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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมและแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 150 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยอาศัยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.7 มีอายุ  19–20 ปี ร้อยละ 37.3 ศึกษา
อยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 65.3 และศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาส่วนมากมีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา ระดับต่ า ร้อยละ 24.67 และระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
13.33 ตามล าดับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ด้านระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ด้านระบบอุปกรณ์
ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน และด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ((�̅�)=4.25, S.D.=.547) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด คือด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย �̅� 

4.31, S.D.=.870 รองลงมา คือด้านระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน มีค่าเฉลี่ย �̅�=4.27, 

S.D.=.828 ด้านระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ มีค่าเฉลี่ย  �̅�=4.21, S.D.=.549 และ
ด้านที่นักศึกษามีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด คือ ด้านระบบไฟฟ้าแสง

สว่าง มีค่าเฉลี่ย �̅�=4.21, S.D.=.672 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
มีสาขาวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน 
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The participation behaviors in the electrical energy saving of the undergraduate 
students of faculty of Science and Technology, Rajamangala University of 
Technology Phra NaKhon 

This research was aimed to study the participation behaviors in the electrical energy 
saving, the factors affected to the participation behaviors and the promotion of the 
participation behaviors in electrical energy saving of the undergraduate students of the 
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Phra NaKhon. 
The participants of 150 students from the Faculty of Science and Technology was also 
performed based on systematic sampling. The questionnaire was used. The statistical 
evaluation was also analyzed based on the percentage, mean and standard deviation. A 
85% of participants is male, a range of age to be 19-20 years old (62.7%), second 
academic years by about 37.3% and a 65.3% of participants has been studying in the 
major of computer science. Knowledge levels in the electrical energy saving of the most 
participants are high (13.33%), moderate (62%), and low level (24.67%). The four 
participation behaviors in the electrical energy saving were analyzed including, electrical 
lighting system, air conditioner and  ventilator system, office electrical system, and 
electrical equipment maintenances, resulting in very high level with the average mean 

(�̅�) of 4.25 and standard deviation of .547. First, the participation behavior in the 

electrical equipment maintenance was very high level with �̅�=4.31 and S.D.=.870. 

Second, the participation behavior in the office electrical system was to be �̅�=4.27 with 
S.D.=.828. Third, the participation behavior in the air conditioner and  ventilator system 

was to be  �̅�=4.21 with S.D.=.549. Finally, the participation behavior in the electrical 

lighting system was very slow level with �̅�=4.21 and S.D.=.672. By comparing the 
participation behaviors in the electrical energy saving with the different of academic 
major of students, the participation behaviors in the electrical energy saving did not 
significant different. 
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  กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีส่วนช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัยใน ครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.วิภา จักรชัยกุล อาจารย์นิภาพร ปัญญา 
ที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินเก็บข้อมูลการวิจัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
เกียรติกมลชัย ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ตลอดจนให้ ค าปรึกษา 
ค าแนะน าในการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย ขอขอบคุณ เจ้าของ
บทความ งานวิจัย เว็บไซต์ ที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็นเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลให้การวิจัยบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ คุณความดีและประโยชน์ทั้งหลายที่พึงบังเกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ ขอมอบเป็น
เครื่องบูชาพระคุณของบิดา และมารดาที่ให้ชีวิต ครูอาจารย์ที่ให้ปัญญาแก่ผู้วิจัยจนประสบความส าเร็จใน
ชีวิต  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
   พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพราะ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากน  ามัน  พลังงานน  า พลังงาน
ไฟฟ้า  พลังงานเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุก ๆ สาขาทั งทาด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ อีก มากมาย รวมทั งยังมีส่วน
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศ   พลังงานจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อต้นทุน
ของประเทศในทุก ๆ ด้าน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ความส าคัญกับภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 4.0 ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวรัฐบาลไทยมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ เรียกว่า                    
“ไทยแลนด์ 4.0” โดยมุ่งหวังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value – Based Economy”  หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีหลักคิดพื นฐาน คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 
ไปสู่เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปมุ่งเน้นภาคบริการมาก
ขึ น เพื่อให้สามารถรับมือได้กับทั งโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงใน
ศตวรรษท่ี 21 นี   
 ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มนุษย์น ามาใช้เป็นพลังงานส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ ให้
สามารถท างานได้  พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปร
ส าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลผลิตทั งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจาย
รายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทุกวันนี เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างสูงต่อการด ารงชีวิต เทคโนโลยีต่าง ๆ ต้อง
อาศัยพลังงานไฟฟ้าในการท างาน  พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 
พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่มีปริมาณการใช้ที่เพ่ิมสูงที่สุดเป็นผลอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
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เกี่ยวกับเครื่องอ านวยความสะดวกเมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีขึ นประชาชนมีรายได้มากขึ น ก าลังซื อใน
การซื อก็มากขึ น การจับจ่ายใช้สอยก็จะเพ่ิมสูงขึ นตามไปด้วย จะท าให้สามารถซื อปัจจัยต่าง ๆ ที่อ านวย
ความสะดวกสบายมาตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากขึ น มีผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ น
ตามไปด้วย ซึ่งนับวันจะมีปริมาณการใช้ก็จะยิ่งสูงขึ น จนอาจกลายเป็นภาวะวิกฤติของการผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และถ้าปัญหายังไมไดรับการแก้ไขย่อมส่งผล
กระทบต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในทุก ๆ ด้าน  ในอนาคตถ้าประเทศ
ไทยยังไมสามารถด าเนินการหรือจัดหามาตรการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ง
ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างแน่นอนและหากในอนาคตทุกคนไม่ช่วยกันใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัด หรือไมจัดหาพลังงานอย่างอ่ืนมาทดแทน วิกฤติการณ์การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าก็
จะเกิดเร็วขึ น ด้วยเหตุนี ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกคนและภาคธุรกิจทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
เอกชนก็ตาม ควรให้ความร่วมมือกันในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า การมีส่วนร่วมเป็น
สิทธิขั นพื นฐานอันชอบธรรมของมนุษย์เราที่ต้องการยอมรับและได้รับการยกย่องจากมาตรการของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ได้ก าหนดให้เป็น “วันรวมพลังใจลดใช้พลังงาน” รณรงค์ปิดไฟบ้านละดวง
หลัง 20.45 น. ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเที่ยง และขับรถเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเห็นได้ ว่า
เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ซึ่งมีความส าคัญ           
อย่างยิ่ง ก าหนดมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง โดยก าหนดเป้าหมายชัดเจนส าหรับ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ซึ่งจะถือเป็นดัชนีชี วัด ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปก าหนด เป้าหมายการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งหากสามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจะสามารถประหยัดได้ถึงปีละประมาณ 70,000 ล้านบาท  
 นโยบายพลังงานที่อยู่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายพลังงาน) ส่งเสริมและ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งถือเป็นส่งเสริมและผลักดันให้  
อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุน
ในโครงสร้างพื นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความ
ได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและ
ระบบไฟฟ้าจากทั งในและต่างประเทศ รวมทั งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืนก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน  ามันให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย
ราคานั นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ นในภาคขนส่ง และ 
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ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือนส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนา พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื อเพลิงฟอสซิลได้
อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั งนี  ให้มีการพัฒนา อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ส่งเสริมและผลักดัน
การอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงาน ต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี 
และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่  ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริม
กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส านึกของ
ผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั งภาคการ
ผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานรูปอ่ืนได้โดยง่าย ท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี เองท าให้มนุษย์
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ น  ด้วยเหตุนี  แนวคิดเรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เพ่ือให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ผลดีอย่างแท้จริง 
โดยเริ่มจากการลดความฟุ่มเฟือยลดการสูญเปล่า รู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถ
ปฏิบัติได้ทันที สิ่งส าคัญอยู่ที่จะท าอย่างไรให้ทุกคนมีความรู้ที่ถูกต้อง เพ่ือสนับสนุน จิตส านึกที่ดีในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า   

ดังนั นเพ่ือเป็นการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และประหยัดตามแนวคิดในการมีส่วน
ร่วมในการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science) 
2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (B.Sc. Environmental Science and 

