 
ค่าพลงังานไฟฟ้า 

(บาท/หน่วย) 
ค่าบริการ 

(บาท/เดือน) 
1* 1* 2* 

แรงดนั 69 เคว.ีขึ,นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17 
แรงดนั 12 - 24 เคว.ี 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
แรงดนัตํ
ากวา่ 12 เคว.ี 210.00 2.8408 1.2246 228.17 

 
ที
มา  :  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี.  2542 : 5 
 
หมายเหตุ  1* On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
  2* Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
  : เวลา 00.00 - 24.00 น. วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ และวนัหยุดราชการตามปกติ(ไม่รวม
วนัหยดุชดเชย) 
 
ตาราง  2  ลกัษณะและปริมาณ (ร้อยละ) การใชพ้ลงังานในอาคารประเภทต่าง ๆ  
 

ประเภทอาคาร ไฟฟ้า (%) ความร้อน (%) 
โรงแรม 70 - 75 25 - 30 
สาํนกังาน 100 - 
ศูนยก์ารคา้ 100 - 
โรงพยาบาล 80 - 85 15 - 20 
สถานศึกษา 100 - 

 
ที
มา  :  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. 2542 : 5 
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ตาราง  3  ปริมาณร้อยละการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยอาคารแยกตามระบบต่าง ๆ  
 

ประเภทอาคาร ระบบปรับอากาศ (%) ระบบแสงสวา่ง (%) อื
น (%) 
โรงแรม 60 - 70 15 - 20 10 - 25 
สาํนกังาน 50 - 0 70 - 30 10 - 20 
ศูนยก์ารคา้ 60 - 65 20 - 25 10 - 20 
โรงพยาบาล 50 - 60 20 - 30 10 - 30 
สถานศึกษา 30 - 45 30 - 50 5 - 40 

 
ที
มา  :  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี.  2542 : 5 
 
  สรุปไดว้า่ การใชพ้ลงังานในอาคารต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกนั ซึ
 งขึ,นอยูก่บัตวัแปร
และองคป์ระกอบต่าง ๆ รวมทั,งลกัษณะการใชง้านของแต่ละอาคาร เช่น อาคารประเภทสํานกังาน
จะมีการใช้พลงังานไฟฟ้าแตกต่างจากอาคารประเภทโรงแรม เป็นตน้ และการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ประเภทอาคารสถานศึกษาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นพลงังานจากระบบปรับอากาศ และระบบแสงสวา่ง 
เพราะฉะนั,นแนวทางประหยดัพลงังานไฟฟ้าควรมุ่งที
ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศเป็น
หลกันอกจากนั,นตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะการใช้พลงังานไฟฟ้าแต่ละชั
วโมงของอาคารแต่ละประเภท
เพื
อเป็นขอ้มูลประกอบในการดาํเนินการเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในอาคาร 
  สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายและพลงังานแห่งชาติ (2548 : 2) ไดก้ล่าวถึง ปัจจุบนั
ไฟฟ้าเป็นสิ
งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนั และเป็นสิ
งสําคญัในการขบัเคลื
อนทางเศรษฐกิจ   
แต่เนื
องจากไฟฟ้าเป็นสิ
งที
ไม่สามารถกกัเก็บได ้ และความตอ้งการไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากนั 
เพราะฉะนั,นจาํเป็นจะต้องจดัหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการตลอดเวลา การใช้ไฟฟ้า         
ของประเทศไทยในช่วงที
ผ่านมาพบวา่ แมใ้นช่วงที
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (ปี 2540 - 2544) ภาวะ
เศรษฐกิจไทยตกตํ
ามาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2540 - 2541 ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 
ลดลงร้อยละ 1.5 และ 10.8 ตามลาํดบั แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงดงักล่าวกลบัไดรั้บผลกระทบ    
ไม่มาก  เมื
อเปรียบเทียบกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังเกตเห็นได้จากปริมาณความต้องการใช้
พลงังานไฟฟ้ายงัคงมีอตัราการเพิ
มขึ,นทุกปีอยา่งต่อเนื
อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น
หน่วยงานที
รับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงัไฟฟ้าของประเทศ เพื
อใชเ้ป็นกรอบ
ในการลงทุนด้านการขยายระบบการผลิต โดยจะใช้ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของ
คณะอนุกรรมการ พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัไฟฟ้าของประเทศ 
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ตาราง  4  การเปรียบเทียบอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ และการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
  

ปีงบประมาณ 
อตัราการขยายตวั (%) 

GDP การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
2540 -1.4 6.4 
2541 -10.5 -2.6 
2542 4.4 1.1 
2543 4.6 8.4 
2544 1.9 6.0 
2545 5.2 7.1 

 
ที
มา : สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ.  2548 : 3 
 

ตาราง  5  ผลการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัไฟฟ้าของประเทศ 
  

ปีงบประมาณ 
เศรษฐกิจฟื, นตวัชา้ 

(MW) 
เศรษฐกิจฟื, นตวัปานกลาง 

(MW) 
เศรษฐกิจฟื, นตวัเร็ว 

(MW) 
*2540 14506 14506 14506 
*2541 14180 14180 14180 
*2542 13712 13712 13712 
*2543 14918 14918 14918 
*2544 16125 16126 16126 
2545 16150 17308 18678 
2546 16892 18339 20042 
2547 17764 19611 21597 
2549 19467 21168 24958 
2554 25951 30587 35216 

 
ที
มา : สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ.  2548 : 4 
หมายเหตุ ปี 2540 - 2544  เป็นความตอ้งการไฟฟ้าที
เกิดขึ,นจริง  
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  จากตาราง 4 และ 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ ประเทศไทยมีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเพิ
มขึ,น
ตามอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ
งพลงังานไฟฟ้า เป็นปัจจยัพื,นฐานในการ
พฒันาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทาํให้แนวโน้มความต้องการใช้อยู่ในอัตราที
สูงขึ, นเรื
 อย ๆ      
หน่วยงานที
รับผิดชอบจึงจาํเป็นตอ้งเพิ
มกาํลงัในการผลิตไฟฟ้า  แต่ในขณะเดียวกนัเมื
อพิจารณา
ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที
เป็นวตัถุดิบสําคญัในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นทรัพยากร       
ที
ใชแ้ลว้หมดไป เช่น นํ, ามนัดิบ นํ, ามนัปิโตรเลียม รวมทั,งปริมาณนํ, าจากเขื
อน เมื
อพิจารณาแลว้
พบว่า วตัถุดิบทุกตวัมีขอ้จาํกดัทั,งดา้นปริมาณและคุณภาพที
จะมีการเพิ
มกาํลงัผลิตให้เพียงพอ      
กบัความตอ้งการที
มีปริมาณตรงกนัขา้มกบัความตอ้งการ และศกัยภาพของทรัพยากรที
มีอยู ่      
นอกจากขอ้จาํกดัดงักล่าวแล้วการนาํทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ยงัส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม      
ทั,งทางตรงและทางออ้มเช่น ปริมาณทรัพยากรลดลงเกิดความเสื
อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
มีการปล่อยของเสียจากขบวนการผลิตออกสู่สภาพแวดล้อม ถึงแม้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที
 เกิดขึ, น                    
มีหลายหน่วยงานที
ให้ความสนใจและพยายามหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขแต่ก็เป็นการแกปั้ญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าการป้องกันปัญหารวมทั, งการใช้ไฟฟ้าก็มีพฤติกรรมการใช้ที
 ฟุ่มเฟือย           
หากปริมาณการใช้ไฟฟ้ายงัไม่เปลี
ยนไปในทางที
 ดีขึ, น ประเทศไทยเราอาจต้องประสบกับ         
ภาวะขาดแคลนพลังงานปัญหาคุณภาพสิ
 งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที
ตกตํ
าลง     
หากไม่สามารถดาํเนินการจดัการทรัพยากรพลังงานให้มีประสิทธิภาพและปรับเปลี
ยนรูปแบบ      
การบริโภคพลังงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วง                 
6 เดือนแรกของปี 2541 ว่าการใช้ไฟฟ้าเกิดชะลอตวัลงมากโดยมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับ         
40,803 กิกะวตัตช์ั
วโมง ลดลงเพียงร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกนัของปีที
แลว้ สาเหตุการใชพ้ลงังาน
ลดลง  เนื
องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยที
ยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนื
อง ในเขตพระนครหลวง          
ซึ
 งเป็นเขตเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัมากที
สุด ทาํให้การใช้ไฟฟ้า        
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2541 อยูใ่นระดบั 2,621 กิกะวตัตช์ั
วโมง/เดือน ซึ
 งลดลงจากปีที
แลว้    
ร้อยละ 3.5 ส่วนดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม  มีการใชไ้ฟฟ้าอยูใ่นระดบั 2,011 กิกะวตัตช์ั
วโมง/เดือน 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีที
แลว้ร้อยละ 6.9 ทาํให้การใชไ้ฟฟ้าในดา้นนี, ซึ
 งอยูใ่นระดบัร้อยละ 79 
ลดลงเหลือร้อยละ 77 ส่วนในเขตภูมิภาค ความตอ้งการไฟฟ้าเพิ
มขึ,นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2541 
แต่ก็ชะลอตวัเล็กนอ้ย เมื
อเปรียบเทียบกบัปีที
ผา่นมา คืออยูใ่นระดบั 4,036 กิกะวตัตช์ั
วโมง/เดือน 
เพิ
มขึ,นจากช่วงเดียวกนัของปีที
แลว้ ร้อยละ 1.8 ส่วนในปี 2543 พบวา่ มีการใช้พลงังานไฟฟ้า
จาํนวน 87,597 กิกะวตัตช์ั
วโมง ขยายตวัเพิ
มขึ,นจากปี 2542  ร้อยละ 8.4  เนื
องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของไทยกระเตื,องขึ,นส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าในภาคเศรษฐกิจขยายตวัมากขึ,น กล่าวคือ       
สาขาธุรกิจและสาขาอุตสาหกรรมขยายตวัเพิ
มขึ,นถึงร้อยละ 9.0 และ 9.1 ตามลาํดบั ส่วนความตอ้งการ
ไฟฟ้าในภาคอื
น มีอตัราการใชไ้ฟฟ้าเพิ
มขึ,นร้อยละ 6.7  
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ตาราง  6  ปริมาณการจาํหน่ายไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช ้(หน่วย : กิกะวตัตช์ั
วโมง) 
 

รายการ 2542 2543 อตัราเพิ
ม (%) 
การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง 

บา้นและที
อยูอ่าศยั 6,408 6,882 7.4 
ธุรกิจ 10,118 10,996 8.7 
อุตสาหกรรม 11,461 12,456 8.7 
อื
น ๆ  1,647 1,790 8.7 
รวม 29,633 32,124 8.4 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภูมิภาค 
บา้นและที
อยูอ่าศยั 11,763 12,511 6.4 
ธุรกิจ 9,199 10,053 9.3 
อุตสาหกรรม 24,719 27,016 9.3 
เกษตรกรรม 164 154 -6.1 
อื
น ๆ  3,647 3,986 9.3 
รวม 49,493 53,721 8.5 
ลูกคา้ตรง กฟผ. 1,666  1,751 5.1 

รวมทั,งสิ,น 80,792 87,596 8.4 

 
ที
มา  :  สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ. 2548 : 6 
 
  นอกจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที
 เพิ
มขึ, นดังที
แสดงข้างต้น ผู ้วิจ ัยยงัได้ศึกษาจาก        
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน (2548 : 5) ไดร้ายงาน
สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2546  พบวา่ ประเทศไทยมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า
รวมทั,งสิ,น 116,983 ลา้นกิโลวตัตต่์อชั
วโมง เพิ
มจากปี 2545 ร้อยละ 7.3 และใชพ้ลงังานไฟฟ้า      
ผ่านระบบสายส่งของประเทศ รวมทั,งสิ,น106,959 ลา้นกิโลวตัต์ต่อชั
วโมง เพิ
มขึ,นจากปี 2545              
ร้อยละ 6.8 โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั,งของระบบไฟฟ้าของประเทศรวม 24,805 เมกกะวตัต ์         
เพิ
มจากปีก่อนร้อยละ 41.5 ซึ
 งปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสามารถแยกตามสาขาเศรษฐกิจ  ไดด้งัต่อไปนี,  
  1. สาขาอุตสาหกรรม เป็นสาขาที
 มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที
 สุดถึง                
49,062 ลา้นกิโลวตัต์ชั
วโมง และเพิ
มขึ,นจากปี 2545 ร้อยละ 7.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.9        
ของการใชพ้ลงังานทั,งประเทศ 
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  2. สาขาธุรกิจ ซึ
 งรวมการใช้ของภาครัฐและองค์กรที
ไม่แสวงหากาํไรมีการใช ้     
พลงังานไฟฟ้าถึง 33,699 ลา้นกิโลวตัตช์ั
วโมง เพิ
มขึ,นจากปี 2545 ร้อยละ 6.4 คิดเป็นสัดส่วน          
ร้อยละ 31.5 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั,งประเทศ 
  3. สาขาบา้นและที
อยูอ่าศยั มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าถึง 23,499 ลา้นกิโลวตัตช์ั
วโมง 
เพิ
มขึ,นจากปี 2545 ร้อยละ 6.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.0 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั,งประเทศ 
  4. สาขาเกษตรกรรม มีการใช้ไฟฟ้าทั,งสิ,น 223 ลา้นกิโลวตัต์ชั
วโมงเพิ
มขึ,นจากปี 
2545 ร้อยละ 7.0 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั,งประเทศ 
  5. สาขาขนส่ง มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าของบริษทัระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จาํกดั มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 34 ลา้นกิโลวตัตช์ั
วโมงส่วนปริมาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าที
แบ่งตามเขตพื,นที
 มีปริมาณการใช ้ดงัต่อไปนี,  
   5.1 เขตนครหลวง คือ พื,นที
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรีและจงัหวดั
สมุทรปราการ มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า รวมทั,งสิ,น 37,434 ลา้นกิโลวตัตช์ั
วโมง เพิ
มขึ,นจากปี 2545 
ร้อยละ 4.6 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.0 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั,งประเทศ 
   5.2 เขตภูมิภาค คือ พื,นที
ที
เหลือทั,งหมดของประเทศ มีการใชไ้ฟฟ้ารวมทั,งสิ,น 
69,525 ลา้นกิโลวตัตช์ั
วโมง เพิ
มขึ,นจากปี 2545 ร้อยละ 8.0 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของการใช้
พลงังานไฟฟ้าทั,งประเทศ 
  จากสถานการณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าที
กล่าวมาขา้งตน้ พบว่า ประเทศไทย    
มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ
มขึ,นอยา่งต่อเนื
อง แมจ้ะมีบางปีที
ปริมาณการใชจ้ะชะลอตวับา้ง
เนื
องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจตกตํ
า แต่นั,นก็มิไดห้มายความว่าเศรษฐกิจตกตํ
าแลว้จะไม่มี     
การใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที
ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทสําคัญกับกิจกรรม          
การดาํรงชีวิตของมนุษยม์ากทาํให้ปริมาณความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ
มขึ,นอยา่งต่อเนื
อง
ซึ
 งหากมนุษย์ยงัมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยไม่คาํนึงถึงความประหยดัและความคุ้มค่าปัญหา     
การขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ,นดงัเช่นปัญหาภาวะขาดแคลนนํ, าที
เกิดขึ,นให้เห็นเช่น     
ในปัจจุบนั 
  ศิริกลัยา  สุวจิตตานนท ์(2551 : 78) ไดก้ล่าวถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
มีความสาํคญัอยา่งมาก จาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพสูง ซึ
 งสามารถทาํได้
โดยใชอุ้ปกรณ์ภายในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ เครื
องปรับอากาศ เตารีด โทรทศัน์ และเตาแก๊ส เป็นตน้ 
ไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
  นอกจากนี,  การศึกษาสถานการณ์ การใชไ้ฟฟ้าของสํานกังานจงัหวดัจนัทบุรี (2554 : 2) 
ไดก้ล่าวถึงการใช้ไฟฟ้าของจงัหวดัจนัทบุรี มีพลงัไฟฟ้าใช้ในปริมาณที
เพียงพอต่อความตอ้งการ
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ของประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าจาํนวน 5 แห่ง สามารถ      
จ่ายพลงัไฟฟ้าสูงสุดไดจ้าํนวน 270 เมกกะวตัต ์มีจาํนวนหมู่บา้นที
มีไฟฟ้าใชแ้ลว้รวม 729 หมู่บา้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของหมู่บา้นทั,งหมด จากการพฒันาทางเศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบุรี มีการใช้
พลงังานไฟฟ้าเพิ
มขึ,นทุกปี ในปี พ.ศ. 2551 มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด 155 เมกะวตัต ์เพิ
มขึ,นจาก
ปีที
ผา่นมาจาํนวน 7 เมกกะวตัต ์ มีพลงังานไฟฟ้าสํารองคงเหลือ 115 เมกกะวตัต ์ (43%)  หากแต่
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามากขึ,น   
  การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ    
  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาหนึ
 งที
จาํเป็นตอ้งใช้พลงังานไฟฟ้าเพื
อให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ดาํเนินไปไดด้ว้ยความสะดวก ซึ
 งเป็นผูที้
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าที
จดัอยูใ่นประเภทที
 6 กลุ่มหน่วยงาน
ราชการและองคก์รที
ไม่แสวงหากาํไร พบวา่ ตั,งแต่ปี 2545 - 2547 พบวา่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
มีค่าใช้จ่ายเกี
ยวกบัพลงังานเพิ
มสูงขึ,นทุกปี โดยมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี
ยต่อเดือน         
ในปี 2545 - 2547 เป็น 12,837 13,122 และ 13,425 กิโลวตัตช์ั
วโมง/เดือน ตามลาํดบัโดยมีค่าพลงังาน
ไฟฟ้าเฉลี
ยต่อเดือนในปี 2545 - 2547 เป็น 37,306.25 38,031.92 และ 40,713.80 บาท ตามลาํดบั 
  ดงันั,นสรุปไดว้่า  การประหยดัพลงังานไฟฟ้า ในเบื,องตน้นั,น  ตอ้งรู้จกัประเภทของ
เครื
องใชไ้ฟฟ้าและใหค้วามสาํคญักบัการใช ้ เพื
อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชใ้ห้สูงสุด ตรวจดู
และรักษาความสะอาด  เพื
อให้เครื
องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ได้นาน คุม้ค่า และการติดตั,งตอ้งรู้จกั  
เลือกใช้ให้เหมาะสมกบัพื,นที
ใช้งาน  นอกจากนั,นเมื
อใช้แล้ว  ตอ้งสํารวจตรวจสอบลดการใช ้     
เมื
อไม่จาํเป็น  
 2. การอนุรักษพ์ลงังานเชื,อเพลิง 
  พลงังานที
เป็นเชื,อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels) ซึ
 งกาํลงัร่อยหรอลงจะตอ้งหมดไป
ในอนาคตอนัใกลนี้,อยา่งแน่นอน  ปัจจุบนัอตัราการใช้พลงังานในโลกไดเ้พิ
มขึ,นเฉลี
ยร้อยละ 7 ต่อปี 
ถา้หากขณะนี, เราใช้พลงังานที
สะสมไวใ้นโลกทั,งหมดไปแลว้ครึ
 งหนึ
ง  ก็แสดงว่าพลงังานที
เหลือ
อีกครึ
 งหนึ
 งนั,นจะถูกใช้หมดไปภายในอีก 10 ปีข้างหน้า ถึงเราจะยงัมีพลังงานสะสมเหลืออยู ่     
มากกวา่ครึ
 งของที
ใช้ไปแลว้ก็ดี ปัญหาสิ
งแวดลอ้มจะเป็นตวัจาํกดัในการผลิตและการใช้พลงังาน  
ทาํให้เกิดการขาดแคลนพลงังานได ้ นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ก๊าซธรรมชาติจะหมดไปจากโลกภายนอก
ใน 35 ปี นํ, ามนัเชื,อเพลิงภายใน 50 ปี และถ่านหินภายใน 350 ปี  ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัการใช้พลงังาน      
ในอนาคต  เชื, อเพลิงธรรมชาติที
สะสมไว้ในโลกนี, จะต้องหมดไปในอนาคตอันไม่ไกลนัก          
อย่างหลีกเลี
ยงไม่ได้  การอนุรักษ์หรือการประหยดัในการใช้พลงังานจึงเป็นทางหนึ
 งที
ยืดอาย ุ    
การใช้พลังงานเชื,อเพลิงให้ยาวนานออกไปได้  ทั, งนี, ผูว้ิจยัได้ศึกษา นักการศึกษากล่าวถึง             
การอนุรักษพ์ลงังานเชื,อเพลิง ทั,งนี,ผูว้จิยั ศึกษาและตอ้งการเฉพาะการอนุรักษพ์ลงังานนํ,ามนั ดงันี,  
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  อธิคม  นิลอุบล (2546 : 2)  ไดก้ล่าวถึง ประเทศไทยมีการใชน้ํ, ามนัในภาคการขนส่ง
สูงมากเมื
อเทียบกบัภาคเศรษฐกิจอื
น ๆ โดยระหวา่ง พ.ศ. 2538 - 2544 ภาคการขนส่งมีการใชน้ํ, ามนัสูง
ในอตัราร้อยละ 59.8 - 62.6  ต่อปี  เมื
อเทียบกบัปริมาณการใช้นํ, ามนัสําเร็จรูปโดยรวมทั
วประเทศ  
การเดินทางโดยรถยนต์หากไดมี้การวางแผนก่อนการเดินทางล่วงหน้าและรู้จกัวิธีการใช้รถยนต์
อย่างถูกตอ้งและประหยดันํ, ามนั  จะช่วยให้ประเทศชาติสามารถประหยดัเงินตราในการนาํเข้า     
นํ,ามนัปิโตรเลียมต่าง ๆ ที
ใชก้บัรถยนตไ์ดแ้นวทางหลกั ๆ สาํหรับการประหยดัพลงังานในการเดินทาง
ดว้ยรถยนต ์คือ  ก่อนขบั  เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง ขณะขบั รู้จกัวิธีการใชร้ถยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง
และไม่สิ, นเปลืองนํ, ามัน หลังขับ รู้จักบํารุงรักษาเครื
 องยนต์อย่างสมํ
 าเสมอ เพื
อให้รถยนต ์              
อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไม่สิ,นเปลืองนํ,ามนั 
  สํานกังานเลขานุการกรมส่งเสริมการเกษตร (2548 : 1) ไดจ้ดัทาํคู่มือ การประหยดั
พลงังาน โดยตอ้งดาํเนินการประหยดันํ,ามนัเชื,อเพลิงรถยนต ์ดงันี,   
  2.1 ดบัเครื
องยนตทุ์กครั, งเมื
อจอดรถ   
  2.2 กรณีการขอใช้รถไปติดต่อราชการและปฏิบติังานนอกสถานที
เส้นทางเดียวกนั   
ใหจ้ดัรถยนตร์วมกนัไป 
  2.3 ตรวจสภาพรถยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพที
ดีอยูเ่สมอ 
  2.4 วางแผนการใชเ้ส้นทางเดินทาง 
  2.5 จดัทาํคู่มือการใชร้ถเพื
อการประหยดันํ,ามนัเชื,อเพลิง  
  2.6 จดัอบรมเรื
อง วธีิการประหยดันํ,ามนัเชื,อเพลิงใหแ้ก่พนกังานขบัรถยนต ์
  2.7 ขบัรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั
วโมง 
  2.8 เติมลมยางใหพ้อดี 
  2.9 ทาํความสะอาดไส้กรองเป็นประจาํ 
  2.10 ใชเ้กียร์ใหส้ัมพนัธ์กบัความเร็วรอบ 
  2.11 ไม่เลี,ยงคลทัซ์ในขณะขบัรถ 
  2.12 ออกรถโดยวิ
งไปชา้ ๆ แทนการอุ่นเครื
องอยูก่บัที
 
