
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  
 
 
 