Natural Resources) 
3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science) 
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วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.   เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ  ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลให้พฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน  
2) ระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันมีผลให้พฤติกรรมการการมีส่วน

ร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน  
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
  2. ขอบเขตด้านเนื อหาการศึกษาครั งนี มุ่งศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร   
 

ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินการต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกี่ยวกับพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยพิจารณาถึง การประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง ด้านความ
ร้อน และด้านความเย็น 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   
  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า หมายถึง การใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า เห็นคุณค่า ของการใช้
พลังงานไฟฟ้า เพ่ือน าไปใช้ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าลงแต่ได้รับประโยชน์เท่าเดิม โดยการใช้ 
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พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ด้วยการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง  และเพ่ิม
ความระมัดระวังในการใช้ไม่ปล่อยให้มีการสิ นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั งดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
เพ่ือจะได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และหน่วยงำนที่น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.  ข้อมูลที่ได้รับทราบถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
  2.  ข้อมูลที่ได้รับทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร   

3.  ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
  4.   ข้อมูลที่ได้รับผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการรณรงค์เก่ียวกับการส่งเสริมพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของหน่วยงานได้ 



 
 

บทท่ี   2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง   พฤติกรรมการมีส วนร วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา             
ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งน าเสนอตามล าดับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.3  ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
2.4  สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
     2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม 

   พจนานุกรม ( Behaviour) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของพฤติกรรม ไว้ว่า คือ
การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น 
ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  การศึกษาควรมุ่งสร้าง จิตส านึกให้เยาวชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรม โดย ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้สังคม 

พจนานุกรม Longman ไดใหค าจ ากัดความวา พฤติกรรมเปนการกระท าหรือการตอบสนอง
การกระท าทางจิตวิทยาของแตละบุคคลและเปนปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอส่ิง กระตุนภายในหรือ
ภายนอก รวมทั้งเปนกิจกรรมการกระท าตางๆ ที่ไดผานการใครครวญมาแลว หรือเปนไปอยางไมรูสึก
ตัว (สมพงษกระตายทอง, 2545: 15 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 9)  

ชุดา  จิตพิทักษ์ (2525: 2 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 9) กลาววา พฤติกรรม 
หรือการกระท าของบุคคลน้ันไมไดรวมเฉพาะส่ิงที่แสดงออกมาภายนอกเทาน้ัน แตยังรวมถึงส่ิงที่ อยู
ภายในใจของบุคคลซึ่งคนภายนอกไมสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน คานิยม (Value) ที่ยึดถือเปน หลักการ
ในการประเมินส่ิงตาง ๆ ทัศนคติหรือเจตคติ(Attitude) ที่เขามีตอส่ิงตาง ๆ ความคิดเห็น (Opinion) 
ความเช่ือ(Belief) รสนิยม (Tests) และสภาพจิตใจที่ถือวาเปนบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน 

พิมพา งามวงษวาน (2545: 32 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 9) ไดมีการสรุปวา 
พฤติกรรม หมายถึงการกระท าหรือการแสดงออกโดยมีพื้นฐานจากความมีประสบการณความเช่ือ 
ทัศนคติความคิดเห็นและอ่ืน ๆ ที่มีตอสถานการณใด ๆ ไมวาการกระท าน้ัน ผูกระท าจะรู้ตัวหรือไม่รูตัว
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และสามารถสังเกตเห็นไดหรือไมไดก็ตามซึ่งอาจเปนไดทั้งคุณและโทษตอเจาของพฤติกรรมเองหรือต
อส่ิงภายนอก   

วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูลไดมีการกลาวถึงพฤติกรรมมนุษยวา มนุษยมีพฤติกรรมทางจิตหรือ 
พฤติกรรมภายในควบคุมกับพฤติกรรมภายนอก มนุษยมีความรูสึก มีการรับรูมีการเรียนรูมีการจ า มี
การคิด มีการตัดสินใจ รวมทั้งเกิดอารมณ ตอส่ิงต าง ๆ ที่อยู ภายในการประกอบกิจกรรมใน 
ชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมทางจิตเหลาน้ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในสภาพแวดลอมภายนอก ดวย
เหตุน้ีพฤติกรรมทางจิตจึงมักจะมีสวนเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายนอกดวยไมมากก็นอยอยางไม
อาจหลีกเล่ียงได แมวามนุษยจะท าอะไรจะมีการรับขาวสารการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอม มีการ
พยายามท าความเขาใจความหมายเกิดการรับรู้และสะสมไวในจิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
กระบวนการทางจิตตอไป (จุลลดา ใชฮวดเจริญ, 2536: 14–15 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 
2549: 9) 

จากค าจ ากัดความตาง ๆ ของความหมายของพฤติกรรมที่กลาวมาแลว พอจะสรุปไดวา
พฤติกรรมหมายถึง  การกระท าหรือการตอบสนองของบุคคลที่มีตอส่ิงเราตาง ๆ หรือสถานการณตาง ๆ 
ในสภาพแวดลอม แล้วแสดงออกมา หรือโต้ตอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงโดยที่
ผู้อ่ืนสามารถสังเกตได้ 
 ส าหรับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา เสาวลักษณ์    มากแผนทอง (2541: 19  อางถึง
ใน รุ่งเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 10) ไดใหความหมายวา เปนการกระท าหรือกิริยาอาการที่แสดงออก
ของบุคคลตอการใชพลังงานไฟฟาใหเปนไปอยางคุมคาและโดยที่ยังคงไดรับความสะดวกสบายเทาเดิม
หรือไมไดลดประโยชนจากการใชพลังงานไฟฟาลดลง 
 

2.1.2  องคประกอบของพฤติกรรม 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 15–17อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 10) กลาวว่า

นักจิตวิทยา เช่ือวาพฤติกรรมเปนผลที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาของมนุษยกับอินทรีย Organism) กับ      
ส่ิงแวดลอม (Environment) และไดกลาวถึงทฤษฎีของ Bloom, Benjamis S. วาพฤติกรรม มีองค
ประกอบ 3 สวนคือ 
  1) พฤติกรรมดานพุทธิปญญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานน้ีเกี่ยวของกับการรู การ
จ า ข้อเท็จจริงตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ และทักษะทางสติปญญา การใชวิจารณญาณเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมดานพุทธิปญญา ประกอบดวยความสามารถระดับตาง ๆ คือความรู
(Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การประยุกตหรือการน าไปใช (Application)              
การวิเคราะห Analysis) และการประเมินผล (Evaluation) 

2) พฤติกรรมดานทัศนคติค่านิยมความรูสึกชอบ (Affective Domain) พฤติกรรมดานน้ี
หมายถึง ความสนใจ ความรูสึกเทาที่ชอบหรือไมชอบ การใหคุณค่าการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงค
านิยมที่ยึดถืออยู พฤติกรรมดานน้ียากตอการอธิบาย เน่ืองจากเกิดภายในจิตใจของบุคคลซึ่งตองใช
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เครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหล่าน้ีเพราะความรู สึกภายในของคนน้ันยากต่อการที่จะวัดจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมด้านน้ีแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ (Receiving) 
การตอบสนอง (Responding) การใหคุณค่า (Valuing) การจัดกลุมคา (Organization) และการแสดง
คุณลักษณะคานิยมที่ยึดถือ (Characterization by a Value or Value Complex) 

3) พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) พฤติกรรมดานน้ีเปนการใช
ความสามารถที่แสดงออกทางรางกาย ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตไดใน
สถานการณหน่ึง ๆ หรืออาจจะเปนพฤติกรรมที่ลาชาคือ บุคคลไมไดปฏิบัติทันทีแตคาดคะเนวาอาจ
ปฏิบัติในโอกาสตอไป พฤติกรรมแสดงออกน้ีเปนพฤติกรรมขั้นสุดทายที่เปนเปาหมายของการศึกษา ซึ่ง
จะตองอาศัยพฤติกรรมระดับตาง ๆ ที่กลาวมาแลวเปนสวนประกอบ (ดานพุทธิปญญาและทัศนคติ) 
พฤติกรรมดานน้ีเมื่อแสดงออกมาจะแสดงผลไดงายแตในกระบวนการจะกอใหเกิดพฤติกรรมน้ีตอง
อาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน 
 สรุปองคประกอบของพฤติกรรมตามทฤษฎีของ Bloom, Benjamis S. วาพฤติกรรม มีองค
ประกอบ 3 สวนคือ พฤติกรรมดานพุทธิปญญา  พฤติกรรมดานทัศนคติค่านิยมความรูสึกชอบ และ
พฤติกรรมดานการปฏิบัติ  Gronbach (1972: 14 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 11) ได
อธิบาย  วาพฤติกรรมของมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการคือ  

1) ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ท าใหเกิดกิจกรรม คนเราตอง
ท ากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตองการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจหรือ ตอบสนอง
ความตองการไดทันทีแตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางก็อาจตองใชเวลานาน จึงจะสามารถ
บรรลุผลสมความตองการไดคนเราจะมีความตองการหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน และมักจะตอง
เลือกสนองความตองการที่รีบดวนกอน และสนองความตองการที่หางออกไปในภายหลัง  

2) ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเปนในการท า
กิจกรรมเพื่อสนองความตองการคนเราไมสามารถสนองความตองการไดหมดทุกอยางความตองการบา
งอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเรา  

3) สถานการณ Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกท ากิจกรรมเพื่อจะตอบสนอง
ความ ตองการ  

4) การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่คนเราจะท ากิจกรรมหน่ึงลงไป มนุษยจะ
พิจารณาสถานการณกอนแลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีการที่เกิดความพึงพอใจมากที่สุดเพื่อตอบสนอง
ความตองการ  

5) การตอบสนอง (Response) เปนการกระท ากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตองการ โดย
วิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นแปลความหมาย  

6) ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อท ากิจกรรมแลวยอมไดรับผลการกระท า
น้ัน ผลที่ไดรับอาจเปนไปตามที่คาดคิดหรืออาจตรงขามก็ได  
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7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) ในกรณีที่ไมสามารถตอบสนองความต
องการไดมนุษยก็อาจจะยอนกลับไปแปลความหมายของสถานการณและเลือกวิธีการใหม่ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าพฤติกรรมของมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการคือ 1) ความมุงหมาย      
2) ความพรอม 3) สถานการณ์ 4) การแปลความหมาย 5) การตอบสนอง 6) ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา 
และ 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง 

 

2.1.3 รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ 
   1. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกมา ท าให้ผู้อ่ืนสามารถมองเห็นได้ สังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ  

2. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
แล้ว แต่ผู้อ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลน้ันจะเป็นผู้บอกหรือแสดงบางอย่าง
เพื่อให้คนอ่ืนรับรู้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ 

นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  1. พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ 
(Reflect Action) เช่นการกระพริบตา และสัญชาตญาณ (instinct) เช่นความกลัว การเอาตัวรอดเป็น
ต้น 
  2. พฤติกรรมที่เกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการ ที่บุคคลติดต่อสังสรรค์
และมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม 

ดังน้ัน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 4 
ลักษณะคือ 

1. การปรับเปล่ียนทางด้านของสรีระร่างกาย เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การ
พูด 

2. การปรับเปล่ียนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีความสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 
ปรับอารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคล้องกับบุคคอ่ืน รู้จักการยอมรับผิด 

3. การปรับเปล่ียนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 

4. การปรับเปล่ียนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปล่ียนหลักการ แนวทางบางส่วนบางตอน
เพื่อให้เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณาจากความจ าเป็น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและของกลุ่ม 
2.1.4 การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์ 
  มนุษย์ได้พยายามที่จะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการที่จะ
ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดี และมีความสุข จึงท าให้เกิดมีความเช่ือหลักการและทฤษฎี
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ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย จากบรรดาผู้รู้และนักการศึกษาทั้งหลายที่พยายามหาหลักเกณฑ์มาเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 
     1. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ 
  แรงผลักดันที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาก็คือ ความต้องการซึ่งความต้องการน้ี
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ  
  1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับพื้นฐานที่สุด แต่มีพลังอ านาจ
สูงสุด เพราะเป็นแรงผลักดันที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์จะต่อสู้ด้ินรนทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงที่จะ
มาบ าบัดความต้องการทางร่างกาย ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งทางที่ดีที่
ถูกต้องหรือทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้ ความต้องการทางร่างกายที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการ
อาหาร น้ า อากาศ อุณหภูมิที่พอเหมาะ การพักผ่อน การขับถ่าย การสืบพันธ์ุ ความปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ         การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อันท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ออกมาน้ัน สามารถกระท าได้       2 ระดับ คือ 

      1.1.1 กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปได้โดยธรรมชาติ เช่น เมื่อ
ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมาเป็นการลดอุณหภูมิให้อยู่ในระดับพอเหมาะ 

      1.1.2 พฤติกรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ต่อส่ิงเร้าโดยความต้ังใจหรือ
ความพอใจของตนเอง เช่น เมื่อรู้สึกตัวว่าร้อนก็จะไปอาบน้ า หรือเปิดพัดลม เป็นต้น 

1.2 ความต้องการทางจิตใจ เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าความต้องการทางร่างกาย 
แต่มีพลังอ านาจน้อยกว่า เพราะความต้องการทางจิตใจน้ี ไม่ใช่ความต้องการที่เป็นความตายของชีวิต 
จะเป็นความต้องการที่มาช่วยสร้างเสริมให้ชีวิตมีความสุขความสบายย่ิงขึ้นเท่าน้ัน มีนักจิตวิทยาหลาย
คนได้อธิบายถึงแรงผลักดันภายในร่างกาย อันมีผลท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
    1) ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ได้วิเคราะห์จิตมนุษย์
ออกเป็นองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) ส่วนทั้งสามน้ี
ประกอบเป็นโครงสร้างทางจิต อิดเป็นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ จะอยู่ในรูปของพลังงานที่คอยผลักดัน
ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ พลังงานน้ีมีสองส่วนคือ ส่วนหน่ึงจะผลักดันให้มีชีวิตอยู่รอด เรียกว่า 
สัญญาณชีวิต และอีกส่วนหน่ึงจะผลักดันให้ชีวิตดับ เรียกว่า สัญญาณความตาย อิดเป็นส่วนของจิตที่
คนเราไม่รู้สึกเป็นจิตใต้ส านึก แรงผลักดันน้ีจึงมีอยู่โดยที่คนเราไม่รู้สึกตัว เป็นแรงผลักดันไร้ส านึก อิดจะ
ผลักดันให้จิตอีกส่วนหน่ึงซึ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนที่รู้ตัว ที่เรียกว่า อีโก้ กระท าในส่ิงต่างๆ ตามที่อิด
ต้องการ ทั้งส่วนที่เป็นสัญญาณชีวิต และส่วนที่เป็นสัญญาณความตาย จึงเป็นตัวตอบสนองความ
ต้องการของอิด ส่วนของจิตที่ท าหน้าที่ควบคุมสัญชาตญาณเหล่าน้ีคือ ซุปเปอร์อีโก้ หรือ มโนธรรมที่มี
อยู่ในจิตของแต่ละบุคคลเป็นความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี เป็นผลเกิดจากการอบรมส่ังสอนของสังคม ท าให้
อิดและอีโก้มีพฤติกรรมอยู่ทางที่ถูกที่ควรเป็นที่ยอมรับของสังคม  แรงผลักดันของอิดจะท าให้เกิดความ
ตึงเครียด อีโก้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของอิดเพื่อลดความตึงเครียด แต่ความต้องการ
ของอิดบางอย่าง อีโก้ก็ไม่อาจท าตามเพราะไปขัดกับมโนธรรมในซุปเปอร์อีโก้ จึงท าให้เกิดความตึง
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เครียด และความวิตกกังวลใจเกิดขึ้น ความวิตกกังวลน้ีจึงเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมอีกแรงหน่ึง เพื่อ
ปกป้องตนเองให้รอดน้ัน ความวิตกกังวล อีโก้จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมป้องกันที่เรียกว่า “กลไกป้องกัน” 
ซึ่งเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว ตัวอย่างพฤติกรรมป้องกัน ได้แก่ 
   1. การเก็บกด (Repression) คือการที่อีโก้จะพยายามเก็บความรู้สึกที่เป็นความ
ปรารถนาที่สังคมไม่ยอมรับต่างๆ  

2. การถอดแบบ (Identification) เป็นการยอมรับในส่ิงที่อิดเกิดความอิจฉาแลน าเอา 
พฤติกรรมของส่ิงน้ันมาเป็นแบบแผนในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งท าให้ความวิตกกังวลหมดไป
ได้ 