  2.13 ไม่ควรเร่งเครื
องก่อนออกรถ  
  2.14 อยา่ออกตวัรถกระชาก 
  2.15 ปรับแต่งเครื
องยนตทุ์ก 6 เดือน 
  2.16 ตรวจเช็คเครื
องยนตปี์ละ 2 ครั, ง  
  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ (ออนไลน์. 2548) ได้จัดทําคู่มือ        
รวมพลงัหยดุรถซดนํ,ามนั  ซึ
 งมีแนวทางการประหยดัพลงังานนํ,ามนั ดงันี,  
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  2.1 ขบัรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั
วโมง เพราะความเร็วสูงสุดที
กฎหมายกาํหนดไว ้
คือ ทางธรรมดา 90 กิโลเมตรต่อชั
วโมง ทางด่วน 110 กิโลเมตรต่อชั
วโมง และมอเตอร์เวย ์          
120 กิโลเมตรต่อชั
วโมง  โดยการสาํรวจผลการขบัรถเร็ว และการสิ,นเปลืองนํ,ามนั พบวา่  การขบัรถ 
95 กิโลเมตรต่อชั
วโมง  สิ,นเปลืองนํ, ามนักว่าขบั 80 กิโลเมตรต่อชั
วโมง ร้อยละ 15  การขบัรถ      
110 กิโลเมตรต่อชั
วโมง  สิ,นเปลืองนํ, ามนักว่าขบั 80 กิโลเมตรต่อชั
วโมง ร้อยละ 29  การขบัรถ    
100 กิโลเมตรต่อชั
วโมง  สิ,นเปลืองนํ, ามนักว่าขบั 90 กิโลเมตรต่อชั
วโมง ร้อยละ 10  การขบัรถ    
110 กิโลเมตรต่อชั
วโมง  สิ,นเปลืองนํ,ามนักวา่ขบั 90 กิโลเมตรต่อชั
วโมง ร้อยละ 25  
  2.2 จอดรถไวบ้า้นโดยสารสาธารณะ เพราะถา้ผูใ้ชร้ถยนตร้์อยละ 1 จากจาํนวน 5 ลา้นคนั 
หนัมาใชบ้ริการรถสาธารณะดว้ยระยะทาง 48 กิโลเมตรต่อวนั  ใน 1 ปี (260 วนัทาํงาน) จะประหยดั
นํ,ามนั 52 ลา้นลิตร คิดเป็นค่านํ,ามนั 780 ลา้นบาท  
  2.3 ไม่ขับก็ดับเครื
 อง เพราะการติดเครื
 องยนต์จอดอยู่เฉย ๆ เป็นเวลา 5 นาที            
สิ,นเปลืองนํ,ามนัโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซีซี  
    2.4 ทางเดียวกนัไปดว้ยกนั  ถา้ขบัรถยนต ์5 คนั ไปทางเดียวกนัที
หมายใกลก้นั ระยะทาง 
48 กิโลเมตรต่อคนั (ไป - กลบั) โดย 1 ปี (260 วนัทาํงาน) จะสิ,นเปลืองนํ, ามนั 5,200 ลิตร เป็นค่านํ, ามนั 
78,000 บาท ถา้ร้อยละ1 ปี ของรถยนต ์จะประหยดันํ,ามนัได ้41.6 ลา้นลิตร คิดเป็นเงิน 624 ลา้นบาท 
  2.5 หลีกเลี
ยงชั
วโมงเร่งด่วน ถา้รถติดเพียงร้อยละ 1 ของจาํนวนรถยนต์ 5 ล้านคนั      
ในวนัทาํงานทุกวนัและในบางเสาร์- อาทิตยใ์น 1 ปี (330 วนั/ปี) จะสิ,นเปลืองนํ, ามนั 12.4 ลา้นลิตร 
คิดเป็นค่านํ,ามนั 186 ลา้นบาท 
  2.6 ใช้โทรศัพท์-โทรสารเลี
ยงรถติด  ใช้อุปกรณ์สื
 อสารแทนการเดินทาง เช่น            
ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสําคญัก็ใช้วิธี  
รวบรวมเอกสารแลว้ส่งพร้อมกนั  หนงัสือเวยีนที
ไม่สาํคญัก็ใชว้ธีิส่ง E-mail หรือส่งไปรษณีย ์  
  2.7 วางแผนก่อนเดินทาง  ถา้ไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางและขบัรถหลงทาง 10 นาที  
จะสิ,นเปลืองนํ, ามนั 500 ซีซี คิดเป็นค่านํ, ามนั 7.50 บาท  ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคนั ขบัหลงทางเฉลี
ย   
เดือนละ 1 ครั, งใน 1 ปี และจะสิ,นเปลืองนํ,ามนั 30 ลา้นลิตร คิดเป็นค่านํ,ามนั 450 ลา้นบาท 
  2.8 ลมยางตอ้งพอดีไส้กรองตอ้งสะอาด ความดนัลมยางอ่อนกวา่มาตรฐาน 1 ปอนด์
ต่อตารางนิ,ว  ถา้ขบัทุกวนัเฉลี
ยวนัละ 48 กิโลเมตร ใน 1 เดือน  โดยรถยนต ์สิ,นเปลืองนํ, ามนัเพิ
มขึ,น 
2.4 ลิตร  รถจกัรยานยนต ์ สิ,นเปลืองนํ,ามนัเพิ
มขึ,น 1.2 ลิตร และรถบรรทุก สิ,นเปลืองนํ, ามนัเพิ
มขึ,น 
4.2  ลิตร  ถา้ร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี,บ่อย ๆ รวมเป็น 30 วนั/ปี  จะสิ,นเปลือง
นํ, ามนัเพิ
มขึ,น 5.8 ลา้นลิตร  คิดเป็นเงิน 87 ลา้นบาท ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ,นเปลือง    
นํ,ามนัวนัละ 65 ซีซี ควรทาํสะอาดทุก 2,500 กิโลเมตร  ควรเปลี
ยนทุก 20,000 กิโลเมตร  
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  2.9 ไม่บรรทุกของเกินจาํเป็น  หากขับรถโดยบรรทุกของที
ไม่จาํเป็น ประมาณ          
10 กิโลกรัม เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร สิ,นเปลืองนํ, ามัน 40 ซีซี ถ้าร้อยละ 10 ของรถยนต ์           
ทั
วประเทศ 5 ลา้นคนั ขบัรถโดยบรรทุกสิ,นของที
ไม่จาํเป็น ใน 1 ปี จะสิ,นเปลืองนํ, ามนั 7.3 ลา้นลิตร 
คิดเป็นเงิน 10.95 ลา้นบาท   
  2.10 ตรวจเช็คเครื
 องยนต์เป็นประจํา โดยเปลี
ยนไส้กรองตามกําหนดเปลี
ยน              
นํ, ามนัหล่อลื
นทุก 5,000 กิโลเมตร  ตรวจสอบระดบันํ, ามนัเครื
องและนํ, าในแบตเตอรี
   ตรวจสอบ
ระดบันํ, าป้อนหมอ้นํ, า  ปรับปรุงสมรรถนะรถยนตใ์ห้ดีตลอดเวลา  ช่วยประหยดันํ, ามนัเชื,อเพลิงได ้ 
ร้อยละ 3 - 9  
  สรุปได้ว่า  พลงังานเชื,อเพลิงที
ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้ คือพลังงานนํ, ามนั  ซึ
 งเป็นหนึ
 ง     
ในพลงังานเชื,อเพลิงที
มีมูลค่าและความสําคญัต่อผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิ
ง โดยเฉพาะการใชก้บัรถยนต์
เพื
อการขนส่งต่าง ๆ ซึ
 งเป็นพลงังานที
ใกลต้วักบันกัเรียน ผูป้กครองและการใช้ในชีวิตประจาํวนั
ของมนุษย ์ ดงันั,นจึงควรอนุรักษ์พลงังาน และใช้ให้คุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะนํ, ามนัเป็น
พลงังานที
ใชแ้ลว้หมดไป ไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ ดงันั,นควรปฏิบติัตามขอ้แนะนาํการใช้
รถยนต ์ และการวางแผนการใชอ้ยา่งรอบคอบ เป็นตน้ 
 3. การอนุรักษน์ํ,า 
  สถาบนัสิ
งแวดลอ้มไทย (ม.ป.ป. : 52 - 53) ไดก้ล่าวถึงการอนุรักษน์ํ, า เป็นการอนุรักษ์
พลงังานไดอี้กทางเพราะนํ, าที
ใช้ในครัวเรือน  คือ  นํ, าประปาที
ตอ้งผา่นกระบวนการต่าง ๆ ซึ
 งตอ้ง
ใชพ้ลงังาน ดงันั,นการใช้นํ, าอยา่งประหยดัจึงเป็นการช่วยประหยดัพลงังานไดอี้กทาง โดยสามารถ
กระทาํไดห้ลายวธีิ เช่น  
  3.1 ลดการสูญเสียของทุกขั,นตอนการใชน้ํ, า  เช่น ปิดนํ,าให้สนิท  ตรวจสอบการรั
วไหล

ทุกจุดใชน้ํ,าทั,งภายในและภายนอกอาคาร 
  3.2 เพิ
มประสิทธิภาพการใชน้ํ, า  โดยการเปลี
ยนพฤติกรรมการใชน้ํ, า เช่น ไม่เปิดก๊อก
นํ, าทิ,งขณะแปรงฟัน  ลา้งภาชนะดว้ยภาชนะใส่นํ, าแทนการใช้สายยางฉีด  ซึ
 งสามารถลดปริมาณ  
การใชน้ํ,าได ้3 เท่า 
  3.3 เลือกใชเ้ทคโนโลยีประหยดันํ, า  เช่น สุขภณัฑ์รุ่นประหยดันํ, า  ก๊อกนํ, าที
มีอุปกรณ์
เติมอากาศ   
  3.4 การเตรียมดินที
เหมาะสมจะช่วยลดปริมาณการใชน้ํ,าในการเพาะปลูก  เช่น ดินที
มี
การไถพรวนไดลึ้กจะช่วยใหมี้การไหลของนํ,าดีขึ,น  การพรวนดินและแต่งรอบโคนตน้ไมจ้ะช่วยให้
พืชสามารถดูดนํ,าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ,นเป็นตน้   
  3.5 ควรจะหลีกเลี
ยงการรดนํ,าเวลากลางวนัเนื
องจากแสงแดดจะทาํใหน้ํ,าระเหยไดเ้ร็ว    
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  นิวติั  เรืองพานิช (2547 : 151) ไดก้ล่าวถึง มนุษยส์ามารถใชป้ระโยชน์จากนํ, าดว้ยการ

อุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ นํ, าดื
ม นํ, าใช้สําหรับปรุงอาหาร ชาํระลา้งสิ
งของเครื
องใช้และร่างกาย

มนุษย ์การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลงังาน การพกัผ่อนหย่อนใจ   

รวมทั,งความสะดวกสบายอื
น ๆ นอกจากนี, นํ, ายงัเป็นแหล่งทรัพยากรที
สําคญั เป็นที
อยู่อาศัย        

ของสัตว์นํ, า สาหร่าย แพลงค์ตอน เป็นตวัผลิตก๊าซออกซิเจนให้แก่มนุษย ์ช่วยสร้างบรรยากาศ       

ในการดาํรงชีวิต เป็นแหล่งของความชื,นผิวโลกและเป็นปัจจยัหนึ
 งที
ทาํให้ฝนตก เนื
องจากการใช้นํ, า   

มีปริมาณมากจึงทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนนํ, าจืดสําหรับบริโภคในบางทอ้งถิ
น ตามสถิติการใชน้ํ, า

ของการประปานครหลวงปรากฏวา่ในกรุงเทพฯ คนหนึ
ง ๆ จะใชน้ํ, าเฉลี
ยประมาณวนัละ 440 ลิตร 

รวมทั,งหมดจะใชน้ํ, า 2.8 ลา้นลูกบาศก์ลิตรต่อวนั การที
จะจดัการให้มีนํ, าเพียงพอต่อความตอ้งการ

ของ ป ระ ช า ช นใ นเ มื อง ใ หญ่  ๆ  ที
 ก ํา ลัง เจ ริญเ ติบ โตขึ, น ทุ ก ว ัน  ค วรที
 จะ มี ก า รอนุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม ้อีกปัญหาก็คือ ปัญหาดา้นคุณภาพนํ, า ซึ
 งเกิดจากการปล่อย

ของเสียลงในแหล่งนํ, าทิ,งจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และที
พกัอาศยั จนทาํให้เกิด        

ผลกระทบต่อระบบนิเวศของลาํนํ,า และมีผลต่อสุขภาพของมนุษย ์ 

  มนุษย์มีความจาํเป็นอย่างยิ
งที
จะต้องอนุรักษ์นํ, า ทาํได้โดยที
 สิริลักษณ์  สุรการ       

(2548 : 9) ไดก้ล่าวไวว้า่  

   3.1 การใชน้ํ, าอยา่งประหยดั  การใชน้ํ, าอยา่งประหยดันอกจากจะลดค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบั

ค่านํ,าลงไดแ้ลว้ ยงัทาํให้ปริมาณนํ, าเสียที
จะทิ,งลงแหล่งนํ, ามีปริมาณนอ้ยและป้องกนัการขาดแคลน

ไดด้ว้ย 

  3.2 การสงวนนํ,าไวใ้ช ้ในบางฤดูหรือในสภาวะที
มีนํ,ามากเหลือใชค้วรมีการเก็บนํ, าไวใ้ช ้

เช่น การทาํบ่อเก็บนํ, า  การสร้างโอ่งนํ, า  ขุดลอกแหล่งนํ, า  รวมทั,งการสร้างอ่างเก็บนํ, าและระบบ    

ชลประทาน 

  3.3 การพฒันาแหล่งนํ, า  ในบางพื,นที
ที
ขาดแคลนนํ, าจาํเป็นที
จะต้องหาแหล่งนํ, า       

เพิ
มเติมเพื
อใหส้ามารถมีนํ,าไวใ้ชท้ั,งในครัวเรือนและในการเกษตรไดอ้ยา่งพอเพียง  ปัจจุบนัการนาํ

นํ,าบาดาลขึ,นมาใชก้าํลงัแพร่หลายขึ,น แต่อาจมีปัญหาเรื
องแผน่ดินทรุด 

  3.4 การป้องกนันํ, าเสีย การไม่ทิ,งขยะและสิ
งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งนํ, า นํ, าเสีย

เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล ควรมีการบาํบดัและขจดัสารพิษก่อนที
จะปล่อยลงสู่

แหล่งนํ,า 

  3.5 การนาํนํ,าเสียกลบัไปใช ้นํ,าที
ไม่สามารถใชไ้ดใ้นกิจการอยา่งหนึ
งอาจใชไ้ดใ้นอีก

กิจการหนึ
ง เช่น นํ,าทิ,งจากการลา้งภาชนะอาหารสามารถนาํไปรดตน้ไมไ้ด ้
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  สรุปไดว้า่ นํ, าเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับมนุษย ์ เพราะมนุษยใ์ชท้ั,งการบริโภค อุปโภค  
ดงันั,นหากขาดนํ, า มนุษยจ์ะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได ้ การอนุรักษ์นํ, าเพื
อให้สามารถนาํมาใชใ้นการ
อุปโภคและบริโภคไดต้ลอดไปนั,น  เราสามารถทาํไดโ้ดยการใชน้ํ,าอยา่งประหยดั การไม่ทิ,งของเสีย
ลงในแหล่งนํ,าตลอดจนการช่วยเหลือบาํรุงรักษานํ,าใหอ้ยูใ่นสภาพที
ดี  
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 อลามิโอ (Alamio. 1996 : 5427 A) ไดท้าํการวิจยัเรื
อง การศึกษาปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อ      

การเขา้ใจในปัญหาสิ
งแวดลอ้มของนกัเรียนมธัยมศึกษาปัจจยัที
ศึกษา ไดแ้ก่ เพศ การยอมรับตนเอง 

การเกี
ยวขอ้งกบัสิ
งแวดลอ้ม โอกาสในการแกปั้ญหาสิ
งแวดลอ้ม ความรู้เกี
ยวกบัปัญหาสิ
งแวดลอ้ม

และแหล่งขอ้มูลเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้ม ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงมีค่านิยมต่อ  

สิ
 งแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนทุกระดับคํานึงถึงเหตุผล          

ดา้นเศรษฐกิจเป็นสาเหตุแรกที
ทาํให้เกิดปัญหาสิ
งแวดล้อมและแต่ละระดบัจะมองการแกปั้ญหา

ด้วยแนวทางต่าง ๆ  กัน ดังนั,นการเรียนการสอนเกี
ยวกบัสิ
 งแวดล้อมควรจะแปรไปตามระดับ     

ของนกัเรียน 

 ชิทวดู (Chitwood. 1996 : 2023 A) ไดท้าํการวิจยัเรื
องความสัมพนัธ์ของความรู้และเจตคติ

ต่อสิ
งแวดลอ้มของผูเ้ขา้ค่ายอนุรักษส์ําหรับเยาวชน (Youth Conservation Camp) เพื
อจะศึกษาความรู้

และเจตคติต่อสิ
 งแวดล้อมว่าเปลี
ยนแปลงหรือไม่หลังจากจบการเขา้ค่ายแล้วผลการวิจยัพบว่า          

มีการเปลี
ยนแปลงทั,งความรู้ และเจตคติต่อสิ
งแวดลอ้มในทางดีขึ,นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 

.05 ความแตกต่างของคะแนนระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีค่านอ้ยเพศชายจะมีการเปลี
ยนแปลง

ของคะแนนด้านความรู้มากกว่าเพศหญิงและเพศหญิงจะมีการเปลี
ยนเจตคติไปในทางที
ดีขึ, น      

มากกวา่เพศชาย 

 เพิกส์ (Perkes. 1998 : 4924 - 5 A) ไดท้าํการวิจยัเรื
อง การศึกษาความรู้เกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้ม

และเจตคติของนักเรียนเกรด 10 และ 12 บริเวณทะเลสาบทั, ง 5 และรัฐทางตะวนัตก 6 รัฐ              

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความรู้เกี
ยวกับสิ
 งแวดล้อมของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง                

แต่มโนทศัน์ทั
ว ๆ ไปเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั คะแนนจากมโนทศัน์เกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้ม

ของนักเรียนเกรด 12 สูงกว่านักเรียนเกรด 10 แต่คะแนนความรู้ไม่แตกต่างกนั เจตคติเกี
ยวกับ       

สิ
 งแวดล้อมของเพศชายและหญิงแตกต่างกัน เจตคติเกี
ยวกบัสิ
 งแวดล้อมของนักเรียนเกรด 10       

และเกรด 12 แตกต่างกนั 
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 ซีเชอร์  (Zacher. 1999 : 5016A) ไดศึ้กษาสิ
งที
มีผลต่อความรู้ดา้นสิ
งแวดลอ้มของนกัเรียน
ปีที
 11 ในรัฐมอนตานา พบว่า เพศ ขนาดครอบครัว การอ่านหนังสือพิมพ์ การได้ศึกษาความรู้     
ทางดา้นสิ
งแวดลอ้มโรงเรียน และภูมิลาํเนาของนกัเรียน เป็นปัจจยัที
มีผลต่อความรู้ทางสิ
งแวดลอ้ม 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ชิตหทยั  ภทัรธิยานนท ์(2542 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเรื
อง ความรู้ เจตคติและการปฏิบติั
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายา เกี
ยวกบัการประหยดัพลงังาน จาํนวน308 คน         
ผลการศึกษาปรากฏว่า บุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายาส่วนใหญ่มีความรู้เกี
ยวกบั      
พลงังานไฟฟ้าในระดบัสูง มีเจตคติเห็นดว้ยเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานและมีการปฏิบติัทุกครั, ง
เกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาตาํแหน่งงานและ    
การรับรู้ข่าวสาร เจตคติมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาและตาํแหน่งงานและการปฏิบติัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระที
ศึกษา ที
ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนเจตคติมีความสัมพนัธ์กบั          
การปฏิบติัเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่ควรเพิ
มการรณรงคแ์ละส่งเสริม
ใหบุ้คลากรมีเจตคติที
ดีเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื
อการแก ้ปัญหา
ในระยะยาว 
 วรรณพร  ลิมป์ประเสริฐกุล (2544 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาปัจจยัที
มีผลต่อการยอมรับ     
และการเลือกใช้เครื
 องใช้ไฟฟ้าที
ประหยดัพลังงานภายในบ้านของอาจารย์ที
สอนในวิทยาลัย    
สังกดักรมอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรายจ่ายค่าไฟฟ้าโดยเฉลี
ยต่อเดือนนอ้ยกวา่           
500 บาท มีจาํนวนเครื
องใชไ้ฟฟ้าที
ประหยดัพลงังานมากที
สุด คือ หลอดฟลูออเรสเซนต ์มีการรับรู้
ข่าวสารในระดบัปานกลาง  มีการรับรู้ขอ้มูลดา้นสถานการณ์ไฟฟ้าในระดบัสูง  มีความรู้เกี
ยวกบั
เครื
องใช้ไฟฟ้าในระดบัสูง มีการรับรู้คุณลกัษณะในระดบัปานกลางและมีทศันคติในระดบัปานกลาง  
ดา้นความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบว่า ตวัแปรอิสระที
มีผลต่อตวัแปรตาม คือ 
จาํนวนเครื
องใชไ้ฟฟ้าและทศันคติ ซึ
 งเป็นปัจจยัที
มีผลต่อการยอมรับและการเลือกใช้เครื
องใชไ้ฟฟ้า 
ที
ประหยดัพลงังาน ปัญหาอุปสรรคที
มีต่อการยอมรับและการเลือกใช้เครื
องใช้ไฟฟ้าที
ประหยดั
พลงังานภายในบา้น คือ ราคาแพง ไม่เขา้ใจลกัษณะและคุณสมบติัต่าง ๆ ไม่แน่ใจวา่ประหยดัไดจ้ริง  
 วาศินี  วงศ์สัมพนัธ์ชยั (2544 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม    
การประหยดัพลงังานไฟฟ้ากบัเพศ ชั,นปี รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน จาํนวนชั
วโมงที
พกัอยู่ใน
หอพกัต่อวนั มาตรการสําหรับการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของหอพกั การรับรู้ข่าวสารเพื
อการ
รณรงคเ์กี
ยวกบัการประหยดัพลงังานทางสื
อโทรทศัน์ และความรู้เกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับปานกลาง และ      
พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษาสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
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กบัเพศ การรับรู้มาตรการการประหยดัพลงังานของหอพกั ในส่วนของการรณรงคข์องการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าโดยใชป้้ายประกาศการติดตั,งมิเตอร์แต่ละห้องพกั และความรู้เกี
ยวกบัการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า แต่ไม่สัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05  กบัชั,นปี รายไดข้องครอบครัว
ต่อเดือน จาํนวนชั
วโมงที
พกัอยูใ่นหอพกัต่อวนั การรับรู้มาตรการสําหรับการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ของหอพกั  
 ศิริรัตน์  อุปทินเกต (2544 : บทคดัยอ่)  พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนกัเรียน
ชั,นมธัยมศึกษาปีที
 6 ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา พบว่าทศันคติเกี
ยวกับ       
การประหยดัพลงังานไฟฟ้า การรับข่าวสารการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากสื
อบุคคล และการรับ
ข่าวสารเกี
ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากสื
อมวลชน มีผลบวกต่อพฤติกรรมการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05  
 ภาวนา  วชัรเสถียร (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรื
อง การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในสํานกังาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื
อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที
มีผลต่อ พฤติกรรม     
การประหยดัพลงังานไฟฟ้า ของบุคลากรที
ปฏิบติังานที
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเพื
อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของบุคลากรสาย ก. และ ข. และสาย ค.  และเพื
อเสนอแนวทาง
ในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการของมหาวิทยาลัย พบว่า             
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในสํานักงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ 
และรังสิต มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาที
ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การรับรู้มาตรการ
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และความรู้เกี
ยวกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
อย่างประหยดัของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ       
ที
ระดบั .05 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ทางเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สายงานทั,งสาย ก. สาย ข. และสาย ค. 
นอกจากนั,น พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของบุคลากรทั,ง 3 สาย ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัที
ระดบั .05 

 ปิยมาศ  อศัวชยัพร (2546 : บทคดัยอ่) การรับรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานทางออ้มของ
นกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที
 3 ในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที
 3 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.8 มีการรับรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานทางออ้มในระดบัตํ
า และพบวา่การให้
คุณค่าต่อพลงังานและสิ
งแวดล้อมและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี
ยวกบัการอนุรักษ์พลงังานและ    
สิ
งแวดลอ้มเป็นปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานทางออ้มอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที
ระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนเพศ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ประสบการณ์การเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางสิ
งแวดลอ้มและพลงังาน ความรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานและสิ
งแวดลอ้ม  ระดบัการศึกษา
ของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง รายไดข้องผูป้กครอง และการไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
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ในโรงเรียนเกี
ยวกับการอนุรักษ์พลงังานและสิ
 งแวดล้อม ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี
ยวกบัการ
อนุรักษพ์ลงังานทางออ้ม  ขอ้เสนอแนะที
ไดจ้ากการศึกษา คือ การสร้างการรับรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษ ์     
พลงังานทางออ้มในโรงเรียนโดยจดัการเรียนการสอนที
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์
โดยตรง  เพื
อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงได ้       
นอกจากนี, ควรมีการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ที
เน้นการส่งเสริมนกัเรียนเห็นถึงคุณค่าของพลงังาน
และสิ
งแวดลอ้มเพื
อที
จะสามารถนาํไปสู่การรับรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานทางออ้มได ้
 อนนัต ์ ขมัภรัตน์ (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความรู้ และพฤติกรรมของบุคลากร
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีต่อการอนุรักษพ์ลงังานในสํานกังาน โดยกลุ่มเป็น 2 กลุ่มหลกั 
คืออาจารยแ์ละบุคลากรหรือเจา้หน้าที
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยมุ่งเน้นศึกษา       
ทางด้านความรู้พฤติกรรมหรือการปฏิบติั และความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อาย ุ
ระยะเวลาการทาํงานและระดับการศึกษา) ต่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง (58.3%) อายุระหว่าง 26 - 30 ปี (33.1%) สถานภาพโสด 
(54.7%) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (51.1) ปฏิบติังานในหนา้ที
มาแลว้ในช่วง 1 - 5 ปี (59.1%) 
สังกดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(21.6) ไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ (64.2%) รอบปีที
ผา่นมาไม่
เคยเจบ็ป่วยดว้ย         โรคทางตา (81.2%) และไม่เคยผา่นการอบรมเรื
องการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า
ในสาํนกังาน (86.1%) สาํหรับระดบัความรู้อยูใ่นช่วงไม่มีความแน่ใจโดยเฉลี
ยสูงสุดในระดบัทราบ
เป็นอยา่งดีในเรื
องอุณหภูมิที
 25 องศาเซลเซียส แต่ขาดความรู้เฉลี
ยสูงสุดในเรื
องเครื
องพิมพแ์บบ
พ่นหมึก (Ink Jet)  จะใชไ้ฟฟ้าเพียงร้อยละ 70 - 90 ของการใชไ้ฟฟ้าของเครื
องพิมพแ์บบเลเซอร์ 
สําหรับพฤติกรรม   พบวา่ โดยเฉลี
ยอยูใ่นระดบัปฏิบติับ่อยครั, ง โดยพบวา่พฤติกรรมที
ปฏิบติัเป็น
ประจาํในเรื
อง       หากต้องการอุปกรณ์/เครื
องใช้ไฟฟ้าไม่มี คิดจะเลือกซื,อเครื
องใช้ไฟฟ้าที

ประหยดัพลงังาน แต่มีพฤติกรรรมในระดบัปฏิบติันาน ๆ ครั, ง ในเรื
องปิดเครื
องถ่ายเอกสารเมื
อไม่มี
การใช้งานนาน 1 ชั
วโมง นอกจากนี, ยงัพบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการทาํงาน และระดบัการศึกษา         
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั ทั, งในเรื
 องความรู้และพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานของ
บุคลากรในสาํนกังาน 
 สุกญัญา  ซื
อสัตย ์(2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า
ของนกัเรียนโรงเรียนอรรถมิตร จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เพศชายร้อยละ 57.9 และ 
เพศหญิงร้อยละ 42.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัปานกลาง
และมีระดบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าปานกลาง ทาํให้ทราบวา่ระดบัพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียนเมื
อจาํแนกตามเพศ จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดามารดา และจาํแนกตามรายไดเ้ฉลี
ยของบิดามารดา พบวา่
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ไม่มีความแตกต่างกันกับระดับพฤติกรรมเกี
ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติที
ระดบั .05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามระดบัพฤติกรรมในการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า
เมื
อจาํแนกตามช่วงชั,นการศึกษาและเมื
อจาํแนกตามสื
อในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้า พบวา่นกัเรียนที
ช่วงชั,นการศึกษาต่างกนั จะมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้าต่างกนั มีความแตกต่างกนักบัระดบัพฤติกรรมเกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
 พทัธิณี  พิเศษพงษา (2547 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรื
อง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั

ในการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนชั,นประถมศึกษาปีที
 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม      

และสมุทรปราการภายใตโ้ครงการรุ่งอรุณ ผลการวิจยัสรุปได้ว่า นักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที
 6       

มีความรู้และการปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังานอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีทศันคติเกี
ยวกบัอนุรักษ์

พลงังานในทิศทางบวก และเมื
อทดสอบความสัมพนัธ์ทางสถิติที
ระดบั .05 พบว่า ผลการเรียน   

และการเขา้ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษพ์ลงังานและสิ
งแวดลอ้มมี ความสัมพนัธ์กบัความรู้ ทศันคติ 

และการปฏิบติั ส่วนเพศ ระดบัการศึกษาของผูป้กครองมีความสัมพนัธ์ กบัความรู้ และทศันคติ 

สําหรับตวัแปรสถานภาพการอยู่อาศยั และการประกอบอาชีพของผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์   

กบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัเลย จากผลการวิจยัพบวา่โรงเรียนที
เคยเขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ

ควรจะดาํเนินการตามแนวทางของโครงการอย่างต่อเนื
อง และควรให้ความรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษ์

พลงังานทางทั,งตรงและทางออ้มให้ครบวงจร ตลอดจนควรส่งเสริมการศึกษาให้กบัผูป้กครอง   

และส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี
ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บันกัเรียนมากขึ,น 

 กนิษฐา  แกว้กรู (2547 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรื
อง พฤติกรรมการประหยดันํ, าประปาของผูใ้ชน้ํ, า 

ในเขตพื,นที
รับผิดชอบของสํานักงานประปารังสิต เพื
อศึกษาระดับพฤติกรรมการประหยดั            

นํ,าประปา และปัจจยัที
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดันํ, าประปาของผูใ้ชน้ํ, า ในเขตพื,นที


รับผดิชอบของสาํนกังานประปารังสิต ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชน้ํ, าส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

จากแหล่งความรู้อยูใ่นระดบัตํ
า แหล่งความรู้ที
ผูใ้ชน้ํ, าส่วนใหญ่ไดรั้บมากที
สุดคือโทรทศัน์ การรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารเกี
ยวกบัวิธีประหยดันํ, าประปา ผูใ้ช้นํ, าส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบั  

ปานกลาง รับรู้วิธีประหยดันํ, าประปาการใช้นํ, าภายในบา้นอยู่ในระดบัปานกลาง รับรู้วิธีประหยดั   

นํ,าประปาภายนอกบา้นอยูใ่นระดบัสูง และการเพิ
มประสิทธิภาพในการใชน้ํ,าอยูใ่นระดบัสูง 

 ฉตัรชยั  เจียมอมรรัตน์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาค่านิยมในการประหยดัพลงังานของ

นักเรียนมธัยมศึกษาปีที
 5 เขตการศึกษา 5 (กลุ่มภาคกลางอนัประกอบด้วยจงัหวดักาญจนบุรี, 
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ประจวบคีรีขนัธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี) พบวา่นกัเรียนมีค่านิยมในการ