  3. การยึดแน่น (Fixation) เป็นการยึดแน่นในพฤติกรรมที่ตนต้องการ แต่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองต้ังแต่ตอนวัยเด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิง
ตอบสนองความต้องการ 
   4. การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction Formation) คือ การแสดงที่ตรงข้ามกับ
ความต้องการของอิดที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  
   5. การต าหนิผู้อ่ืน (Projection) เป็นการคิดว่า ผู้อ่ืนมีลักษณะไม่ดี เพื่อกลบเกล่ือน
ลักษณะที่มีในตนเอง เพื่อตนเองจะได้เกิดความสบายใจ 

6. การถดถอย (Regression) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถดถอยไปสู่วัยเด็ก 
7. พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Sublination) เป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างอ่ืนเพื่อทดแทน 

พฤติกรรมที่ตนต้องการ แต่ไม่สามารถแสดงออกได้  
8. การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากับอีกบุคคลหน่ึงหรือ 

ส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นการทดแทน 
2) อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)           

ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มน้ี มีความเช่ือว่า มนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดันต่าง ๆ เช่น ความหิวกระหายเท่าน้ัน           
แต่มนุษย์ยังเกิดมาพร้อมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ต่าง ๆ เช่น ความอยากรู้ ความสร้างสรรค์ และ
ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ มาสโลว์ได้เน้นให้เห็นถึงความต้องการให้แต่ละ
คน          ในการพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นจริงขึ้นมามากเป็นพิเศษ เขาเห็นว่า มนุษย์เกิดมาพร้อม
ด้วย            ความต้องการ 5 อย่าง ซึ่งเรียงตามล าดับความส าคัญมากน้อยก่อนหลังได้ดังน้ี 
  2.1 ความต้องการทางสรีระ หรือร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นแรกสุด 
  2.2 ความต้องการสวัสดิภาพ หรือความปลอดภัยทั้งปวง จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางสรีระ
ได้รับการตอบสนองแล้ว 
  2.3 ความต้องการความรัก เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน เป็นต้น 
  2.4 ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง เป็นขั้นที่คนเราต้องการยอมรับ ความพอใจและ
ความภูมิใจในตนเอง 
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  2.5 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เน่ืองจาก
มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องปากท้อง ความปลอดภัย ความรักเรื่องศักด์ิศรีได้อย่าง
เพียงพอแล้ว จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญงอกงามมากที่สุด มนุษย์อยากจะศึกษาเพราะ
อยากรู้อย่างแท้จริงอยากท าเพราะใจรัก เป็นต้น 
  จากการจัดระเบียบความต้องการของมนุษย์ตามแนวความเช่ือของมาสโลว์ ช้ีให้เห็นว่า ความ
ต้องการทางสรีระยังเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ และเมื่อความต้องการในขั้นน้ีได้รับ
การตอบสนองแล้ว ก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงต่อไปอีกเรื่อย ๆ 
  3) ความเช่ือในพระพุทธศาสนา เช่ือว่า แรงผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นผลมาจาก
แรงผลักดันในตัวมนุษย์น้ัน คือ ความอยากซ่ึงเรียกว่า ตัณหา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ 
     3.1 กามตัณหา คือ ความอยากในส่ิงที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ในรูป รส กล่ิน เสียง 
และสัมผัส 

   3.2 ภวตัณหา คือ ความอยากจะเป็นในส่ิงต่างๆ เช่น เป็นเศรษฐีของประเทศ 
             3.3  วิภวตัณหา คือ ความอยากพ้นจากส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ 
  จากตัณหาทั้ง 3 อย่างน้ี จะท าให้มนุษย์เกิดความยึดมั่นในความอยากเหล่าน้ัน และความอยาก
ก็จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์กระท าทุกส่ิงทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงที่จะสนองความอยากเหล่าน้ัน หรือ
เพื่อให้ความอยากเหล่าน้ันบรรลุความมุ่งหวังที่ต้ังเอาไว้ 
  2. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม 

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้ที่เริ่มประกาศความเช่ือน้ี ต่อมาความคิดเช่นน้ีกลับมามีอิทธิพล
อีกในยุคของจอห์น ลอคค์ (John Locke) เบิร์คเล่ย์ (Berkley) และอีกหลายคนซึ่งเช่ือว่าประสบการณ์
ของมนุษย์เป็นส่ิงที่ท าให้คนเราเกิดการเรียนรู้ที่จะกระท าพฤติกรรมเมื่อเกิดมาน้ัน มนุษย์มิได้มีความรู้
ติดตัวมาแต่อย่างใด ล้วนแล้วแต่ต้องเรียนรู้ภายหลัง จากเกิดมาแล้วทั้งส้ิน ต่อเมื่อมีประสบการณ์แล้วจึง
จะเรียนรู้ และจดจ าประสบการณ์น้ันเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการแสดงพฤติกรรมในอนาคตต่อไป  

สกินเนอร์(Skinner) เป็นนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น า
แนวคิดน้ีช้ีให้เห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่งการเสริมแรง และเงื่อนไขแห่งการ
ลงโทษ และด้วยเหตุน้ีเองมนุษย์จึงไม่มีเสรีภาพแต่ประการใด สกินเนอร์ช้ีให้เห็นว่าผลการกระท าของ
คนเรามีอยู่ 2 ประการคือ ผลการกระท าที่ท าให้พอใจ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นแรงเสริมให้แก่การกระท าน้ีมี
ต่อไป (เงื่อนไขแห่งการเสริมแรง) และผลการกระท าที่ท าให้ไม่พอใจ ซึ่งจะเป็นตัวการที่ท าให้คนเราหยุด
พฤติกรรมหรือการกระท าอันจะน ามาซึ่งผลการกระท าเช่นน้ีในอนาคต (เงื่อนไขแห่งการลงโทษ) 

พฤติกรรมที่ยังผลให้เกิดความพอใจ เช่น พฤติกรรมที่ท าแล้วได้รับค าชมเชย ได้ต าแหน่ง ได้เงิน 
ได้รับการยกย่อง ฯลฯ ก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตในขณะที่พฤติกรรมที่ยังผลให้เกิด
ความไม่พอใจ เช่น ท าแล้วถูกต าหนิ เสียต าแหน่ง เสียเงิน ถูกท าร้าย ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ฯลฯ ก็จะ
หยุดไป ดังน้ัน พฤติกรมของคนเราจึงถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลการกระท าทั้ง 2 ประการ ดังกล่าว 
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  3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

อัลเบิร์ต แบนดูรา (Aibert Bandura) นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงมากในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญ
แก่ลักษณะภายในตัวมนุษย์และส่ิงแวดล้อมว่า เป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรม เขาอธิบายว่าพฤติกรรม
มนุษย์ องค์ประกอบภายในตัวมนุษย์และส่ิงแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน ในลักษณะที่แต่ละ
องค์ประกอบต้องสัมพันธ์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน หมายความว่า ในบางครั้งส่ิงแวดล้อมอาจจะมี
ส่วนในการท าให้เกิดพฤติกรรมได้มากกว่าองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ส่วนในเวลาอ่ืนองค์ประกอบ
ภายในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มากกว่าส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์เช่นน้ีอยู่ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน เป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลต่อกัน
และกัน และทั้งคู่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมมนุษย์ ก็มีอิทธิพลต่อทั้ง
สองส่ิงด้วยเหมือนกัน  
 จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่าง ๆ เป็น
หมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 1. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์  2. 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของส่ิงแวดล้อม 3. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากทั้ง
แรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม 
สิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรม  

พฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกน้ันไมไดขึ้นอยูกับธรรมชาติเพียงอยางเดียวแตยังขึ้นอยู กับ
หลายส่ิงหลายอยางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ดังที่ ณรงค  สินสวัสด์ิ(2539) ไดกลาวถึงส่ิงที่ก าหนด
พฤติกรรมมนุษยมีหลายประการ ซึ่งอาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ลักษณะนิสัยสวนตัวของมนุษยแตละคน ไดแก  
   1) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การที่บุคคลหน่ึงคิดถึงอะไรก็ไดในแงของ ขอเท็จจริงคือคิด      