ประหยดัพลงังานในเชิงบวกร้อยละ 98.44 โดยมีค่าเฉลี
ย 68.72 จากคะแนนเตม็ 88 

 ชวลัชร  สมลออ (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํวิจยัเรื
อง การใช้กระบวนสิ
งแวดลอ้มศึกษา   
เพื
อประหยดัพลงังานไฟฟ้า นํ, าใชแ้ละลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  ผลการสาํรวจวเิคราะห์เปรียบเทียบ พบวา่ โรงเรียนที
ศึกษา
ใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี
ยวนัละ 605.81 กิโลวตัต์ โดยใช้พลงังานไฟฟ้าผ่านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า          
4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบอื
น ๆ (พดัลม, เครื
องถ่ายเอกสาร,      
กระติกนํ,าร้อน) และระบบคอมพิวเตอร์ มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอตัราเฉลี
ยร้อยละ 59.44, 
21.29, 12.09 และ 7.17 ต่อวนัตามลาํดบั ส่วนปริมาณการใชน้ํ, าเฉลี
ยวนัละ 53.62 ลูกบาศก์เมตร  
โดยใชน้ํ, าเพื
อ อุปโภคบริโภค และละหมาด เฉลี
ย 74 และ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วนั คิดเป็นร้อยละ 
95.55 และ 4.5 ต่อวนั ตามลาํดบั ส่วนขยะมูลฝอยที
เกิดขึ,นมีปริมาณเฉลี
ยวนัละ 315.67 กิโลกรัม 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะยอ่ยสลายได ้ขยะทั
วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย โดยมีปริมาณ
เฉลี
ยวนัละ 125.16 , 114.27 , 73.08 และ 2.73 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 39.64 , 36.2 , 23.14 และ 
1.01 ต่อวนั ตามลาํดบั และเมื
อนาํมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และนํ, า มาใชเ้พื
อประหยดั   
พลงังานไฟฟ้าและนํ, าใช้ ปรากฏว่า ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า และนํ, ามีปริมาณเพิ
มขึ,น             
ในอตัราเฉลี
ยร้อยละ 15.7 , 36.9 ตามลาํดบั ทั,งนี, เนื
องจากจาํนวนอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอตัราเพิ
มถึงร้อยละ 
25.04 และประชากรของโรงเรียนมีอตัราเพิ
มถึงร้อยละ 8.6 ส่วนการนาํระบบการคดัแยกขยะมาใช ้
ทาํให้สามารถนาํขยะแต่ละประเภทไปจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยพบวา่ การจดัการคดัแยกขยะ
สามารถทาํให้ปริมาณขยะของโรงเรียนที
ปล่อยออกสู่ชุมชนลดลงร้อยละ 64.15 ของปริมาณขยะ   
ทั,งหมดที
เกิดขึ,น ผลการฝึกอบรมกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนที
ผา่นการฝึกอบรมดา้นบทปฏิบติัการ 
สิ
งแวดลอ้มศึกษา เรื
อง เยาวชนรักษสิ์
งแวดลอ้มในโรงเรียน มีความตระหนกั มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ทกัษะ และเจตคติ เกี
ยวกบัปัญหาการใช้พลงังานไฟฟ้า นํ, า รวมทั,งการคดัแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะที
เพิ
มขึ,นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 จากการติดตาม ประเมินผล     
หลงัดาํเนินการฝึกอบรม 1 เดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปลี
ยนแปลงพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า นํ,า และการแยกขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพิ
มขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
 ชมพูนุช  วีระพฒัน์  (2552 : บทคดัย่อ) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม  
การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในที
พกัอาศยัของผูป้กครองนกัเรียน ซึ
 งผลการวิจยัพบวา่  ผูป้กครองนกัเรียน
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ ตํ
ากว่าปริญญาตรี       
คิดเป็นร้อยละ 40 และที
 มีจ ํานวนน้อยที
 สุดคือสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6 รายได ้            
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสูงกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท           
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คิดเป็นร้อยละ 40 และตํ
ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาํดบั  ขนาดครอบครัว ส่วนใหญ่         
มีสมาชิกอาศยัอยู่รวมกนั จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 35 อาศยัอยู่จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ31 
อาศัยอยู่จาํนวนมากกว่า 4 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และอาศัยอยู่จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ5            
ตามลาํดบั ผูป้กครองนกัเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษไ์ฟฟ้าในที
พกัอาศยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละขนาดครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า
ในที
พกัอาศยัของผูป้กครองนกัเรียนโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
 ประสงค ์ เอี|ยวเจริญ และคณะ (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเรื
อง ความรู้ความเขา้ใจ
และการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีวตัถุประสงค์เพื
อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจ
และการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร สังกดัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มีความรู้ความเขา้ใจในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก     
การมีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า  อยู่ในระดับมาก ทั,งด้านการใช้งานอย่างถูกวิธี       
และประหยดัพลงังาน และดา้นการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยวิธีการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าที
มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก สูงสุด 3 ลาํดบั  ไดแ้ก่ การปิดสวิตซ์และเครื
องใชไ้ฟฟ้า
เมื
อเลิกใชง้าน  การตั,งอุณหภูมิเครื
องปรับอากาศที
 25 - 26 องศาเซลเซียส และการให้ความร่วมมือ
ในกรณรงค์ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในคณะ/หน่วยงาน  เมื
อพิจารณาองค์ประกอบเกี
ยวกบัเพศ     
อายุ สถานภาพการทาํงาน สังกดั ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วม   
ในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั 
 จากการศึกษางานวจิยัที
เกี
ยวขอ้งทาํใหผู้ศึ้กษาไดแ้นวทางการวิจยั  พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ
 งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จงัหวดัจนัทบุรี และเป็นแนวทางในการ
อภิปรายผลการวิจยัของผูว้ิจยั สามารถนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์พลงังานของ    
นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนระดับมธัยมศึกษา      
โดยใชแ้นวทางนี,นาํไปสู่การวางแผนและนโยบายในการจดัการศึกษาและพฒันาการเรียนการสอน 
และแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานแก่นกัเรียนและชุมชนต่อไป      
 



 

46 
 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 การวิจัยเกี�ยวกับ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน    
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวิธีการใช้แบบสอบถาม โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมีรายละเอียด ดงันีB  
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวจิยั 
  
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรคือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ชัBนมธัยมศึกษาปีที� 1- มธัยมศึกษาปีที� 6 
จาํนวน 512 คน (กลุ่มบริหารงานวชิาการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ. 2554 : 2) 
 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหากลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครัB งนีB   ไดม้าโดยวิธีการกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบสองขัBนตอน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตัวอย่างของเครจซี�        
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217 คน แลว้นาํใช้
วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชัBนภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนนกัเรียน
ในแต่ละระดบัชัBน เป็นเกณฑใ์นการหากลุ่มตวัอยา่ง ดงัตาราง 7  ดงันีB  
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ตาราง 7  จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัชัBน 
 

ระดบัชัBน จาํนวนประชากร (N) กลุ่มตวัอยา่ง (n) 
มธัยมศึกษาปีที� 1 124 52 
มธัยมศึกษาปีที� 2 131 56 
มธัยมศึกษาปีที� 3 87 37 
มธัยมศึกษาปีที� 4 68 29 
มธัยมศึกษาปีที� 5 49 21 
มธัยมศึกษาปีที� 6 53 22 

รวม 512 217 
 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
 1. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ� งการสร้างแบบสอบถาม 
เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการวจิยันีB มีลาํดบัขัBนตอน ดงันีB  
  1.1 ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา เอกสาร วทิยานิพนธ์ และผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  1.2 กาํหนดขอบเขตของเนืBอหาที�จะสร้างแบบสอบถาม 
  1.3 ปรึกษากบัผูเ้ชี�ยวชาญและอาจารยที์�ปรึกษาเพื�อหาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามมีทัBงหมด 3 ตอน ดงันีB  
  ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  คาํถามเป็นแบบ
เลือกตอบและใชเ้ติมคาํหรือขอ้ความ ประกอบดว้ยตวัแปร คือ เพศ อาย ุระดบัช่วงชัBนการศึกษา  
  ตอนที�  2  แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษพ์ลงังานอนัประกอบไปดว้ย 
พลงังานไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง และนํBา 
  ตอนที�  3  แบบสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน อนัประกอบไปดว้ย พลงังาน
ไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง และนํBา 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  การวดัความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของการอนุรักษพ์ลงังาน ไดแ้ก่ 
  การอนุรักษ์พลังงานประกอบไปด้วย พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชืBอเพลิง และนํB า        
เป็นคาํถามปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก เลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุด จาํนวน 5 ขอ้   
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  เกณฑใ์หค้ะแนนความรู้ความเขา้ใจ  ตอบถูกตอ้ง 1 ขอ้ 1 คะแนน ดงันัBนคะแนนเฉลี�ย
รายขอ้  1.00  ดงันัBนเกณฑก์ารพิจารณาความรู้ความเขา้ใจรายขอ้ ดงันีB  
  นกัเรียนทัBงหมดตอบถูกตอ้งเฉลี�ยรายขอ้ 0.51 - 1.00  มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
  นกัเรียนทัBงหมดตอบถูกตอ้งเฉลี�ยรายขอ้ 0.00 - 0.50  มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
  การสอบถามพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง นํB า ไดจ้ากการ
ตอบคาํถามจากนกัเรียนประกอบดว้ยขอ้คาํถามทัBงหมด 52 ขอ้  โดยแบ่งเป็นขอ้มูลส่วนตวั 7 ขอ้ 
และขอ้คาํถามเกี�ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า พลงังานเชืBอเพลิง นํB า จาํนวน 45 ขอ้  โดยขอ้คาํถาม
แต่ละขอ้ใหค้่าพฤติกรรมเป็นคะแนน ดงันีB  
  การใหค้ะแนน พฤติกรรม แบ่งการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 
  ค่าพฤติกรรมนัBนปฏิบติั (มาก) ได ้ 5 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนปฏิบติั (นอ้ย) ได ้ 4 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนไม่แน่ใจได ้  3 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนไม่ปฏิบติั (นอ้ย) ได ้ 2 คะแนน 
  ค่าพฤติกรรมนัBนไม่ปฏิบติั (มาก) ได ้ 1 คะแนน 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนนจากคะแนนเฉลี�ยรายขอ้และภาพรวม ดงันีB  
  คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติัมากที�สุด 
  คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติัมาก 
  คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติัปานกลาง 
  คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมปฏิบติันอ้ยที�สุด 
 2. การทดสอบคุณภาพเครื�องมือ 
  2.1 นําแบบสอบถามที�ได้สร้างขึB นเสนอคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์                 
เพื�อตรวจสอบแกไ้ขใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสม 
  2.2  นาํแบบสอบถามที�ทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
และมีประสบการณ์ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งเที�ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
  2.3 นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขเสนอคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อีกครัB ง 
  2.4 นําแบบสอบถามที�ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที� มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครัB งนีB  คือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) 
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  กรณีการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม ใช้วิธีการของครอนบาค (Cronbach. 
1990 : 200 - 209) จากสูตรการหาค่าสัมประสิทธิi อลัฟ่า (Alpha - Coefficent) ไดค้่าความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม 0.93 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัB งนีB  ผูว้ิจยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยมีขัBนตอน
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันีB  
 1. ผูว้ิจยัทาํหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยได้ทาํหนังสือจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีไปยงัผูอ้าํนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อชีB แจง
ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล พร้อมขอความอนุเคราะห์ให้นกัเรียน
ในโรงเรียนตอบแบบสอบถามในครัB งนีB  
 2. ผู ้วิจ ัยได้ทําการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที� เ ป็นนัก เ รียนในโรง เ รียน            
มะขามสรรเสริญ  เพื�อทาํการทดสอบความรู้ และเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม 
 3. ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 4. เมื�อแบบสอบถามสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจยันําแบบสอบถามที�ได้เก็บรวมรวม   
แลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาํหนดขัBนตอนโดยนําแบบสอบถามทัBงหมดมาตรวจสอบ      
ความสมบูรณ์และมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ  ดงันีB  
 1.   ข้อมูลเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา     
โดยการวเิคราะห์หาค่าความถี� และค่าร้อยละ  
 2. ขอ้มูลเกี�ยวกบัความรู้ความเขา้ใจในเรื�องการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนมธัยมศึกษา
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นคาํถามปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก เลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุด  
วเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Mean Deviation) 
 3. พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง เกี�ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  พลังงานเชืBอเพลิง  นํB า         
โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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 4.  เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ  ความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษ์พลงังาน กบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน
โดยใชค้่าสถิติ  t-test  เพื�อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรสองกลุ่มที�ระดบันยัสาํคญั .05  
 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื�อใช้อธิบายระดบั
ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน      
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 3. สถิติวิเคราะห์ที�ใช้สําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่าง          
โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และระดบัความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษพ์ลงังาน และพฤติกรรม            
การอนุรักษ์พลงังาน ได้แก่ ค่า t (t-test) เป็นค่าที�ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยระหว่างตวัแปร           
2 กลุ่ม ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  
 
 
 



บทที� 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยั พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน  
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงันี)  
 1. สัญลกัษณ์ที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ในครั) งนี)  เพื-อให้เกิด      
ความเขา้ใจที-ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ดงัต่อไปนี)     
 X   แทน  ค่าคะแนนเฉลี-ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 t  แทน ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี-ย 
 df  แทน ค่า  Degree of Freedom 
 *  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั) งนี)   ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั)นตอน ดงัต่อไปนี)  
 ตอนที-  1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   
 ตอนที-  2  ระดบัความรู้ความเขา้ใจในเรื-องพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 3 ดา้น ดงันี)  
 1. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  
 2. การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง   
 3. การอนุรักษน์ํ)า   
 ตอนที-  3  ระดบัพฤติกรรมที-เกี-ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ยพฤติกรรม 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 1. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  
 2. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง  
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 3. พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ)า 
 ตอนที-   4  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานจําแนกตาม        
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ และช่วงชั)นของนกัเรียนที-กาํลงัศึกษาอยู ่
 ตอนที-  5  เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที-  1   ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา       
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ตาราง  8  จาํนวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จาํนวน 

(n  =  217) 
ร้อยละ 

(100.00) 

1.  เพศ   

ชาย 84 38.71 

หญิง 133 61.29 

2.  อาย ุ   

อายรุะหวา่ง 12 - 15 ปี 145 66.82 

อายรุะหวา่ง 16 - 18 ปี 72 33.18 

อายนุอ้ยที-สุด 12            มากที-สุด 18       ส่วนใหญ่อาย ุ14 ปี 
3.  ระดบัช่วงชั)นการศึกษา   

ช่วงชั)นที- 1 (มธัยมศึกษาปีที- 1 - มธัยมศึกษาปีที- 3) 145 66.82 

ช่วงชั)นที- 2 (มธัยมศึกษาปีที- 4 - มธัยมศึกษาปีที- 6) 72 33.18 

 
 จากตาราง 8  แสดงวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรี  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ปรากฏผล ดงันี)  
 ดา้นเพศ  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 133 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.29) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน            
84 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.71)  
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 ดา้นอายุ  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี    
ผู ้ตอบแบบสอบถามอายุน้อยที- สุด 12 ปี  มากที- สุด 18 ปี  และส่วนใหญ่มีอายุ  14 ปี  และ                     
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 12 - 15 ปี  จาํนวน 145 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.82)    
และอายรุะหวา่ง 16 - 18 ปี จาํนวน 72 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.18)  
 ระดบัช่วงชั)นการศึกษา  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัช่วงชั)นที- 1 (มธัยมศึกษาปีที- 1 - มธัยมศึกษาปีที- 3)  จาํนวน 
145  คน (คิดเป็นร้อยละ 66.82) รองลงมาระดบัช่วงชั)นที- 2 (มธัยมศึกษาปีที- 4 - มธัยมศึกษาปีที- 6)  
จาํนวน 72 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.18)  
 
 ตอนที-  2   ระดบัความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี)  
 1. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  
 2. การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง  
 3. การอนุรักษน์ํ)า   
 

ตาราง  9   ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา       
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ในด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวม           
และรายดา้น  

 

ที- ความรู้ความเขา้ใจ รู้นอ้ย รู้มาก X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
ไฟฟ้า 

96 
(44.24) 

121 
(55.76) 

0.56 0.50 มาก 2 

2. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
เชื)อเพลิง 

185 
(85.25) 

32 
(14.75) 

0.15 0.36 นอ้ย 3 

3. ดา้นการอนุรักษน์ํ)า 29 
(13.36) 

188 
(86.64) 

0.87 0.34 มาก 1 

 
รวม 

92 
(42.40) 

125 
(57.60) 

0.58 0.50 มาก  

 
 จากตาราง 9  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน
ระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน        
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โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 0.58, S.D. = 0.50)  พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความรู้
ความเขา้ใจมาก ในดา้นการอนุรักษน์ํ) า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.87, S.D. = 0.34) รองลงมา การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก ( X = 0.56, S.D. = 0.50) และน้อยที-สุด พลงังานเชื)อเพลิง                
อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 0.15, S.D. = 0.36) 
 
ตาราง  10  ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา    

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า ในภาพรวม
และรายขอ้  

 

ที- ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. การเลือกซื)อเครื-องใชไ้ฟฟ้า ตอ้งคาํนึงถึงอายุ
การใชง้าน 0.41 0.49 นอ้ย 4 

2. ช่วงเวลาใด ที-นกัเรียนงดใชก้ระแสไฟฟ้า คือ 
ช่วงนอนหลบั 0.65 0.48 มาก 2 

3. การใชห้ลอดไฟฟ้าส่องสวา่งที-ประหยดัไฟฟ้า
มากที-สุด คือใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์ 0.28 0.45 นอ้ย 5 

4. เครื-องใชไ้ฟฟ้าที-ใชไ้ฟฟ้าเปลืองมากที-สุดคือ
เครื-องปรับอากาศ 0.71 0.45 มาก 1 

5. การช่วยประหยดัไฟฟ้าภายในอาคารไดม้ากที-สุด 
คือ การทาสีผนงัและเพดานสีอ่อน 0.62 0.49 มาก 3 

 รวม 0.56 0.50 มาก  

 
 จากตาราง 10  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน       
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.56,  S.D. = 0.50)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า คือ เครื-องใชไ้ฟฟ้าที-ใชไ้ฟฟ้า
เปลืองมากที-สุดคือเครื-องปรับอากาศ มีความรู้ในระดบัมาก ( X = 0.71,  S.D. = 0.45)  รองลงมาคือ 
ช่วงเวลาใด ที-นักเรียนงดใช้กระแสไฟฟ้า คือ ช่วงนอนหลบั มีความรู้ในระดบัมาก ( X = 0.65,      
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S.D. = 0.48)  และมีความรู้ในระดบันอ้ยที-สุดในเรื-องการใชห้ลอดไฟฟ้าส่องสวา่งที-ประหยดัไฟฟ้า
มากที-สุด คือใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์มีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 0.28, S.D. = 0.45)   
 
ตาราง  11  ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง โดยในภาพรวม
และรายขอ้  

 

ที- ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. การลดใชพ้ลงังานเชื)อเพลิง คือ               
การวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง 0.77 0.42 มาก 1 

2. ประเทศไทยใชพ้ลงังานเชื)อเพลิงมากที-สุด
ในเรื-องขนส่ง 0.10 0.30 นอ้ย 5 

3. การประหยดัพลงังานเชื)อเพลิงขณะขบัรถ 
ตอ้งสาํรวจเส้นทางการเดินรถ 0.55 0.50 มาก 2 

4. การเปลี-ยนนํ)ามนัหล่อลื-น ควรเปลี-ยน     
เมื-อขบัไดร้ะยะทางทุก 5,000 กิโลเมตร  0.16 0.36 นอ้ย 3 

5. ถา้โรงเรียนอยูใ่กลบ้า้น 5 กิโลเมตร        
นกัเรียนสามารถช่วยประหยดัพลงังาน  
เชื)อเพลิงโดยการเดินไปโรงเรียน 0.12 0.33 นอ้ย 4 

 รวม 0.15 0.36 นอ้ย  

 

 จากตาราง 11 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษ์พลงังานเชื)อเพลิง 
ภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 0.15 ,  S.D. = 0.36)   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษ์พลงังานเชื)อเพลิง มีความรู้มากที-สุดในเรื-อง  
การลดใช้พลังงานเชื)อเพลิง คือ การวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง อยู่ในระดับมาก           
( X = 0.77,  S.D. = 0.42)  รองลงมา คือ การประหยดัพลงังานเชื)อเพลิงขณะขบัรถ ตอ้งสํารวจเส้นทาง
การเดินรถ มีความรู้ในระดบัมาก ( X = 0.55,  S.D. = 0.50)  และมีความรู้ในระดบันอ้ยที-สุดในเรื-อง
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ประเทศไทยใช้พลงังานเชื)อเพลิงมากที-สุดในเรื-องขนส่ง มีความรู้ในระดับน้อย   ( X = 0.10 ,       
S.D. = 0.30)   
 
ตาราง  12  ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษน์ํ)า โดยในภาพรวมและรายขอ้   
 

ที- ดา้นการอนุรักษน์ํ)า X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. การใชภ้าชนะใส่นํ)าลา้งจาน คือการอนุรักษ์
นํ)า 0.96 0.20 มาก 1 

2. การเตรียมดินที-เหมาะสมลดปริมาณ       
การใชน้ํ)าในการเพาะปลูกได ้เพราะพืช   
ดูดนํ)าไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก 0.38 0.49 นอ้ย 4 

3. แสงแดดทาํใหน้ํ)าระเหยไดเ้ร็วจึงตอ้ง    
หลีกเลี-ยงการรดนํ)าตน้ไมเ้วลากลางวนั 0.64 0.48 มาก 3 

4. การอนุรักษน์ํ)า ตอ้งเริ-มจากการอนุรักษ ์   
ป่าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ)า   0.94 0.23 มาก 2 

5. การขาดแคลนนํ)า นํ)าเน่าเสีย มาจากมนุษย์
ทุกคน  0.19 0.39 นอ้ย 5 

 รวม 0.87 0.34 มาก  

 

 จากตาราง 12  แสดงวา่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจ     
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษน์ํ) า 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.87,  S.D. = 0.34)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา             
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษ์นํ) า มีความรู้มากที-สุดในเรื-อง    
การใชภ้าชนะใส่นํ)าลา้งจาน คือการอนุรักษน์ํ) า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.96,  S.D. = 0.20)  รองลงมา 
คือ การอนุรักษ์นํ) า ตอ้งเริ-มจากการอนุรักษ์ป่าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ) า มีความรู้ในระดับมาก      
( X = 0.94,  S.D. = 0. 23)  และมีความรู้ในระดบัน้อยที-สุดในเรื-องการขาดแคลนนํ) า นํ) าเน่าเสีย       
มาจากมนุษยทุ์กคน  มีความรู้ในระดบันอ้ย   ( X = 0.19,  S.D. = 0.39)   
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 ตอนที-  3  พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน ไดแ้ก่ การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า พลงังาน    
เชื)อเพลิงและการอนุรักษน์ํ)า  
 
ตาราง  13  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในภาพรวมและรายดา้น 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.93 0.55 มาก 3 
2. ดา้นอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 4.02 0.57 มาก 1 
3. ดา้นการอนุรักษน์ํ)า 4.01 0.58 มาก 2 
 รวม 3.99 0.52 มาก  

 

 จากตาราง 13  แสดงว่า ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม                        
มีพฤติกรรมการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99,  S.D. = 0.52)   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับ      
มธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานมากที-สุด
ในดา้นอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง มีระดบัการปฏิบติัมาก  ( X = 4.02 ,  S.D. = 0.57)  รองลงมา คือ
ดา้นการอนุรักษน์ํ) า  มีระดบัการปฏิบติัมาก ( X = 4.01,  S.D. = 0.58)  และพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังานระดบัน้อยที-สุดในดา้นการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า มีระดบัการปฏิบติัมาก  ( X = 3.93,     
S.D. = 0.55)   
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ตาราง  14  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
เป็นรายขอ้ 

 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. ปิดสวติซ์ไฟทุกครั) งเมื-อเลิกใชง้าน  4.45 0.71 มาก 1 
2. เครื-องใชไ้ฟฟ้าที-ใชอ้ยูไ่ดม้าตรฐาน         

มีเครื-องหมายรับรอง 4.17 0.77 
 

มาก 2 
3. ทาํความสะอาดเครื-องใชไ้ฟฟ้าเป็นประจาํ 3.72 0.87 มาก 13 
4. ใชห้ลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบแทนหลอดไส้ 3.75 1.08 มาก 12 
5. ทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งนอ้ย          

ปีละ 4 ครั) ง 3.52 1.15 มาก 14 
6. ละลายนํ)าแขง็ในตูเ้ยน็สมํ-าเสมอ 4.00 0.95 มาก 7 
7. ดึงปลัYกออกก่อนการรีดเสื)อผา้เสร็จ 4.08 1.11 มาก 4 
8. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื-อไม่มีคนดู 4.14 0.97 มาก 3 
9. สาํรวจค่าไฟฟ้า 3.96 1.01 มาก 9 
10. กาตม้นํ)าไฟฟ้าดึงปลัYกออกทนัที           

เมื-อนํ)าเดือด 4.02 0.99 มาก 5 
11. ตรวจดูและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าชาํรุด 3.79 1.00 มาก 11 
12. หุงตม้อาหารดว้ยเตาไฟฟ้าจะปิดเตา   

ก่อนอาหารสุก 5 นาที 3.51 1.07 
 

มาก 15 
13. ถอดปลัYกไฟทุกครั) งเมื-อปิดโทรทศัน์ 4.00 1.05 มาก 6 
14. ปิดหนา้จอทนัทีเมื-อไม่ใชค้อมพิวเตอร์ 3.96 1.07 มาก 8 
15. ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์

การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า และการ
ประหยดัไฟฟ้าร่วมกนั 3.96 0.97 

 
 

มาก 10 

 รวม 3.93 0.55 มาก  
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 จากตาราง 14  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี  ในด้าน              
การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก  ( X = 3.93,  S.D. = 0.55)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้ามากที-สุด     
ในเรื- องปิดสวิตซ์ไฟทุกครั) งเมื-อเลิกใช้งาน มีระดับพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.45,              
S.D. = 0.71)  รองลงมาคือเรื-อง เครื-องใช้ไฟฟ้าที-ใชอ้ยู่ไดม้าตรฐานมีเครื-องหมายรับรอง มีระดบั
พฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.17,  S.D. = 0.77)  และมีพฤติกรรมระดบันอ้ยที-สุดในเรื-องหุงตม้
อาหารดว้ยเตาไฟฟ้าจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 3.51,  
S.D. = 1.07)   
 
ตาราง  15  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษ์พลงังาน   
เชื)อเพลิง เป็นรายขอ้  

 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน       
การเดินทางและเส้นทางก่อนออกเดินทาง 4.22 0.81 มาก 3 

2. ครอบครัวของนกัเรียนใชว้ธีิการติดต่อ    
สื-อสารอื-นแทนการเดินทาง 3.94 0.86 มาก 11 

3. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจสอบ
เครื-องยนตห์รือสภาพรถอยา่งสมํ-าเสมอ 4.08 0.85 มาก 6 

4. ครอบครัวของนกัเรียนหรือนกัเรียนไปที-ไหน
ใกล ้ๆ จะใชว้ธีิการเดินดว้ยเทา้หรือขี-จกัรยาน 3.85 1.08 มาก 14 

5. ครอบครัวของนกัเรียนขบัรถดว้ยความเร็ว
คงที- 3.90 0.87 มาก 12 

6. ครอบครัวของนกัเรียนจะบรรทุกสัมภาระ
บนรถไม่เกินพิกดัของรถที-กาํหนดไว ้ 4.04 0.96 มาก 8 

7. ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื-องทุกครั) ง   
เมื-อจอดรถ 4.26 0.86 มาก 1 
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

8. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจลมยางรถ
เป็นประจาํ 4.11 0.94 มาก 4 

9. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจเช็ค 
เครื-องยนตเ์ป็นประจาํ 3.97 0.96 มาก 10 

10. ครอบครัวของนกัเรียนมีการบนัทึกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางโดยรถอยา่งสมํ-าเสมอ 3.66 1.12 มาก 15 

11. ถา้ตอ้งเดินทางไปจุดหมายเดียวกนั          
หลาย ๆ คน ครอบครัวของนกัเรียน            
จะโดยสารรถประจาํทางหรือใชร้ถ        
เพียงคนัเดียว 3.88 0.98 มาก 13 

12. ใชน้ํ)ามนัรถตามสภาพของรถยนต ์ 4.09 0.94 มาก 5 
13. ตรวจสอบระดบันํ)ามนัเครื-องและนํ)า         

ในแบตเตอรี-  4.04 1.01 มาก 7 
14. ตรวจสอบระดบันํ)าในหมอ้นํ) าและเปลี-ยน

ไส้กรองอากาศตามกาํหนด 4.22 0.85 มาก 2 
15. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการรณรงค ์

การประหยดันํ)ามนัร่วมกนั 3.98 0.93 มาก 9 

 รวม 4.02 0.57 มาก  

 
 จากตาราง 15  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี  ในด้าน             
การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง อยูใ่นระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 4.02 ,  S.D. = 0.57)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิงมากที-สุดในเรื-อง 
ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื-องทุกครั) งเมื-อจอดรถ มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.26,  
S.D. = 0.86)  รองลงมาคือตรวจสอบระดบันํ) าในหมอ้นํ) าและเปลี-ยนไส้กรองอากาศตามกาํหนด          
มีพฤติกรรมการปฏิบติัระดบัมาก ( X = 4.22 ,  S.D. = 0.85)  และมีพฤติกรรมระดบัน้อยที-สุด         
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ในเรื-อง ครอบครัวของนกัเรียนมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรถอยา่งสมํ-าเสมอ ในระดบั
พฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 3.66,  S.D. = 1.12)   
 
ตาราง  16  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการอนุรักษน์ํ)า เป็นรายขอ้ 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ)า X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. นาํนํ)าที-ใชแ้ลว้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื-นอีก 4.10 0.93 มาก 6 
2. ตรวจและซ่อมรอยรั-วแตกในอุปกรณ์ 

ของนํ)า 4.10 0.87 มาก 7 
3. ปิดก๊อกนํ)าอยา่งสนิทหลงัจากใชน้ํ)าแลว้ 4.27 0.81 มาก 1 
4. เขี-ยเศษอาหารทิ)งถงัขยะก่อนลา้งจาน 4.17 0.83 มาก 4 
5. ซกัผา้ดว้ยเครื-องซกัผา้และปั-นผา้          

ครั) งละมาก ๆ 3.98 1.01 มาก 10 
6. ลา้งภาชนะดว้ยภาชนะใส่นํ)า 4.18 0.96 มาก 3 
7. นาํนํ)าที-เหลือจากใชป้ระโยชน์แลว้ไป    

รดนํ)าตน้ไมห้รือใชล้า้งสิ-งที-สกปรก       
ไดอี้กครั) ง 4.03 0.90 มาก 9 

8. เมื-อเห็นคนใชน้ํ)าแลว้เปิดนํ)าทิ)งไว ้จะเขา้ไป
ปิดทุกครั) ง 4.12 0.88 มาก 5 

9. ครอบครัวของนกัเรียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ประหยดันํ)า เช่น สุขภณัฑรุ่์นประหยดันํ)า 
ก๊อกนํ)าที-มีอุปกรณ์เติมอากาศ 3.77 1.07 มาก 13 

10. มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ)า 4.18 1.01 มาก 2 
11. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน

บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ)า 3.70 1.08 มาก 15 
12. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีประชุม

ปรึกษาปัญหาการใชน้ํ)าร่วมกนั 3.79 1.01 มาก 12 
13. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการรณรงค์

การใชน้ํ)าร่วมกนั 3.75 1.12 มาก 14 
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ตาราง  16  (ต่อ) 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ)า X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

14. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการพฒันา
แหล่งนํ)าร่วมกนั เช่น ขุดลอกคูคลอง เป็น
ตน้ 4.03 0.96 มาก 8 

15. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการอนุรักษ์
แหล่งนํ)าร่วมกนั เช่น ปลูกป่า เป็นตน้ 3.92 1.07 มาก 11 

 รวม 4.01 0.58 มาก  

 
 จากตาราง 16 แสดงว่า ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในด้านการ
อนุรักษน์ํ)า อยูใ่นมีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 4.01 ,  S.D. = 0.58)   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ) ามากที-สุดในเรื-อง ปิดก๊อกนํ) า
อยา่งสนิทหลงัจากใชน้ํ)าแลว้  มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.27,  S.D. = 0.81)  รองลงมา
คือ มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ) า มีพฤติกรรมการปฏิบติัระดบัมาก ( X = 4.18 ,  S.D. = 1.01)  
และมีพฤติกรรมระดบันอ้ยที-สุดในเรื-อง ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผนบนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ) า 
ในระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 3.70,  S.D. = 1.08) 
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 ตอนที-  4  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมที-เกี-ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานจาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ และช่วงชั)นของนกัเรียนที-กาํลงัศึกษาอยู ่
 
ตาราง  17  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม                  

การอนุรักษ์พลงังานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ดา้นเพศ   

 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
เพศ   

ชาย (n=84) หญิง (n=133) t p 
X  S.D. X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.91 0.58 3.95 0.53 -0.42 0.68 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 3.95 0.57 4.05 0.57 -1.27 0.20 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 3.94 0.59 4.05 0.57 -0.41 0.21 

รวม 3.94 0.52 4.02 0.51 -1.27 0.28 

 
 จากตาราง 17 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ  ภาพรวม 
พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที-มีเพศแตกต่างกนั   
มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื-อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม 
การอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี       
ที-มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง  18  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ดา้นอาย ุ

 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 

อาย ุ   
ตั)งแต่ 15 ลงมา 

(n=145) 
ตั)งแต่ 16 ขึ)นไป 

(n=72) 
t p 

X  S.D. X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.97 0.50 3.86 0.62 1.35 0.18 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 4.06 0.59 3.94 0.52 1.46 0.15 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 4.04 0.56 3.94 0.62 1.23 0.22 

รวม 4.02 0.50 3.91 0.54 1.48 0.14 

 
 จากตาราง 18 แสดงวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน     
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ภาพรวมพบวา่ มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไม่แตกต่างกนั 
และเมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที-มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน  
ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง  19  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระดบัช่วงชั)น
การศึกษา  

 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 

ช่วงชั)นการศึกษา   
ช่วงชั)นที- 1 

(n=145) 
ช่วงชั)นที- 2 

 (n=72) 
t p 

X  S.D. X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.97 0.51 3.85 0.62 1.53 0.13 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 4.06 0.59 3.93 0.51 1.59 0.11 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 4.05 0.56 3.93 0.61 1.41 0.16 

รวม 4.03 0.50 3.90 0.53 1.66 0.10 

     
 จากตาราง 19 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
จาํแนกระดับช่วงชั) นการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ       
จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวม พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื-อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที-มีระดบัช่วงชั)นการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ ์ 
พลงังานในทุกดา้น  ไม่แตกต่างกนั 
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 ตอนที-  5  เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน
กบัพฤติกรรมที-เกี-ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
 
ตาราง  20  เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน  
 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ความรู้ความเขา้ใจ   

นอ้ย มาก t p 
n X  S.D. n X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 96 3.88 0.56 121 3.98 0.54 -1.37 0.17 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 185 3.99 0.56 32 4.19 0.60 -1.84 0.07 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 29 4.11 0.52 188 3.99 0.59 1.00 0.32 

รวม 92 3.92 0.53 125 4.04 0.50 -1.68 0.10 

     
 จากตาราง 20 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
จาํแนกความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวม พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ         
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั   
 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน ในดา้นการอนุรักษเ์ชื)อเพลิงไม่แตกต่างกนั  
 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน ในดา้นการอนุรักษน์ํ)าไม่แตกต่างกนั  



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
 การวจิยัครั
 งนี
  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพื$อศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ$ งสรุป
สาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี
  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั
 งนี
 มีวตัถุประสงค ์เพื$อ 
 1. เพื$อศึกษาการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 2. เพื$อเปรียบเทียบการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากร คือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ชั
นมธัยมศึกษาปีที$1- มธัยมศึกษาปีที$ 6 
จาํนวน 512 คน (กลุ่มบริหารงานวชิาการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ. 2554 : 2) 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการวจิยั 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหากลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวิจยัครั
 งนี
   ได้มาโดยวิธีการกาํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มแบบสองขั
นตอน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี$
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217 คน แลว้นาํใช้
วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชั
นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนนกัเรียน
ในแต่ละระดบัชั
น เป็นเกณฑใ์นการหากลุ่มตวัอยา่ง 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื$องมือที$ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามมีทั
งหมด          
3 ตอน ดงันี
  