วาความจริงเปนเชนน้ัน ซึ่งอาจถูกหรือไมถูกตองตามความเปนจริงก็ไดสวนความ เช่ืออาจไดมาโดยการ
เห็น การบอกเลา การอาน และการคิดขึ้นมาเอง  

   2) คานิยม (Value) หมายถึง ส่ิงที่คนนิยมยึดถือประจ าใจชวยตัดสินใจในการเลือก  
   3) ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) เปนพลังส าคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่ แสดงออกเป

นแกนกลางของจิตวิทยาสังคมยุคปจจุบัน ทัศนคติจัดวาเปนเรื่องที่ละเอียดออน ซับซอน ตองอาศัยการ
ตอบสนองออกมาเปนถอยค าหรือพฤติกรรมภายนอก  

   4) บุคลิกภาพ (Personality) เปนสวนหน่ึงของลักษณะนิสัยและยังเปนสวนหนงใน  ึ่ การ
ก าหนดพฤติกรรมดวย  
          2. ส่ิงที่ไมเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของมนุษยไดแก  
             1) ส่ิงกระตุนพฤติกรรม (Stimulus Object) และความเขมขนของส่ิงกระตุน พฤติกรรมเป
นส่ิงที่ท าใหเราแสดงพฤติกรรมออกมา อาจเปนอะไรก็ไดเชน ค าสอน ความหิว หนังสือ เปนตน   
             2) สถานการณ Situation) หมายถึง ส่ิงแวดลอมทั้งที่เปนบุคคลและไมใชบุคคล ซึ่งอยูใน
สภาพที่บุคคลก าลังจะมีพฤติกรรม เชน การเขาคิวซื้อต๋ัวที่โรงภาพยนตร 
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กระบวนการทางพฤติกรรม วิมลสิทธ์ิ   หรยางกูร ไดแยกขั้นตอนของกระบวนการทาง
พฤติกรรมออกเปน 3 กระบวนการยอยดังน้ี  

 (1) กระบวนการรับรู Perception) คือกระบวนการที่ไดรับขาวสารจากสภาพแวดลอม โดยผ
านทางประสาทสัมผัส กระบวนการน้ีจึงรวมไปถึงความรูสึก (Sensation) ดวย  

 (2) กระบวนการรู Cognition) คือกระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางจิต ที่รวมการ
เรียนรูการจ าการคิดกระบวนการทางจิตดังกลาว ยอมรวมถึงการพัฒนาดวยกระบวนการรู จึงเปนกระ
บวนการทางปญญา  

 (3) กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) คือกระบวนการที่
บุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมผานการกระท า สังเกตได
จากภายนอกเปนพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 

 

การวัดพฤติกรรม  
พฤติกรรมของบุคคล มีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน โดยการที่จะศึกษา

พฤติกรรมน้ัน สามารถท าไดหลายวิธีถาเปนพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออกมาใหบุคคลอื่น เห็นได
จะท าการศึกษาไดคือใชการสังเกตโดยตรงและโดยออม แตถาเปนพฤติกรรมภายในจะไม่สามารถสังเกต
ได    ตองใชวิธีการทางออม โดยการสัมภาษณการทดสอบดวยแบบทดสอบและการทดลองทั้งในหอง
ปฏิบัติการและในชุมชน เพราะฉะน้ันเครื่องมือที่ใช วัดพฤติกรรมอาจท าไดโดยการสรางเปนแบบ
สอบถาม แบบสัมภาษณแบบสังเกต ประกอบการสัมภาษณหรืออาจใชเครื่องมืออื่นประกอบ   
วิธีการศึกษาพฤติกรรมไววามี 2 วิธีคือ  

1. การศึกษาพฤติกรรมโดยตรง ท าไดโดย  
   (1) การศึกษาพฤติกรรมโดยการสังเกตแบบใหผูถูกสังเกตรูตัว (Direct Observation)   เชน 

ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหองเรียนโดยบอกใหนักเรียนในช้ันไดทราบ วาครูจะสังเกตใครท า
กิจกรรมอะไรบางในหองเรียน การสังเกตแบบน้ีบางคนอาจไมแสดง พฤติกรรมที่แทจริงออกมาได  

   (2) การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือการที่บุคคลผู้ต้องการ สังเกต
พฤติกรรมไมไดกระท าตนเปนที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผูถูกสังเกตและเปนไปใน ลักษณะที่ท าใหผู
ถูกสังเกตไมทราบวาถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบน้ีจะไดพฤติกรรมที่ แทจริงมากและจะท าให
สามารถน าผลที่ไดไปอธิบายพฤติกรรมในสถานที่ใกลเคียงหรือเหมือนกัน ขอจ ากัดของวิธีสังเกตแบบ
ธรรมชาติก็คือ ตองใชเวลามากจึงจะสังเกตพฤติกรรมที่ตองการไดและการสังเกตตองท าเปน เวลาติดต
อกันเปนจ านวนหลายครั้ง พฤติกรรมบางอยางอาจตองใชเวลาสังเกต ถึง 50 ป หรือ 100 ปก็ได 
การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรงไมวาจะเปนการสังเกตโดยรูตัวหรือไมก็ตาม ผูสังเกต จะตองมีความ
ละเอียด ตองสังเกตใหเปนระบบและมีการบันทึกเมื่อสังเกตพฤติกรรมไดแลว นอกจากน้ีผูสังเกตตองไม
มีอคติตอผูถูกสังเกต ซึ่งจะท าใหไดผลการศึกษาที่เท่ียงตรงและเช่ือถือได  
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2. การศึกษาพฤติกรรมโดยออม แบงออกได้ 4  วิธี คือ  
   (1) การสัมภาษณเปนวิธีหน่ึงที่ผูศึกษา   ตองการซักถามขอมูลจากบุคคลหรือกลุม บุคคลซึ่ง

ไดโดยการซักถามเผชิญหนากันโดยตรงหรือมีคนกลางท าหน้าที่ซึกถามให้ก็ได้  เช่น  ใช้ลามสัมภาษณคน
ที่พูดกันคนละภาษาการสัมภาษณเพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบง ออกเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ การสัมภาษณโดยทางตรง ท าไดโดยผูสัมภาษณซักถามผูถูกสัมภาษณเปนเรื่อง ๆ ตามที่ได
ต้ังจุดมุงหมายเอาไวอีกประเภทหน่ึง คือ การสัมภาษณโดยออม หรือไมเปนทางการผูถูกสัมภาษณจะไม
ทราบวาผู้สัมภาษณ์ต้องการอะไร ผูสัมภาษณจะพูดคุยไปเรื่อย ๆ โดยสอดแทรกเรื่องที่จะสัมภาษณเมื่อ
มีโอกาส ซึ่งผูตอบจะไมรตัูววาเปนส่ิงที่ผูสัมภาษณเจาะจงที่จะทราบถึงพฤติกรรม การสัมภาษณท าใหได
ขอมูลมากมายแตก็มีขอจ ากัด คือ บางเรื่องผูถูกสัมภาษณไมตองการเปดเผย  

   (2) การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่เหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเป็น
จ านวนมากและเปนผูที่อานออกเขียนไดหรือสอบถามกับบุคคลที่อยูหางไกลอยูกระจัดกระจาย 
นอกจากน้ียังสามารถถามพฤติกรรมในอดีตหรือตองการทราบแนวโนมพฤติกรรมในอนาคตได ขอดีอีก
ประการหน่ึงคือผูถูกศึกษาสามารถที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปดหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไม
ยอมแสดงออกให บุคคลอ่ืนทราบได โดยวิธีอ่ืน ซึ่งผู ถูกศึกษาแน ใจว าเปนความลับและการใช
แบบสอบถามจะใชศึกษาเวลาใดก็ได   

 (3) การทดลอง เปนการศึกษาพฤติกรรม โดยผูถูกศึกษาจะอยูในสภาพการควบคุมตามที่ผู
ศึกษา 
ตองการ โดยสภาพแทจริงแลว การควบคุมจะท าไดในหองทดลอง แตการศึกษาพฤติกรรมของคนใน
ชุมชน โดยควบคุมตัวแปรตาง ๆ คงเปนไปไดนอยมาก การทดลองในหองปฏิบัติการจะใหขอมูลที่มีข
อจ ากัด         ซึ่งบางครั้งอาจน าไปใชตามสภาพที่เปนจริงไดไมเสมอไปแตวิธีน้ีมีประโยชนอยางมากใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางดานการแพทย  