 ตอนที$  1  แบบสอบถามเกี$ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ตอนที$  2  แบบสอบถามเกี$ยวกบัความรู้ความเขา้ใจในเรื$องการอนุรักษพ์ลงังาน 3 ดา้น 
การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  การอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิง และการอนุรักษน์ํ
า   
 ตอนที$  3  ระดบัพฤติกรรมที$เกี$ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ยพฤติกรรม 3 ดา้น       
ได้แก่ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานเชื
อเพลิง และพฤติกรรม 
การอนุรักษน์ํ
า 
 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
        1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี$ (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื$อนาํเสนอขอ้มูลทั$วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ค่าเฉลี$ย (Mean) ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื$อใช้อธิบายระดบั
ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงานและระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน       
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 3. สถิติวิเคราะห์ที$ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน เพื$อเปรียบเทียบความแตกต่าง           
โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และระดบัความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษพ์ลงังาน และพฤติกรรม            
การอนุรักษ์พลงังาน ได้แก่ ค่า t (t-test) เป็นค่าที$ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยระหว่างตวัแปร       
2 กลุ่มที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั  
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการอนุรักษสิ์$งแวดลอ้ม ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปสาระสาํคญัของผลการวจิยัไดด้งันี
  
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกเป็นรายด้าน ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดบัช่วงชั
นการศึกษา  
ปรากฏผลดงันี
  
  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  จาํนวน 133 คน รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 84 คน  อายุนอ้ยที$สุด 12 ปี มากที$สุด 
18 ปี และส่วนใหญ่มีอาย ุ14 ปี มีอายรุะหวา่ง 12 - 15 ปี  จาํนวน 145 คน และอายรุะหวา่ง 16 - 18 ปี 
จาํนวน 72 คน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัช่วงชั
นที$ 1 (มธัยมศึกษาปีที$ 1 - มธัยมศึกษาปีที$ 3)  จาํนวน 
145  คน รองลงมาระดบัช่วงชั
นที$ 2 (มธัยมศึกษาปีที$ 4 - มธัยมศึกษาปีที$ 6)  จาํนวน 72 คน  
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 2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จังหวดัจันทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  
พิจารณารายด้าน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจมากที$สุด ในด้านการอนุรักษ์นํ
 า อยู่ในระดับมาก       
รองลงมา การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยที$สุด พลงังานเชื
อเพลิง อยูใ่นระดบันอ้ย 
ปรากฏผลรายดา้น ดงันี
  
  2.1 ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
   ความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดั
จนัทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า คือ เครื$ องใช้ไฟฟ้าที$ใช้ไฟฟ้าเปลืองมากที$สุดคือ       
เครื$องปรับอากาศ รองลงมาคือ ช่วงเวลาใด ที$นกัเรียนงดใชก้ระแสไฟฟ้า คือ ช่วงนอนหลบั และมี
ความรู้ในระดับน้อยที$สุดในเรื$ องการใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ที$ประหยดัไฟฟ้ามากที$สุดคือ         
ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์
  2.2 ดา้นอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิง 
   ความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจันทบุรี  ในเรื$ องการอนุรักษ์พลังงานเชื
อเพลิง ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื$อพิจารณา       
เป็นรายขอ้พบว่า ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ     
จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื$องการอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิง มีความรู้มากที$สุดในเรื$อง  การลดใชพ้ลงังาน
เชื
อเพลิง คือ การวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง รองลงมา คือ การประหยดัพลงังานเชื
อเพลิง
ขณะขบัรถ ตอ้งสํารวจเส้นทางการเดินรถ และมีความรู้ในระดบัน้อยที$สุดในเรื$องประเทศไทย      
ใชพ้ลงังานเชื
อเพลิงมากที$สุดในเรื$องขนส่ง  
  2.3 ดา้นการอนุรักษน์ํ
า 
   ความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื$องการอนุรักษ์นํ
 า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี       
ในเรื$องการอนุรักษน์ํ
 า มีความรู้มากที$สุดในเรื$อง  การใช้ภาชนะใส่นํ
 าลา้งจาน คือการอนุรักษ์นํ
 า 
รองลงมา คือ การอนุรักษ์นํ
 า ตอ้งเริ$มจากการอนุรักษ์ป่าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ
 า  และมีความรู้    
ในระดบันอ้ยที$สุดในเรื$องการขาดแคลนนํ
า นํ
าเน่าเสีย มาจากมนุษยทุ์กคน   
 3. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
  พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนัก เ รียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเ รียน          
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม มีพฤติกรรมการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมาก  เมื$อพิจารณา       
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เป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน  
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานมากที$สุดในดา้นอนุรักษ์พลงังาน
เชื
อเพลิง รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์นํ
 า  และพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานระดบัน้อยที$สุด       
ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า เมื$อพิจารณารายดา้น พบวา่  
  3.1 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
   ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจันทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  อยู่ในระดับปฏิบติัมาก                  
เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้ามากที$สุด ในเรื$องปิด
สวิตซ์ไฟทุกครั
 งเมื$อเลิกใชง้าน มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก รองลงมาคือเรื$อง เครื$องใชไ้ฟฟ้า  
ที$ใช้อยู่ได้มาตรฐานมีเครื$องหมายรับรอง มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก และระดบัน้อยที$สุด       
ในเรื$องหุงตม้อาหารดว้ยเตาไฟฟ้าจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก    
  3.2 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิง 
   ระดบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จังหวดัจันทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงานเชื
 อเพลิง อยู่ในระดับพฤติกรรม               
การปฏิบติัมาก  เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิงมากที$สุด     
ในเรื$องครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื$องทุกครั
 งเมื$อจอดรถ รองลงมาคือ ตรวจสอบระดบันํ
 าในหมอ้นํ
 า
และเปลี$ยนไส้กรองอากาศตามกาํหนด  และมีพฤติกรรมระดบัน้อยที$สุดในเรื$อง ครอบครัวของ    
นกัเรียนมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรถอยา่งสมํ$าเสมอ  
  3.3 พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ
า 
   พฤติกรรมการอนุรักษ์นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษน์ํ
 า อยู่ในระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ มีพฤติกรรมการอนุรักษน์ํ
ามากที$สุดในเรื$อง ปิดก๊อกนํ
าอยา่งสนิทหลงัจากใชน้ํ
 าแลว้  มีระดบั
พฤติกรรมการปฏิบติัมาก รองลงมาคือ มีการใช้บ่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ
 า มีพฤติกรรมการปฏิบติั
ระดบัมาก และมีพฤติกรรมระดบัน้อยที$สุดในเรื$อง ครอบครัวของนักเรียนมีการวางแผนบนัทึก     
ค่าใชจ่้ายการใชน้ํ
า  
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานจาํแนกตามปัจจัย      
ส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา
พบวา่  
  4.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรีที$ มี       
เพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
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พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ     
จงัหวดัจนัทบุรีที$มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
  4.2 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ  ภาพรวมพบวา่ มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไม่แตกต่างกนั และเมื$อ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที$มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานในทุกด้าน    

ไม่แตกต่างกนั 

  4.3 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน จาํแนกระดบัช่วงชั
นการศึกษาของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวมพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ ์ 

พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของ  

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที$มีระดบัช่วงชั
นการศึกษา

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

  4.4 นักเรียนที$มีความรู้ความเข้าใจในเรื$ องการอนุรักษ์พลังงานต่างกันมีพฤติกรรม       

การอนุรักษพ์ลงังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั  

 5. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน จาํแนกความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังานของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวม พบว่า นกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที$มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์

พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่  

  5.1 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน     

มะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรีที$ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน               

มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั   

  5.2 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน     

มะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรีที$ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน               

มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน ในดา้นการอนุรักษเ์ชื
อเพลิงไม่แตกต่างกนั  

  5.3 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน    

มะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรีที$ มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน              

มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน ในดา้นการอนุรักษน์ํ
าไม่แตกต่างกนั  
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื$ อง พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา              
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี สามารถอภิปรายผลดงันี
  
 1. ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดั
จนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  พิจารณารายดา้น พบว่า 
มีความรู้ความเขา้ใจมากที$สุด ในดา้นการอนุรักษน์ํ
า อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา การอนุรักษพ์ลงังาน
ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก และน้อยที$สุด พลังงานเชื
อเพลิง อยู่ในระดับน้อย ทั
 งนี
 อาจเป็นเพราะ         
นกัเรียนมีการดาํเนินชีวิต การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ที$ส่วนใหญ่จะอยูก่บัการใช้นํ
 าและพลงังานไฟฟ้า 
มากกว่าพลงังานเชื
อเพลิง ดงัที$ศนัสนีย ์ กีรติวิริยาภรณ์ และจิรพล  สินธุนาวา (2544 : 12 - 13)     
กล่าวถึงความสําคญัของพลงังาน โดยยกตวัอยา่งการใชพ้ลงังานในการทาํกิจกรรมของมนุษย ์เช่น 
การบริโภคในครัวเรือน มีการใช้พลงังานความร้อนในการหุงหาอาหาร ทาํให้เสื
 อผา้แห้ง ทาํให ้   
ร่างกายอบอุ่นและความชื
นอยูใ่นระดบัที$เราตอ้งการ ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื$อให้เครื$องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ 
ทาํงาน  ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื$อแสงสวา่ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยมาศ  อศัวชยัพร (2546 : บทคดัยอ่) 
การรับรู้เกี$ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานทางออ้มของนกัเรียนชั
นมธัยมศึกษาปีที$ 3 ในกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั
 นมัธยมศึกษาปีที$  3 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.8 มีการรับรู้เกี$ยวกับ          
การอนุรักษพ์ลงังานทางออ้มในระดบัตํ$า โดยสามารถอภิปรายรายดา้น ดงันี
  
  1.1 ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมื$อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีความรู้ความเข้าใจ เรื$ อง เครื$ องใช้ไฟฟ้าที$ใช้ไฟฟ้าเปลืองมากที$สุดคือ           
เครื$ องปรับอากาศ  รองลงมาคือ ช่วงเวลาใด ที$นักเรียนงดใช้กระแสไฟฟ้า คือ ช่วงนอนหลับ          
และมีความรู้ในระดบันอ้ยที$สุดในเรื$องการใชห้ลอดไฟฟ้าส่องสวา่ง ที$ประหยดัไฟฟ้ามากที$สุด คือ
ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีความรู้อยู่ในระดบัน้อย ทั
งนี
 สามารถอภิปรายไดว้่า นักเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า จากการเรียนรู้ แนวทางการอนุรักษ์ไฟฟ้า ดงัที$ได้ศึกษา
จากศิริกลัยา  สุวจิตตานนท์ (2551 : 78) ไดก้ล่าวถึง การประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง  ตูเ้ย็น     
เครื$ องปรับอากาศ เตารีด โทรทัศน์ และเตาแก๊ส เป็นต้น นอกจากนั
 นจากการศึกษาจาก               
ชมพนุูช  วรีะพฒัน์  (2552 : 34)  ไดก้ล่าวสรุป แนวทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ซึ$ งเกี$ยวขอ้งกบั
พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทาํให้ได้ความรู้ ความเขา้ใจแนวทางในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า นกัเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งต่อเนื$องทั
งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิตหทยั  ภทัรธิยานนท์ (2542 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาวจิยัเรื$อง ความรู้ เจตคติและการปฏิบติัของบุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายา เกี$ยวกบั
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การประหยดัพลงังาน ผลการศึกษาปรากฏวา่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายา ส่วนใหญ่          
มีความรู้เกี$ยวกับพลังงานไฟฟ้าในระดับสูง  สอดคล้องกับงานวิจัยของประสงค์  เอีjยวเจริญ            
และคณะ (2552 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาเรื$ อง ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนกัศึกษาและบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             
มีความรู้ความเขา้ใจในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก 
  1.2 ความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจันทบุรี  ในเรื$ องการอนุรักษ์พลังงานเชื
อเพลิง ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื$อพิจารณา       
เป็นรายขอ้พบว่า ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื$องการอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิง มีความรู้มากที$สุดในเรื$องการลดใชพ้ลงังาน
เชื
อเพลิง คือ การวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง รองลงมา คือ การประหยดัพลงังานเชื
อเพลิง
ขณะขบัรถ ตอ้งสํารวจเส้นทางการเดินรถ และมีความรู้ในระดบัน้อยที$สุดในเรื$องประเทศไทย      
ใช้พลังงานเชื
อเพลิงมากที$สุดในเรื$ องขนส่ง  ทั
งนี
 อาจอธิบายได้ว่า นักเรียนระดับมธัยมศึกษา         
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีให้ความสนใจในการเรียนรู้ และทาํความเข้าใจ        
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า และนํ
 าซึ$ งเป็นพลงังานที$อยู่ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน     
ดงัที$วินยั  วีระวฒันานนท์ (2549 : 126 - 127)  ไดเ้สนอแนะ เรื$อง การประหยดัพลงังานไวว้่า 
ปัจจุบนัเป็นที$น่าวติกวา่พลงังานจากแหล่งต่าง ๆ กาํลงัขาดแคลน ดงันั
นจึงควรมีมาตรการในการใช้
พลงังานต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานหรือทรัพยากรอยา่งประหยดั เช่น ไม่เปิด
ไฟฟ้าหรือเครื$ องใช้ไฟฟ้าทิ
งไว้ในขณะที$ไม่ใช้  การประกอบอาหารควรใช้เตาที$สามารถ             
เก็บความร้อนไดสู้ง  การรีดผา้เป็นจาํนวนมากในครั
 งเดียวกนั และรวมทั
งการนาํเอาวสัดุที$ใช้แลว้
กลบัมาใชใ้หม่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฉตัรชยั  เจียมอมรรัตน์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาค่านิยม
ในการประหยดัพลงังานของนกัเรียน มธัยมศึกษาปีที$ 5 เขตการศึกษา 5 (กลุ่มภาคกลาง อนัประกอบดว้ย
จงัหวดักาญจนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี) พบวา่ นกัเรียน
มีค่านิยมในการประหยดัพลงังานในเชิงบวก 
  1.3 ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื$องการอนุรักษ์นํ
 า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี        
ในเรื$องการอนุรักษ์นํ
 า มีความรู้มากที$สุดในเรื$อง การใช้ภาชนะใส่นํ
 าลา้งจาน คือการอนุรักษ์นํ
 า   
รองลงมา คือ การอนุรักษ์นํ
 า ตอ้งเริ$มจากการอนุรักษ์ป่าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ
 า และมีความรู้    
ในระดบัน้อยที$สุดในเรื$องการขาดแคลนนํ
 า นํ
 าเน่าเสีย มาจากมนุษยทุ์กคน ทั
งนี
 อาจอธิบายไดว้่า   
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นํ
 าเป็นทรัพยากรที$มีอยู่ทั$วไปในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน ทั
งในครัวเรือน โรงเรียนและมีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื$องให้ใช้อย่างประหยดั จึงทาํให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์นํ
 า    
ในระดบัมาก ดงัที$สิริลกัษณ์  สุรการ (2548 : 9) ไดก้ล่าวไวว้า่ มนุษยมี์ความจาํเป็นอยา่งยิ$งที$จะตอ้ง
อนุรักษ์นํ
 า ทาํไดโ้ดยที$ การใช้นํ
 าอย่างประหยดั  การใช้นํ
 าอย่างประหยดันอกจากจะลดค่าใช้จ่าย
เกี$ยวกับค่านํ
 าลงได้แล้ว ยงัทาํให้ปริมาณนํ
 าเสียที$จะทิ
งลงแหล่งนํ
 ามีปริมาณน้อยและป้องกัน        
การขาดแคลนได้ด้วย การสงวนนํ
 าไวใ้ช้ การพฒันาแหล่งนํ
 า  การป้องกนันํ
 าเสีย การนาํนํ
 าเสีย   
กลบัไปใช้ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนิษฐา  แกว้กรู (2547 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรื$อง       
พฤติกรรมการประหยดันํ
 าประปาของผูใ้ช้นํ
 า ในเขตพื
นที$รับผิดชอบของสํานกังานประปารังสิต   
ผลการศึกษาพบวา่ รับรู้วธีิประหยดันํ
าประปาภายนอกบา้นอยูใ่นระดบัสูง  
 2. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
  พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนัก เ รียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเ รียน          
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม มีพฤติกรรมการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมาก เมื$อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน  
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์เชื
อเพลิงมากที$สุด มีระดบัพฤติกรรม   
การปฏิบติัมาก  รองลงมาคือดา้นการอนุรักษน์ํ
าและพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าตามลาํดบั
ทั
งนี
 อาจอธิบายไดว้่า นกัเรียนมีการปฏิบติัเพื$อการอนุรักษ์พลงังานในทุกดา้น เพื$อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการรณรงคเ์พื$อการประหยดัพลงังานของโรงเรียน  โดยเห็นความสําคญัของการ
อนุรักษพ์ลงังาน  ดงัที$จารนยั  พณิชยกุล (2549 : 4) ไดก้ล่าวถึงพลงังานมีความจาํเป็นต่อการอยูร่อด
ของเรา เราใช้พลงังานทุกครั
 งที$เคลื$อนไหว  ทุกครั
 งที$หายใจ หรือแมแ้ต่การอ่านหนงัสือก็ตอ้งใช้
พลงังาน เรายงัใช้พลงังานเพื$อให้ยานพาหนะและโรงงานมีกาํลงัทาํหน้าที$ได ้ และยงัทาํให้บา้น  
โรงเรียนหรือสํานักงาน อุ่นหรือเย็น และมีแสงสว่าง ทาํให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ ์   
พลงังาน  ดงัที$ จิรพล  สินธุนาวา (2545 : 11) ไดเ้สนอแนะการใช้พลงังานโดยไม่ทาํลายสมดุล   
ธรรมชาติ ไวว้่าธรรมชาติหรือสิ$ งแวดล้อมเป็นส่วนที$มนุษย์พึ$ งพาเพื$อการคงอยู่และสืบทอด         
การดาํรงชีวิตทั
งในปัจจุบนัและอนาคต  ดงันั
นจะตอ้งมีการทะนุถนอมและบาํรุงรักษาให้มีคุณภาพดี
อยู่ตลอดไป ตามมาตรการการลดการใช้ด้วยการลดการสูญเสียในทุกจุดและทุกขั
นตอนการใช ้  
พลังงานการเพิ$มประสิทธิภาพการใช้ให้ได้ปริมาณมากกว่าเดิมด้วยปริมาณพลังงานเท่าเดิม           
ใหค้วามร่วมมือในการประหยดัพลงังานและทรัพยากรทุกชนิดในทุกโอกาส เพิ$มการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรทุกชนิดด้วยการหมุนเวียนนาํทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ 
ปลูกต้นไม้และร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้และสัตว์ป่า หลีกเลี$ยงการใช้สินค้าและ
เทคโนโลยีที$จะเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดล้อม ร่วมแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสมดุล      
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ของธรรมชาติ ด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการใช้พลังงาน            
อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวลัชร  สมลออ (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยัเรื$อง 
การใช้กระบวนสิ$งแวดล้อมศึกษาเพื$อประหยดัพลงังานไฟฟ้า นํ
 าใช้และลดปริมาณขยะมูลฝอย      
ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  ผลการสํารวจ
วิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปลี$ยนแปลงพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า นํ
 า และการแยก
ขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพิ$มขึ
น 
  2.1 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
   ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจันทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  อยู่ในระดับปฏิบติัมาก        
เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้ามากที$สุด ในเรื$องปิด
สวิตซ์ไฟทุกครั
 งเมื$อเลิกใชง้าน มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก รองลงมาคือเรื$อง เครื$องใชไ้ฟฟ้า  
ที$ใช้อยู่ได้มาตรฐานมีเครื$ องหมายรับรอง มีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติมาก และมีพฤติกรรม     
ระดบันอ้ยที$สุดในเรื$องหุงตม้อาหารดว้ยเตาไฟฟ้าจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที มีระดบัพฤติกรรม              
การปฏิบัติมาก ทั
 งนี
 อาจอธิบายได้ว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรียน             
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ สามารถทาํได้โดยการประหยดัพลงังานที$มีอยู ่    
ใกลต้วันกัเรียนมากที$สุด โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง ดงัที$ศิริกลัยา  สุวจิตตานนท์ (2551 : 78) 
ได้กล่าวถึงการประหยดัพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้เย็น เครื$ องปรับอากาศ เตารีด โทรทัศน์                 
และเตาแก๊ส เป็นตน้ ดงันั
นพลงังานจึงมีความสําคญัอย่างมาก จาํเป็นตอ้งใช้อย่างประหยดั คุม้ค่า 
และมีประสิทธิภาพสูง ซึ$ งสามารถทาํไดโ้ดยใชอุ้ปกรณ์ภายในครัวเรือนอยา่งถูกวิธี ทั
งนี
สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชิตหทยั  ภทัรธิยานนท ์(2542 : บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเรื$อง ความรู้ เจตคติและการปฏิบติั
ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดล ณ ศาลายา เกี$ยวกบัการประหยดัพลงังาน การศึกษาปรากฏวา่ 
การปฏิบติัทุกครั
 งเกี$ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า นอกจากนั
นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ชมพนุูช  วรีะพฒัน์  (2552 : บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที$มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าในที$พ ักอาศัยของผูป้กครองนักเรียน ซึ$ งผลการวิจัยพบว่าผู ้ปกครองนักเรียน              
มีพฤติกรรมการอนุรักษไ์ฟฟ้าในที$พกัอาศยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  2.2 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิง 
   ระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน 
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษ์พลงังานเชื
อเพลิง อยู่ในระดบัพฤติกรรม     
การปฏิบติัมาก  เมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื
อเพลิงมากที$สุด     
ในเรื$อง ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื$องทุกครั
 งเมื$อจอดรถ รองลงมาคือ ตรวจสอบระดบันํ
 าในหมอ้นํ
 า
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และเปลี$ยนไส้กรองอากาศตามกาํหนด  และมีพฤติกรรมระดบันอ้ยที$สุดในเรื$อง ครอบครัวของนกัเรียน
มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรถอย่างสมํ$าเสมอทั
งนี
อาจอธิบายไดว้า่ การอนุรักษพ์ลงังาน 
เชื
อเพลิงทาํไดใ้นสิ$งที$อยูใ่กลต้วัมากที$สุด โดยเฉพาะการใชร้ถและการประหยดัเชื
อเพลิงจากการใชร้ถ 
ซึ$ งเป็นสิ$งที$อยูก่บัครอบครัวของนกัเรียน ดงัที$ฉตัรชยั  เจียมอมรรัตน์ (2550 : 45) กล่าววา่ วิธีที$ง่ายที$สุด
คือ มาตรการประหยดัพลงังานโดยไม่ตอ้งการลงทุน คือ การให้การศึกษาข่าวสารที$จะก่อให้เกิด   
การประหยดัพลังงานได้เช่น การให้ความรู้เกี$ ยวกับพฤติกรรมในการขับรถยนต์ที$ มีลักษณะ              
การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานเมื$อจํา เป็นต้องใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
ฉตัรชยั  เจียมอมรรัตน์ (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาค่านิยมในการประหยดัพลงังานของนกัเรียน 
มัธยมศึกษาปีที$  5  เขตการศึกษา 5  (ก ลุ่มภาคกลางอันประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรี สมุทรสงครามและสุพรรณบุรี) พบว่านักเรียนมีค่านิยม               
ในการประหยดัพลงังานในเชิงบวก   
  2.3 พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ
า 

   พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ
 า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

จงัหวดัจนัทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์นํ
 า อยู่ในมีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  เมื$อพิจารณา       

เป็นรายขอ้พบวา่มีพฤติกรรมการอนุรักษน์ํ
 ามากที$สุดในเรื$อง ปิดก๊อกนํ
 าอยา่งสนิทหลงัจากใชน้ํ
 าแลว้  

มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก รองลงมาคือมีการใช้บ่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ
 า มีพฤติกรรม       

การปฏิบติัระดบัมากและมีพฤติกรรมระดบันอ้ยที$สุดในเรื$อง ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน

บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ
า ทั
งนี
 อาจเป็นเพราะในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนตอ้งใชน้ํ
 าอยูต่ลอดเวลา

เพื$อการอุปโภค บริโภค และการรับรู้ข่าวสารถึงความจาํเป็นที$จะตอ้งประหยดันํ
 า และการรณรงค์

การใช้นํ
 าอุปโภค บริโภคของโรงเรียน ทาํให้นักเรียนจึงมีพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ
 าโดยเฉพาะ      

การปิดนํ
 าให้สนิทหลงัจากใช้แลว้ ดงัที$สิริลกัษณ์  สุรการ (2548 : 9) ไดก้ล่าวไวว้่า การใช้นํ
 า      

อย่างประหยดั  การใช้นํ
 าอย่างประหยดันอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี$ยวกบัค่านํ
 าลงไดแ้ลว้ ยงัทาํให้

ปริมาณนํ
าเสียที$จะทิ
งลงแหล่งนํ
ามีปริมาณนอ้ยและป้องกนัการขาดแคลนไดด้ว้ย การสงวนนํ
 าไวใ้ช ้

ในบางฤดูหรือในสภาวะที$มีนํ
 ามากเหลือใชค้วรมีการเก็บนํ
 าไวใ้ช ้เช่น การทาํบ่อเก็บนํ
 า  การสร้าง

โอ่งนํ
 า  ขุดลอกแหล่งนํ
 า  รวมทั
งการสร้างอ่างเก็บนํ
 าและระบบชลประทาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชวลัชร  สมลออ (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยัเรื$อง การใชก้ระบวนสิ$งแวดลอ้มศึกษาเพื$อประหยดั

พลงังานไฟฟ้า นํ
 าใช้และลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  ผลการสํารวจวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปลี$ยนแปลง

พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า นํ
า และการแยกขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพิ$มขึ
น  
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 3. จากการทดสอบสมมติฐาน นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที$มีเพศ  อายุ  ระดบัช่วงชั
น แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานทั
งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกนั ทั
งนี
 อาจอธิบายได้ว่า นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญทุกคน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานตามแนวทางที$โรงเรียนไดด้าํเนินการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียนเพื$อให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติ           
เพื$อการอนุรักษพ์ลงังานทั
งพลงังานไฟฟ้า พลงังานเชื
อเพลิงและนํ
า เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์
พลงังานดงัที$จิรพล  สินธุนาวา (2545 : 11) ไดเ้สนอแนะการใชพ้ลงังานจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ 
การลดการใชด้ว้ยการลดการสูญเสียในทุกจุดและทุกขั
นตอนการใชพ้ลงังาน การเพิ$มประสิทธิภาพ
การใชใ้หไ้ดป้ริมาณมากกวา่เดิมดว้ยปริมาณพลงังานเท่าเดิม ให้ความร่วมมือในการประหยดัพลงังาน
และทรัพยากรทุกชนิดในทุกโอกาส เพิ$มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทุกชนิดด้วยการหมุนเวียน      
นาํทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ปลูกตน้ไมแ้ละร่วมกนัอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์ป่าไมแ้ละสัตวป่์าเพื$อดูดซบัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที$เกิดจากการใชพ้ลงังาน
ใหม้ากที$สุดเท่าที$จะทาํได ้หลีกเลี$ยงการใชสิ้นคา้และเทคโนโลยทีี$จะเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม 
ร่วมแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ   
และประสบการณ์ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั
นทาํให้พฤติกรรมนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญจงัหวดัจนัทบุรีที$มีเพศ อายุ ระดับช่วงชั
นแตกต่างกัน         
มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงัไม่แตกต่างกนั ทั
งภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ประสงค์  เอีjยวเจริญ และคณะ (2552 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเรื$อง ความรู้ความเขา้ใจและ        
การมีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่า  เมื$อพิจารณาองค์ประกอบเกี$ยวกับเพศ             
อายุ สถานภาพการทาํงาน สังกดั ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วม    
ในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั 
 4. จากการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับ       
มธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที$มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังาน
ทั
งโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน ในดา้นการอนุรักษ์พลงังาน  
ไม่แตกต่างกัน ทั
 งนี
 อาจอธิบายได้ว่า นักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีความรู้ความเข้าใจ         
ในการอนุรักษพ์ลงังาน ต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไม่แตกต่างกนัเพราะไดด้าํเนินการ
อนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จากการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ การส่งเสริม      
การเรียนรู้ในเรื$ องที$อนุรักษ์ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและนํ
 า เป็นพลงังานใกล้ตวั         
ที$นกัเรียนประพฤติปฏิบติัอยา่งต่อเนื$องทั
งที$อยูใ่นสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ไดใ้นระดบัมาก 
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จึงทําให้มีความรู้ต่างกัน มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไม่แตกต่างกัน เห็นความสําคัญ           
ของการอนุรักษ์พลังงาน เพื$อให้สามารถมีพลงังานใช้อย่างย ั$งยืน และเห็นความสําคญัของการ
อนุรักษ์พลงังาน ดงัที$ฉัตรชยั  เจียมอมรรัตน์ (2550 : 45) กล่าวว่า วิธีที$ง่ายที$สุดคือ มาตรการ
ประหยดัพลงังานโดยไม่ตอ้งการลงทุน คือ การให้การศึกษาข่าวสารที$จะก่อให้เกิดการประหยดั  
พลงังานไดเ้ช่น การใหค้วามรู้เกี$ยวกบัพฤติกรรมในการขบัรถยนตที์$มีลกัษณะการประหยดัพลงังาน 
การใช้พลงังานเมื$อจาํเป็นตอ้งใช้ เช่น การเปิดไฟฟ้าเมื$อตอ้งการและรีบดบัไฟเมื$อไม่ตอ้งการใช ้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวนา  วชัรเสถียร (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรื$องการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในสาํนกังานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
มีความรู้เกี$ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย          
พลงังานแห่งชาติแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของบุคลากรทั
ง 3 สาย                        
ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา  เรื$อง พฤติกรรมการอนุรักษสิ์$งแวดลอ้มของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ$ งจากผลการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะ 

ดงัต่อไปนี
  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1. ควรนาํผลการวิจยั เสนอผูบ้ริหารให้ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และส่งเสริมการให้

ความรู้กบันกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญมีความรู้ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานเชื
อเพลิง  

 2. ควรนําผลการวิจัยเสนอครูผูส้อนทุกคน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ ์    

พลังงานเชื
อเพลิง โดยแนะนํานักเรียนให้นําความรู้ ความเข้าใจในการเปลี$ยนนํ
 ามันหล่อลื$น         

เมื$อขบัไดร้ะยะทางทุก 5,000 กิโลเมตร เพราะเป็นการประหยดัพลงังานเชื
อเพลิงได ้ 

 3. นาํเสนอผูบ้ริหารและคณะครูไดร้ณรงค์ให้ผูป้กครองและนกัเรียน ร่วมกนัประหยดั

พลงังานเชื
อเพลิงและส่งเสริมการออกกาํลงักายดว้ยการเดินหรือปั$นจกัรยานไปโรงเรียน หากระยะทาง

จากบา้นและโรงเรียนไม่ไกลเกินจาก 5 กิโลเมตร  

 4. นาํเสนอผูบ้ริหารและคณะครู ใหน้กัเรียนและผูป้กครองไดรั้บรู้และเขา้ใจการเลือกซื
อ

เครื$องใชไ้ฟฟ้า ตอ้งคาํนึงถึงอายกุารใชง้าน  

 5. นาํเสนอผูบ้ริหารและคณะครู ใหน้กัเรียนและผูป้กครอง ทาํการใชห้ลอดไฟส่องสวา่ง 

เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต ์เพราะประหยดัไฟฟ้าไดม้ากที$สุด 
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 6. นาํเสนอให้นกัเรียนและผูป้กครอง ไดจ้ดัทาํการวางแผนบนัทึกค่าใชจ่้ายให้ในครัวเรือน 
เพราะสามารถเตือนครอบครัวได้ว่า มีค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานที$เมื$อได้รณรงค์ เรียนรู้ เข้าใจ        
ที$จะประหยดัพลงังานในแต่ละเดือน สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายของทุกครัวเรือนได ้  

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั,งต่อไป 

 1. ควรทาํการวจิยัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี    
 2. ควรทาํการวิจยัความรู้ความเขา้ใจการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี 
เพื$อครอบคลุมทั
งจงัหวดัเปรียบเทียบกบัผลการวจิยัเฉพาะของโรงเรียนมะขามสรรเสริญได ้
 3. ควรทาํการวิจยัในเรื$องนี
กบัหน่วยงาน  องคก์ร  สถานศึกษาอื$น ๆ  เพื$อให้สามารถเขา้ใจ
ไดถึ้งพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน นาํไปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบติัเพื$อการอนุรักษ์
พลงังานอยา่งย ั$งยนืต่อไป  
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๐๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ. เมืองจนัทบุรี  จ. จนัทบุรี  
 ๒๒๐๐๐ 
 

        ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ผศ.บุษยา ประทุมยศ 
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 
  

 เนื�องด้วย พระบัญชา พลประสิทธิ<  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “พฤติกรรม          
การอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญจงัหวดัจนัทบุรี” โดยมี         
ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์  เป็นประธานที�ปรึกษา และรองศาสตราจารยบ์รรจบ 
วงษ์พิพ ัฒน์พงษ์  เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนีF มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู ้มี         
ความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ        
ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึFนเพื�อใชใ้นการวจิยั 
   

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 
   
     ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีFยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที� ศธ ๐๕๕๒.๑๓/ว ๐๐๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 อ. เมืองจนัทบุรี  จ. จนัทบุรี  
 ๒๒๐๐๐ 
 

        ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื�อง ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
 

เรียน ผศ.ดร.วริศชนม ์ นิลนนท ์
 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวจิยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่ จาํนวน ๑ ชุด 
  

 เนื�องด้วย พระบัญชา พลประสิทธิ<  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื�อการพฒันา ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “พฤติกรรม          
การอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญจงัหวดัจนัทบุรี” โดยมี         
ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.ชยัยนต์ ประดิษฐศิลป์  เป็นประธานที�ปรึกษา และรองศาสตราจารยบ์รรจบ 
วงษ์พิพ ัฒน์พงษ์  เป็นกรรมการที�ปรึกษา ในการนีF มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู ้มี         
ความเชี�ยวชาญในเรื� องดังกล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ          
ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึFนเพื�อใชใ้นการวจิยั 
   

 จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิ�ง 
   
     ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.ถาวร  ฉิมเลีFยง) 
 รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
บณัฑิตวทิยาลยั 
โทร.  ๐-๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘ 
โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียน 
 

ตอนที� 1  แบบสอบถามข้อมูลทั�วไป 

คําชี%แจง ใหน้กัเรียนตอบแบบสอบถามนี�ดว้ยความเป็นจริงมากที สุด   
1.  เพศ                       �1) ชาย     � 2) หญิง 

2.  ปัจจุบนัอาย…ุ……......ปี. 