(4) การบันทึก วิธีน้ีท าใหทราบพฤติกรรมของบุคคลโดยใหบุคคลแตละคนท าบันทึกพฤติกรรม
ของตนเองซึ่งอาจเปนบันทึกประจ าวันหรือศึกษาพฤติกรรมแตละประเภท เชน  พฤติกรรมการกิน 
พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ พฤติกรรมทางส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

การใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ จ าแนกได้ดังน้ี 
1. ความสมบูรณ์ หรือความปกติของสมอง จะมีส่วนส าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์ในด้าน

ความรู้สึก นึกคิด ตลอดจนด้านจิตใจ หากสมองผิดปกติย่อมมีผลให้ พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนแปลง
ไปด้วยการผิดปกติของสมอง อาจเน่ืองมาจากโรคหลายอย่าง เช่น ไข้มาเลเรียขึ้นสมอง สมองได้รับ
ความกระทบกระเทือน หรือเน้ืองอกในสมอง เป็นต้น 

2. ความพิการทางร่างกาย หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 
3. โรคจิตและ โรคประสาท 
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นอกจากน้ียังมีส่วนของสมองที่เรียกว่า ต่อมไร้ท่อ (Ductless gland) ต่อมเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์มาก อาจกล่าวโดยย่อ ๆ ถึงความส าคัญได้ดังน้ี 

1. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมน้ีมี 2 ต่อม ติดอยู่ข้างหลอดลมข้างละต่อม ถ้าช ารุด
สติปัญญาของคนจะเส่ือมถอย มีอาการซึมเซาเหงาหงอย  

2. ต่อมพาราไทรอยด์ (Partyroid gland) ต่อมน้ีอยู่เหนือต่อมไทรอยด์ ถ้าต่อมน้ีมีฮอร์โมน
น้อยเกินไป คนจะเป็นโรคต่ืนเต้นง่าย โกรธง่าย มีจิตใจหดหู่อยู่เสมอ 

3. ต่อมพิทูอิทารี่ (Pituitary  gland) ต่อมน้ีฝังอยู่กลางศรีษะ ถ้าต่อมท างานไม่ปกติจะเป็นคน
แคระแกร็น จะขาดความเจริญทางเพศ 

4. ต่อมแอดรีนาล (Adrenal  gland) อยู่บนไตทั้งสองข้าง ถ้าต่อมน้ีมีฮอร์โมนมากเกินไปความ
เจริญทางเพศจะรวดเร็วผิดปกติ 

5. ต่อมทางเพศ (Sex gland) ต่อมน้ีมีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธ์ุหากต่อมน้ีผิดปกติก็จะท าให้
อาการทางเพศผิดปกติด้วย 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
    2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
      การมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ใน
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ  ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา  การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และ
ทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหน่ึง  การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในด้าน
ปริมาณ และคุณภาพ การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วน
ร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า จึงมีทั้งผู้กระท า ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับ และสาธารณชน ผู้เป็นบริบท
ของการกระท า  การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายหลากหลาย เป็นความพยายามร่วมกัน
ในสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาและบรรลุความต้องการของตนเอง โดยเริ่มจากการ รับรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน 
และ กระท าร่วมกันในโครงการอย่างต่อเน่ือง  การมีส่วนร่วม เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของ
ความต้องการและทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิด
ริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มน้ัน กระท าผ่านองค์การ 
(organization) ดังน้ันองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงได้     

สหประชาชาติ (United Nations, 1981, p. 11) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม 
(Participation) ไว้ว่า 1. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 2. การเข้ามีส่วนร่วมให้เกิด
การพัฒนา 3. การเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา 
    Lisk (อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของ การเช่ือใจและการ
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ยอมรับตนเองเพื่อที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างย่ังยืน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากระดับ
ความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ร่วมกัน 
  Erwin (อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความ
ช านาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานของ
องค์การและเจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้อง 

มรกต ศรีรัตนา (2535 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 5) ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหน่ึงใน  สถานการณ์
กลุ่ม        ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ของกลุ่มน้ัน
ท าให้เกิดการร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

ประพันธ์พงศ์  ชิณพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นผล
มาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปล่ียนแปลง ความเห็นพ้องต้องกัน
น้ันจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกัน
ของคนส่วนใหญท่ีจ่ะเข้าร่วม ปฏิบัติการน้ัน และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการ
ปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระท าการผ่านองค์กร   ดังน้ันองค์กรจะต้องเป็น
เสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปล่ียนแปลงที่ต้องการ  

สันติชัย  เอ้ือจงประสิทธ์ิ (2551) ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรว่า
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการ
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถท าให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และน ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นนน้ัน
ผู้น าจะต้องยอมรับ ในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของ
ส่วนรวมในองค์กร 

จากค าจ ากัดความตาง ๆ ของการมีส่วนร่วมที่กลาวมาแลว พอจะสรุปไดวาการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันเข้ามาด าเนินการน้ัน ให้
แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ไม่
ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม  ในผลประโยชน์และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
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ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  มณฑล จันทร์แจ่มใส (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
บุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งน้ีเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ 
การบริหารจัดการด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลัง
เงินหรือทรัพยากรที่มีอยู่  
  ประชุม สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคล เกิดจาก
พื้นฐาน 4 ประการ คือ  

1. เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเข้า
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการวางแผนการ
บริหารจัดการ การบริการองค์กร   ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

2. เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้น้ันจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และ กายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้  

3. เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้าร่วม
เล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม  จะต้องไม่เป็นการบังคับหรือ ผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ตนเองไม่
ประสงค์จะเข้าร่วม  

4. เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมกล่าวคือเป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมซึ่งถือว่า
เป็นการกระจายอ านาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และก าหนด กิจกรรมที่ตนเองต้องการในระดับที่
เหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง ส าหรับลักษณะการมีส่วน
ร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพและรายได้ เป็นต้น 
องค์ประกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วม มีอยู่ 3 ด้าน ดังน้ี 

1.การมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรม
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะท ากิจกรรมน้ัน ๆ ไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้
ตัดสินใจถูกว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่  

2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจะต้อง
ระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอยางไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตัดสินใจได้
ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่  

3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การที่จะให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
น้ันจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายด้วย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคล กลุ่มเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรม
และวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน 
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2.2.2  รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2547 ) ได้ก าหนดรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในองค์กร ดังน้ี  

1. การมีส่วนร่วมในการประชุม  
2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆขององค์กร 
4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ  
6. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์  
 

 วรรณา วงษ์วานิช (2549) ได้ก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ เป็น ลักษณะ ดังน้ี คือ   
1. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ รูปแบบที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน จนกว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลเสร็จสมบูรณ์  
2. การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง คือ รูปแบบที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในลักษณะหน่ึงลักษณะใด หรือในขัน้ตอนใดขั้นตอนหน่ึงเท่าน้ัน  
โดยแท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมไม่อาจสามารถกระท าได้ในทุกประเด็น แต่การมีส่วน

ร่วมของบุคคลจะมอียู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นการพิจารณา
ทีอ่ยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานการมีส่วนร่วมว่า จะต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การมีส่วนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546, 
หน้า 19) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. 
การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  

อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551, หน้า 6) กล่าวไว้คือ 1. การมี
ส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 2. 
การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการที่มุ่งสร้างพื้นฐานอ านาจจากการสร้างกลุ่มและโครงสร้าง
ภายในหน่วยงาน 3. การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ให้ความส าคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมที่ดี เน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 
4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสถาบัน
มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ านาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และชนช้ันทางสังคม 5. การมีส่วน
ร่วมในลักษณะนโยบายเน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เสียเปรียบในสังคม 
และน ามาก าหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ  
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  มณฑล จันทร์แจ่มใส (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
บุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งน้ีเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ 
การบริหารจัดการด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ก าลัง
เงินหรือทรัพยากรทีม่ีอยู่ 

ประชุม สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคล เกิดจาก
พื้นฐาน 4 ประการ คือ  

1. เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเข้า
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ วางแผนการ
บริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

2. เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้น้ันจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และ กายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้  

3. เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้าร่วม
เล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นการบังคับหรือ ผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ตนเองไม่
ประสงค์จะเข้าร่วม 

4. เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมซึ่งถือว่า
เป็นการกระจายอ านาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และก าหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการในระดับที่
เหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง ส าหรับลักษณะการมีส่วน
ร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพและรายได้ เป็นต้น 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550, หน้า 
21 -22) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม 
ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ   

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน 
ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ  

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วยผลประโยชน์
ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ การ   
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป  

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์(Cohen & Uphoff, 1981) เสนอ
ไว้สรุปได้ดังภาพที่ 1 ที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมี ความส าคัญ
มากสาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป ยังการรับ
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ผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะน้ันการตัดสินใจจะมีผล โดยตรงต่อการรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
       (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550, หน้า 21 -22) 
 

2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม , 
2545, หน้า 7-9) ได้สรุปไว้ดังน้ี 

1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
 Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-8) กล่าวว่า การเกล้ียกล่อม หมายถึง การ

ใช้ค าพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและการกระท า ซึ่งการ เกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกล้ียกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้าง
ความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม 

โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าส าดับขั้น             
ความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามส าดับจากน้อยไปมาก        
มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังน้ี 

1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความ
ต้องการ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (survival needร) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องน่งห่ม 
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
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1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) 
ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน 
หรือความม่ันคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 

1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ไต้แก่ ความต้องการความรัก 
ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (self-esteem needs) ไต้แก่ ความ
ภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหน่ึงที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านน้ี
เป็นความต้องการระดับสูงที่เกึ่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความเความสามารถ และความส าคัญ
ของบุคคล 

1.5 ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความ
ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะ
พัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความต้องการน้ีจึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลที่จะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด 

 
2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 

คนเรามีความต้องการทางกายและใจ ถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานจะสูงตามไปด้วยแต่
ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต ่าไปด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูป
พฤติกรรมต่าง ๆ น่ันเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่
เอารัดเอาเปรืยบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และ
เมื่อใดก็ตามถ้าคนท างานมีขวัญดีจะเกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วน
ที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังน้ัน จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดี
ย่อมเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน  

3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
ปัจจัยประการหน่ึงที่น าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง 

ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจ
ในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น  

4. ทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership) 
การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งน้ีเพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์
โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว า ผู้น าปฎิฐาน (positive leader) ผู้น าพลวัต คือ 
เคล่ือนไหวท างานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้น า
นิเสธ (negative leader)  ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ
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ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังน้ัน  
การสร้างผู้น าที่ดี ยอมจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีน่ันเอง  

5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบ

แผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ สุดในเรื่อง
การใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท างานตามความสมัครใจอยางต้ังใจไม่มีใครบังคับก็จะท างาน
ด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบ
บริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์   ส านักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ และ
ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการ
ตัดสินใจ ในการก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมี
ส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากน้ียังได้ให้ความหมายของ การมีส่วน
ร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาต้ังแต่เริ่มด้นจนส้ินสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัดสินใจ การ
ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุม  การใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ 
และ โครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาการเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดย
การกระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนา
ให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง 

 จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ได้แก่ 1. ทฤษฎีการเกล้ีย
กล่อมมวลชน 2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ 3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม 4. ทฤษฎี
การสร้างผู้น า 5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร 

 

2.2.4 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม   
  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม  รีดเดอร์ (Reeder, 1963 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 
2550, หน้า 26) ได้สรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการ 
ดังน้ี  
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1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเช่ือถือพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล เหมือน
จะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเช่ือพื้นฐานของตนเอง  

2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคณุค่าของตนเอง  

3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมป้องกันและรักษาเป้าหมายตน  
4. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั้งมี รากฐานมา

จากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา  
5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้อง 

ประพฤติในสถานการณ์เช่นน้ัน ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อ่ืนด้วย เช่นกัน  
6. การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าส่ิงต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตนเองสมควร กระท า

เช่นน้ัน  
7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูกบังคับ ให้ท า  
8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าส่ิงต่าง ๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบกระท าอยู่ ใน

สถานการณ์น้ัน ๆ  
9. โอกาสบุคคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม 

โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอ้ืออ านวยเข้ามา           
มีส่วนร่วมกันในการกระท าเช่นน้ันเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้  

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมบางอย่างที่ตน
เห็นว่าสามารถท าในส่ิงที่ต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นน้ัน  

11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขารับการสนับสนุนที่ดี
พอให้กระท าการเช่นน้ัน  
  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธ์ุ, 2544, หน้า 
21 -22) เสนอปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  

1. ปัจจัยของส่ิงจูงใจจากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงทั้ง
ในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ น้ัน มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 1.1 การมองเห็นว่าตนจะ
ได้ประโยชน์ตอบแทนในส่ิงที่ตนท าไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีส่ิงจูงใจ 1.2 การได้รับค าบอก
กล่าวหรือชักชวนจากเพื่อนบ้านให้เข้าร่วม โดยมีส่ิงจูงใจเป็นตัวน า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมี
ส่ิงจูงใจ    

2. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจ านวนมาก  จะ
เห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เน่ืองจากไม่
เห็นช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้รับดังที่คาดคิดเอาไว้ เน่ืองจากการเข้ามามีส่วน
ร่วมน้ันมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า ลักษณะการท างาน กฎระเบียบ           
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แบบแผน เป็นต้น ดังน้ัน ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมจึงควรมี
ลักษณะ  
    2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้  

2.2 ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้  
2.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน  

3. ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหน่ึง ๆ 
แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการหรือ ผลประโยชน์
ของกิจกรรมเพราะส่ิงเหล่าน้ีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า 

ปัจจัยที่มผีลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่  
1.ความศรัทธาที่มีต่อความเช่ือถือบุคคลส าคัญและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท าให้ประชาชนมีส่วน 

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
  2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ต าแหน่ง ท าให้ประชาชน

มีส่วนร่วมทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระท า  
  3. อ านาจบังคับท่ีเกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มี 

ส่วนร่วมในการกระท าต่าง ๆ  
 

สิ่งที่มีผลต่อการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สําคัญที่สุด  คือ  แรงจูงใจ  และภาวะของบุคคล  (ผู้น า)    
            แรงจูงใจ  คือ ส่ิงที่เป็นตัวกระตุ้น  เพื่อก่อให้เกดการกระท าของพลังในบุคคลส่งผลต่อการ
แสดงซึ่งพฤติกรรมและวิธีการในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักที่ต้องการเพราะแรงจูงใจมีผลต่อ
กระบวนการท างานของคนในทิศทางแห่งประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย   ลักษณะของ
แรงจูงใจจะแสดงออกได้โดยลักษณะพฤติกรรมซึ่งมีหลายทิศทางขึ้นอยู่กับบุคคล   และ  ขึ้นกับ
ธรรมชาติแห่งความต้องการของบุคคลด้วย ทั้งน้ี มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเป็นไปตามความ
ปรารถนา  ความคาดหวัง และจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ของตนเอง ความส าคัญของแรงจูงใจต่อกระบวนการ
มีส่วนร่วม  มีค ากล่าวว่า “ผู้บริหารที่ดีคือ ผู้ที่สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดยผู้ร่วมงาน” หมายถึงการที่
องค์กรหรือผู้บริหารขององค์กรต้องให้ความส าคัญและน ามาใช้ในกิจการต่าง ๆ  ของงาน  เพื่อส่งผลให้ 

1. การร่วมมือร่วมใจเพื่องาน 
2. ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
3. เกื้อหนุนให้เกิดระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อผลในการก ากับควบคุมคนในองค์กร 
4. การเกิดความสามัคคีในองค์กรหรือกลุ่ม 
5. เข้าใจต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ร่วมกันของบุคคลในองค์กร 
6. สร้างความคิดใหม่เพื่อองค์กร 
7. มีศรัทธาความเช่ือมั่นต่อตนเองและกลุ่ม 
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 ภาวะผู้นํา  มีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรหรือบุคคลในองค์กร ในทิศทางของกระบวนการ
ตัดสินใจ เพราะการมีแรงจูงใจให้ปฏิบัติหรือการมีส่วนร่วมให้ปฏิบัติใด ๆ หากกระบวนการตัดสินใจไม่
เป็นผลแล้ว ยังส่งผลต่อการที่ไม่บรรลุความส าเร็จได้การตัดสินใจในระดับผู้น าขึ้นอยู่กับ 