3.  นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู ่ �  1) ช่วงชั�นที  1 (มธัยมศึกษาปีที  1  - มธัยมศึกษาปีที  3) 

 �  2) ช่วงชั�นที  2 (มธัยมปีศึกษาที  4 - มธัยมศึกษาปีที  6) 

ตอนที� 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ 
คําชี%แจง ให้นกัเรียนแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจในเรื องพลงังานทั�ง 3 ดา้น ดว้ยความเป็นจริง                

ที นกัเรียนรู้และเขา้ใจมากที สุด 
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า 
 1. การเลือกซื�อเครื องใชไ้ฟฟ้า สิ งใดที นกัเรียนตอ้งคาํนึงถึง 

 � 1) ราคาถูก � 2) อายกุารใชง้าน 
 � 3) แผน่ป้ายบอกรายละเอียดของเครื อง � 4) แหล่งที ทาํการผลิต 

 
 2.  ช่วงเวลาใดที นกัเรียนงดใชก้ระแสไฟฟ้า 
  � 1) นอนหลบั � 2) ตื นนอน 
  � 3) ไปโรงเรียน � 4) ทุกเวลา 
 
 3.  การใชห้ลอดไฟฟ้าส่องสวา่ง นกัเรียนคิดวา่ชนิดใดประหยดัไฟฟ้ามากที สุด 
  � 1) หลอดไส้ � 2) หลอดฟลูออเรสเซนต ์
  � 3) หลอดคอมแพค � 4) ถูกทุกขอ้ 
 
 4.  เครื องใชไ้ฟฟ้าชนิดใดใชไ้ฟฟ้าเปลืองมากที สุด 
  � 1) เครื องปรับอากาศ � 2) เตารีด 
  � 3) เตาอบ � 4) กาตม้นํ�าไฟฟ้า 
 5.  ขอ้ใดเป็นการช่วยประหยดัไฟภายในอาคารไดม้ากที สุด 
  � 1) ทาสีผนงัและเพดานสีอ่อน � 2) ไม่ตอ้งทาํความสะอาดหลอดไฟ 
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  � 3) เลือกหลอดไฟที มีจาํนวนวตัตสู์ง � 4) ใชโ้คมไฟไม่มีแผน่สะทอ้นแสง 
 
การอนุรักษ์พลงังานเชื%อเพลงิ 

 1.  ขอ้ใดเป็นการลดใชพ้ลงังานเชื�อเพลิง 
  � 1) ใชเ้ฉพาะนํ�ามนัเบนซินออกเทนสูง � 2) บรรทุกสัมภาระครั� งละมาก ๆ  

 � 3) ขบัรถควรเร่งความเร็วบา้งชา้บา้ง � 4) วางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง 
 
 2.  ประเทศไทยใชพ้ลงังานเชื�อเพลิงมากที สุดในเรื องใด 

 � 1) ขนส่ง � 2) เดินทางไปท่องเที ยว 
 � 3) ผลิตกระแสไฟฟ้า � 4) ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3.  การประหยดัพลงังานเชื�อเพลิงขณะขบัรถตอ้งทาํอยา่งไร 
 � 1) สาํรวจเส้นทางการเดินรถ � 2) ไม่บรรทุกสัมภาระเกินพิกดั 
 � 3) การตรวจยางใหมี้ความดนัพอเหมาะ � 4) ตรวจไส้กรองอากาศใหมี้ความสะอาด 

  
 4. การเปลี ยนนํ�ามนัหล่อลื น ควรเปลี ยนเมื อขบัไดร้ะยะทางเท่าใด 

 � 1) ทุก 3,000 กิโลเมตร � 2) ทุก 4,000 กิโลเมตร 
 � 3) ทุก 5,0000 กิโลเมตร � 4)  ทุก 6,000 กิโลเมตร 

  
 5. ถา้โรงเรียนอยูใ่กลบ้า้น 5 กิโลเมตรนกัเรียนสามารถช่วยประหยดัพลงังานเชื�อเพลิงไดอ้ยา่งไร  

 � 1) เดินไปโรงเรียน � 2) ไปรถโดยสารประจาํทาง 
 � 3) ขี รถจกัรยานยนตไ์ปโรงเรียน � 4) ใหพ้อ่ขบัรถไปส่งไปโรงเรียน 
 

การอนุรักษ์พลงังานนํ%า 
1.  ขอ้ใดคือการอนุรักษน์ํ�า 

  � 1) รดนํ�าตน้ไมเ้วลาแดดจดั � 2) ใชภ้าชนะใส่นํ�าลา้งจาน 
 � 3) ทาํเกษตรโดยไม่ตอ้งพรวนดิน � 4) ใหก้๊อกนํ�าไหลแบบนํ� าหยดตลอดเวลา 

 
 2.  ขอ้ใดกล่าวถึงการเตรียมดินที เหมาะสมลดปริมาณการใชน้ํ�าในการเพาะปลูกไดถู้กตอ้งที สุด 

 � 1) พืชดูดนํ�าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ�น � 2) ไม่ตอ้งใชน้ํ�าในปริมาณมาก 
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 � 3) นํ�าไหลไปรวมที รากไดม้ากขึ�น � 4) ใชร้องรับนํ�าฝนไดป้ริมาณมาก ๆ  
 
 3.  เพราะเหตุใดจึงตอ้งหลีกเลี ยงการรดนํ�าตน้ไมเ้วลากลางวนั 

 � 1) อากาศร้อน � 2) ตน้ไมต้อ้งการนํ�ามาก 
 � 3) แสงแดดทาํใหน้ํ�าระเหยไดเ้ร็ว � 4) ผูร้ดนํ�าเหนื อยไดง่้ายในเวลากลางวนั 

 
 4.  การอนุรักษน์ํ�า ตอ้งเริ มจากการอนุรักษสิ์ งใด 
  � 1) ทรัพยากรมนุษยเ์พราะมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง � 2) อนุรักษน์ํ� า เพราะตอ้งการนํ�ากินนํ�าใช ้

 � 3) อนุรักษดิ์นเพราะดินเป็นแหล่งกาํเนิดนํ�า � 4) อนุรักษป่์าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ�า 
 
 5.  ปัญหาการขาดแคลนนํ�า นํ� าเน่าเสีย มาจากสิ งใด 

 � 1) มนุษยทุ์กคน � 2) สัตวป่์า 
  � 3) ทรัพยากรป่าไมล้ดลง � 4) คนเห็นแก่ตวั 
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ตอนที�  3  แบบวดัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน 

คําชี%แจง  แบบวดัพฤติกรรมนี� ต้องการทราบพฤติกรรมที นักเรียนได้ปฏิบติัจริงต่อสิ งแวดล้อม 
ฉะนั�นขอใหน้กัเรียนตอบตามความเป็นจริงของนกัเรียน  
 
โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้เขียนเครื องหมาย  � ลงในช่องตามความเป็นจริง 

การอนุรักษพ์ลงังาน 

ผลของการปฏิบติั 
ปฏิบติั
ประจาํ 

(5) 

ปฏิบติั
บ่อยครั� ง 

(4) 

ปฏิบติั
บางครั� ง 

(3) 

ปฏิบติั
นอ้ยครั� ง 

(2) 

ไม่ 
ปฏิบติั 

(1) 

พลงังานไฟฟ้า 

1.   ปิดสวติซ์ไฟทุกครั� งเมื อเลิกใชง้าน      
2.   เครื องใชไ้ฟฟ้าที ใชอ้ยูไ่ดม้าตรฐาน                          

มีเครื องหมายรับรอง   
     

3. ทาํความสะอาดเครื องใชไ้ฟฟ้า          
เป็นประจาํ 

     

4. ใชห้ลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบแทน  
หลอดไส้ 

     

5. ทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งนอ้ย                 
ปีละ4 ครั� ง 

     

6. ละลายนํ�าแขง็ในตูเ้ยน็สมํ าเสมอ        
7. ดึงปลัMกออกก่อนการรีดเสื�อผา้เสร็จ        
8. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื อไม่มีคนดู        
9. สาํรวจค่าไฟฟ้า      
10. กาตม้นํ�าไฟฟ้าดึงปลัMกออกทนัที            

เมื อนํ�าเดือด 
     

11. ตรวจดูและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า     
ที ชาํรุด 

     

12. หุงตม้อาหารดว้ยเตาไฟฟ้า จะปิดเตา
ก่อนอาหารสุก 5 นาที 

     

13. ถอดปลัMกไฟทุกครั� งเมื อปิดโทรทศัน์      
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การอนุรักษพ์ลงังาน 

ผลของการปฏิบติั 
ปฏิบติั
ประจาํ 

(5) 

ปฏิบติั
บ่อยครั� ง 

(4) 

ปฏิบติั
บางครั� ง 

(3) 

ปฏิบติั
นอ้ยครั� ง 

(2) 

ไม่ 
ปฏิบติั 

(1) 

14. ปิดหนา้จอทนัทีเมื อไม่ใชค้อมพิวเตอร์      
15. ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน มีการ

รณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า    
และการประหยดัไฟฟ้าร่วมกนั 

     

พลงังานเชื%อเพลงิ      

16. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน              
การเดินทางและเส้นทาง                  
ก่อนออกเดินทาง 

     

17. ครอบครัวของนกัเรียนใชว้ธีิการ
ติดต่อสื อสารอื นแทนการเดินทาง 

     

18. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจสอบ
เครื องยนตห์รือสภาพรถอยา่งสมํ าเสมอ 

     

19. ครอบครัวของนกัเรียนหรือนกัเรียน   
ไปที ไหนใกล ้ๆ จะใชว้ธีิการเดิน      
ดว้ยเทา้หรือขี จกัรยาน 

     

20. ครอบครัวของนกัเรียนขบัรถ            
ดว้ยความเร็วคงที  

     

21. ครอบครัวของนกัเรียนจะบรรทุก
สัมภาระบนรถไม่เกินพิกดัของรถ       
ที กาํหนดไว ้

     

22. ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื องทุกครั� ง
เมื อจอดรถ   

     

23. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจ     
ลมยางรถเป็นประจาํ 

     

24. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจเช็ค
เครื องยนตเ์ป็นประจาํ 
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การอนุรักษพ์ลงังาน 

ผลของการปฏิบติั 
ปฏิบติั
ประจาํ 

(5) 

ปฏิบติั
บ่อยครั� ง 

(4) 

ปฏิบติั
บางครั� ง 

(3) 

ปฏิบติั
นอ้ยครั� ง 

(2) 

ไม่ 
ปฏิบติั 

(1) 

25. ครอบครัวของนกัเรียนมีการบนัทึก     
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรถ          
อยา่งสมํ าเสมอ 

     

26. ถา้ตอ้งเดินทางไปจุดหมายเดียวกนั
หลาย ๆ คน ครอบครัวของนกัเรียน    
จะโดยสารรถประจาํทาง หรือใชร้ถ
เพียงคนัเดียว 

     

27. ใชน้ํ�ามนัรถตามสภาพของรถยนต ์      
28. ตรวจสอบระดบันํ�ามนัเครื องและนํ�า   

ในแบตเตอรี    
     

29. ตรวจสอบระดบันํ�าในหมอ้นํ� าและ
เปลี ยนไส้กรองอากาศตามกาํหนด 

     

30. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มีการ
รณรงคก์ารประหยดัพลงังานนํ�ามนั  
ร่วมกนั 

     

นํ%า      

31. นาํนํ�าที ใชแ้ลว้ไปใชป้ระโยชน์           
อยา่งอื นอีก 

     

32. ตรวจและซ่อมรอยรั วแตกในอุปกรณ์
ของนํ�า 

     

33. ปิดก๊อกนํ� าอยา่งสนิท หลงัจากใชน้ํ�าแลว้      
34. เขี ยเศษอาหารทิ�งถงัขยะ ก่อนลา้งจาน      
35. ซกัผา้ ดว้ยเครื องซกัผา้และปั� นผา้     

ครั� งละมาก ๆ 
     

36. ลา้งภาชนะดว้ยภาชนะใส่นํ�า      
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การอนุรักษพ์ลงังาน 

ผลของการปฏิบติั 
ปฏิบติั
ประจาํ 

(5) 

ปฏิบติั
บ่อยครั� ง 

(4) 

ปฏิบติั
บางครั� ง 

(3) 

ปฏิบติั
นอ้ยครั� ง 

(2) 

ไม่ 
ปฏิบติั 

(1) 

37. นาํนํ�าที เหลือจากใชป้ระโยชน์แลว้     
ไปรดนํ�าตน้ไมห้รือใชล้า้งสิ งที สกปรก
ไดอี้กครั� ง 

     

38. เมื อเห็นคนใชน้ํ�าแลว้เปิดนํ�าทิ�งไว ้     
จะเขา้ไปปิดทุกครั� ง 

     

39. ครอบครัวของนกัเรียนเลือกใช้
เทคโนโลยปีระหยดันํ�า  เช่น สุขภณัฑ์
รุ่นประหยดันํ�า ก๊อกนํ�าที มีอุปกรณ์   
เติมอากาศ   

     

40. มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ�า        
41. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน 

บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ�า 
     

42. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีประชุม
ปรึกษาปัญหาการใชน้ํ�าร่วมกนั 

     

43. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการ
รณรงคก์ารใชน้ํ�าร่วมกนั 

     

44. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการพฒันา
แหล่งนํ�าร่วมกนั เช่น ขุดลอกคูคลอง 
เป็นตน้ 

     

45. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการ
อนุรักษแ์หล่งนํ�าร่วมกนั เช่น ปลูกป่า 
เป็นตน้ 

     

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  21  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ (IOC) 
 

ขอ้ การอนุรักษพ์ลงังาน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

พลงังานไฟฟ้า        

1. ปิดสวติซ์ไฟทุกครั4 งเมื�อเลิกใชง้าน   +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

2. เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ใชอ้ยูไ่ดม้าตรฐาน                          
มีเครื�องหมายรับรอง   

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

3. ทาํความสะอาดเครื�องใชไ้ฟฟ้าเป็นประจาํ +1 0 +1 +1 +1 0.80  
4. ใชห้ลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบแทนหลอดไส้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
5. ทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งนอ้ย                 

ปีละ 4 ครั4 ง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

6. ละลายนํ4าแขง็ในตูเ้ยน็สมํ�าเสมอ   0 +1 +1 +1 +1 0.80  
7. ดึงปลัCกออกก่อนการรีดเสื4อผา้เสร็จ   +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
8. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื�อไม่มีคนดู   +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
9. สาํรวจค่าไฟฟ้า +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
10. กาตม้นํ4าไฟฟ้าดึงปลัCกออกทนัที              

เมื�อนํ4าเดือด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

11. ตรวจดูและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรุด +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
12. หุงตม้อาหารดว้ยเตาไฟฟ้า จะปิดเตา    

ก่อนอาหารสุก 5 นาที 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

13. ถอดปลัCกไฟทุกครั4 งเมื�อปิดโทรทศัน์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
14. ปิดหนา้จอทนัทีเมื�อไม่ใชค้อมพิวเตอร์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
15. ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์

การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า และการ
ประหยดัไฟฟ้าร่วมกนั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

พลงังานเชื!อเพลงิ        
16. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน      

การเดินทางและเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

17. ครอบครัวของนกัเรียนใชว้ธีิการติดต่อ    
สื�อสารอื�นแทนการเดินทาง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตาราง  21  (ต่อ) 
 

ขอ้ การอนุรักษพ์ลงังาน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

18. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจสอบ
เครื�องยนตห์รือสภาพรถอยา่งสมํ�าเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

19. ครอบครัวของนกัเรียนหรือนกัเรียนไป     
ที�ไหนใกล ้ๆ  จะใชว้ธีิการเดินดว้ยเทา้  
หรือขี�จกัรยาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

20. ครอบครัวของนกัเรียนขบัรถดว้ยความเร็ว
คงที� +1 +1 0 +1 +1 0.80 

 

21. ครอบครัวของนกัเรียนจะบรรทุกสัมภาระ
บนรถไม่เกินพิกดัของรถที�กาํหนดไว ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

22. ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื�องทุกครั4 ง  
เมื�อจอดรถ   +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

23. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจลมยาง
รถเป็นประจาํ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

24. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจเช็ค
เครื�องยนตเ์ป็นประจาํ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

 

25. ครอบครัวของนกัเรียนมีการบนัทึกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางโดยรถอยา่งสมํ�าเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

26. ถา้ตอ้งเดินทางไปจุดหมายเดียวกนั      
หลาย ๆ คน ครอบครัวของนกัเรียน          
จะโดยสารรถประจาํทางหรือใชร้ถ        
เพียงคนัเดียว 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 

27. ใชน้ํ4ามนัรถตามสภาพของรถยนต ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
28. ตรวจสอบระดบันํ4ามนัเครื�องและนํ4า        

ในแบตเตอรี�    +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

29. ตรวจสอบระดบันํ4าในหมอ้นํ4 าและ     
เปลี�ยนไส้กรองอากาศตามกาํหนด 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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ตาราง  21  (ต่อ) 
 

ขอ้ การอนุรักษพ์ลงังาน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

30. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มีการรณรงค์
การประหยดัพลงังานนํ4ามนัร่วมกนั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

นํ!า        
31. นาํนํ4าที�ใชแ้ลว้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื�นอีก +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

32. ตรวจและซ่อมรอยรั�วแตกในอุปกรณ์    

ของนํ4า +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

33. ปิดก๊อกนํ4าอยา่งสนิท หลงัจากใชน้ํ4าแลว้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

34. เขี�ยเศษอาหารทิ4งถงัขยะ ก่อนลา้งจาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

35. ซกัผา้ ดว้ยเครื�องซกัผา้และปั4 นผา้ครั4 งละ

มาก ๆ  +1 +1 0 +1 +1 0.80 

 

36. ลา้งภาชนะดว้ยภาชนะใส่นํ4า  +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

37. นาํนํ4 าที�เหลือจากใชป้ระโยชน์แลว้ ไปรดนํ4า

ตน้ไมห้รือใชล้า้งสิ�งที�สกปรกไดอี้กครั4 ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

38. เมื�อเห็นคนใชน้ํ4าแลว้เปิดนํ4าทิ4งไว ้จะเขา้ไป

ปิดทุกครั4 ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

39. ครอบครัวของนกัเรียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี

ประหยดันํ4า  เช่น สุขภณัฑรุ่์นประหยดันํ4า 

ก๊อกนํ4าที�มีอุปกรณ์เติมอากาศ   0 +1 +1 +1 +1 0.80 

 

40. มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ4า   +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

41. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน 

บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ4า 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

42. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีประชุมปรึกษา

ปัญหาการใชน้ํ4าร่วมกนั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

43. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการรณรงค์

การใชน้ํ4าร่วมกนั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง  21  (ต่อ) 
 

ขอ้ การอนุรักษพ์ลงังาน 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

44. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการพฒันา
แหล่งนํ4าร่วมกนั เช่น ขุดลอกคูคลอง เป็น
ตน้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

45. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการอนุรักษ์
แหล่งนํ4าร่วมกนั เช่น ปลูกป่า เป็นตน้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 22  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามการอนุรักษ์พลงังานของ

นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญจังหวัดจันทบุรี 

  

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

พลงังานไฟฟ้า 

1. 0.39 

2. 0.54 

3. 0.38 

4. 0.38 

5. 0.54 

6. 0.48 

7. 0.24 

8. 0.63 

9. 0.47 

10. 0.36 

11. 0.24 

12. 0.23 

13. 0.46 

14. 0.53 

15. 0.41 

พลงังานเชื"อเพลงิ  

1. 0.33 

2. 0.25 

3. 0.53 

4. 0.55 

5. 0.62 

6. 0.66 

7. 0.50 

8. 0.43 

9. 0.67 
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ตาราง 22  (ต่อ) 

  

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 

10. 0.58 

11. 0.37 

12. 0.64 

13. 0.20 

14. 0.26 

15. 0.21 

นํ"า 

1. 0.80 

2. 0.67 

3. 0.48 

4. 0.63 

5. 0.61 

6. 0.71 

7. 0.63 

8. 0.71 

9. 0.26 

10. 0.60 

11. 0.52 

12. 0.63 

13. 0.48 

14. 0.71 

15. 0.37 

 

 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม การอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนมธัยมศึกษา  

โรงเรียนมะขามสรรเสริญจังหวัดจันทบุรี อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 

 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม การอนุรักษ์พลังงานของนัก เ รี ย น ม ัธ ย ม ศึก ษ า     

โรงเรียนมะขามสรรเสริญจังหวัดจันทบุรี เท่ากบั 0.93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล    พระบญัชา  พลประสิทธิ�  
วนั  เดือน  ปีเกดิ   20  พฤศจิกายน 2009 
สถานที�เกดิ    อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน   59 หมู่ 3 ตาํบลอ่างคีรี อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 22150 
ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน    วดับา้นอ่าง  
ประวตัิการศึกษา     

พ.ศ.  2525   มธัยมศึกษาชั4นปีที5 3  โรงเรียนสมุทรปราการ 
     จงัหวดัสมุทรปราการ 
พ.ศ.  2528   มธัยมศึกษาชั4นปีที5 6 โรงเรียนสมุทรปราการ  
     จงัหวดัสมุทรปราการ 
พ.ศ.  2550   ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (การพฒันาชุมชน)   

     มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
พ.ศ.  2556   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื5อการพฒันา) 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
 
 
 
 
 

 