1. ความเช่ียวชาญ คือการยอมรับและให้ความร่วมมือ 
2. ความดึงดูดใจ  คือเหตุผลทางอารมณ์และอิทธิพลซึ่งเป็นพรสวรรค์เฉพาะตัว 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
     การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน ในการพัฒนา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
             1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้า
หากชาวชนบทยังไมส่ามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี
แล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและ
มองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่าน้ัน 
             2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น ขั้นตอน
ที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบทสามารถ
คิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและ ประเมินผล
งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปน้ันได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยาก
ส าบาก 
  นอกจากน้ีส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, 
และส านักมาตรฐานอุดมศึกษา (2561) ได้ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังน้ี 
             1. ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 
             2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่ใช้ 
             3. ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน ประสานงานและ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
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             4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้าน
วัตถุและจิตใจ 
             5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม ประเมินว่าการ
พัฒนาที่ได้กระท าไปน้ันส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 
ระดับของการมีส่วนร่วม 

ระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปน้ี 
3.1 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
3.2 ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4. การส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในด้านอ่ืน ๆ 
  นอกจากน้ียังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทาง

พัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังน้ี 
1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าส่ิงใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2. ร่วมค้นหาส่ิงที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพื่อจะแก้ไขส่ิงใดก่อนหลัง 
2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่วางแผนน้ัน 
2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ 
2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดังน้ี               
             1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดย ยึดถือความ
ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
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             2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 

3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การ
ซื่อสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย 
และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน่าไปสู่การ
เข้าร่วมในการพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีม สามารถน่ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการ พัฒนาได้สิ 
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการ ท างานและท าให้

งานเกิดประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการคือ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังน้ี 

1.1 จัด เวที วิ เคราะห์สถานการณ์ของหมู่ บ้ านเพื่ อท าความเข้ า ใจและเรี ยนรู้ 
ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ 

1.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ 
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 

1.3 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ  
1.4 ลงมือปฏิบัติจริง 
1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ

ท างานที่เหมาะสม 
2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความสามารถที่มีจะช่วยให้สามารถ

ริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ดังน้ี 
2.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่

จ าเป็นอย่างต่อเน่ือง 
2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เกิด

กระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
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กรรมวิธีในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     กรรมวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถท าได้หลายวิธี ที่ส าคัญมี ดังต่อไปน้ี  
            1. การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมถกปัญหาหรือเน้ือหาสาระของ แผนงานหรือ
โครงการพัฒนา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

2. การถก เถี ยง  เป็ นการแสดงความคิ ด เห็ น โ ต้แ ย้ งตาม วิถี ท างประชา ธิป ไตย 
เพื่อให้ทราบถึงผลดี ผลเสียในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบ ทั้งทางบวกและ
ทางลบต่อความเป็นอยู่ของเขา 

3. การให้ค าปรึกษาแนะน า ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหาร
โครงการเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ ถูกผลกระทบ เข้ามีส่วนร่วม รับรู้และร่วมในการ
ตัดสินใจและการวางแผนด้วย 

4. การส ารวจ เป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง 

5. การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่การคัดเลือก ตัวแทนของกลุ่ม
เข้าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 

6. การจัดทัศนศึกษา เป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุดด าเนินการ 
ก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง 

7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น า รวมทั้งประชาชนที่ได้รบ ผลกระทบ
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดง ความคิดเห็น
ต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยรวม 

9. การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการส่ือสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 

10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการตัดสินใจ
ต่อโครงการอีกครั้งหน่ึง หากมีการเปล่ียนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
 วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผลการศึกษาพบว่ า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการดูแลรักษาและด้านการค้นพบสาเหตุของปัญหา อยู่ ในระดับสูง ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนด าเนินงาน และ ด้านการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง 

มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาตลาดน้ าตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบริเวณ ตลาดน้ าตล่ิงชัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมาก ส่วน
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ด้านอ่ืน ๆ อยู่ ใน ระดับปานกลางทุกด้านเรียงตามล าดับ ดังน้ี คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา  และปรับปรุง
แก้ไข ตามล าดับ 

หทัยรัตน์ เศรษฐวนิชและ ดร. ภิรดา ชัยรัตน(2559)  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านัก บริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า การมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในด้านการประเมินผล ควรสร้าง การร่วมรับรู้ถึงผลงานที่ได้ร่วม
ด าเนินการ และร่วมรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไขที่ถูกต้อง ตรงจุด โดยหน่วยงาน
อาจจัดท าแบบสอบถาม แบบประเมินแนวทางการด าเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเพิ่ม
ช่องทางในการเสนอข้อเสนอแนะและรับทราบผลการด าเนินงาน เช่น การจัดท าหนังสือแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงานเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน การแสดง ความคิดเห็นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น Facebook, Line เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
ทั่วถึงขึ้น ส่วนด้านการตัดสินใจ ควรมีการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดท า
มาตรการ หรือแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเสนอความคิดเห็นของ
บุคลากร เช่น การแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน เช่น Facebook, Line เป็นต้น 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะใน
บริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นส่ิงที่แสดงออกให้เห็นถึง
พัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการควบคุม
การใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม             
ตามความจ าเป็นอย่างสมศักด์ิศรี นอกจากน้ี การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน
ในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารง
ชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา 

 

2.3 ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
    2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพลังงาน 
  ประเทศ สูตะบุตร (2536: 1 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 15) ไดใหความหมาย
ของพลังงานวา  พลังงานหมายถึง ความสามารถในการท างาน ซึ่งมีอยูในตัวของส่ิงที่อาจใหงาน ไดแก 
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานส้ินเปลืองและใหความรวมถึงส่ิงที่อาจใหงานไดเชน เช้ือเพลิง ความรอน
และไฟฟา เปนตน ซึ่งสามารถแบงพลังงานได ประเภท ตามแหลงที่มาไดแกพลังงานตนก าเนิด 
(Primary Energy) ไดแก่  น้ า  แสงแดด  ลม เช้ือเพลิงธรรมชาติ  เชน น้ ามันดิบ ถานหิน แก๊ส
ธรรมชาติพลังงานความ รอนใตธรณี   แร่นิวเคลียร์  ไมฟน แกลบ ชานออย เปนตน และพลังงานแปร
รูป (Secondary Energy) ซึ่งไดมาโดยการน าพลังงานตนก าเนิดดังกลาวขางตนมาแปรรูป เพื่อใช          
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ประโยชนในลักษณะตาง ๆ เชน พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑปโตรเลียม ถานโคก แกสปโตรเลียมเหลว 
(LPG) เปนตน 
  พลังงานเปนปจจัยส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษยโดยแหลงพลังงานที่มีอยูในปจจุบันมี
จ ากัด แตจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นการใชพลังงานในอนาคตก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามจ านวนประชากรการ
ใชพลังงานในขั้นตอนตาง ๆ จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมดังน้ันมนุษยจึงตองเรียนรูวิธีการใชอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหมีพลังงานเพียงพอส าหรับการวางแผนใชในอนาคตและพัฒนา
แหลงพลังงานอ่ืน ๆ มาใชทดแทนกอนที่แหลงพลังงานในปจจุบันจะถูกใชหมดไป พลังงานจึงเปนปญหา
ส าคัญของทุกประเทศ 
  การใชพลังงานอยางรูคุณคาและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานวาการใชพลังงานทุก
ขั้นตอนและกิจกรรมการบริโภคจะตองควบคุมใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
โดยการ 
  1) ลดการสูญเสียการใชพลังงานในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมการบริโภคดวยการที่ตรวจตรา
การใชพลังงานอยางตอเน่ือง เพิ่มความระมัดระวังในการใชไมปลอยใหมีการส้ินเปลืองพลังงานโดยไมมี
การใชประโยชนตลอดจนการก าหนดแผนการใชพลังงานอยางเหมาะสม 
  2) การลดการใชดวยการงดการใชพลังงานในสวนที่ไมจ าเปนโดยจะตองมีการก าหนดมาตรการ
การประหยัดพลังงานและการปฏิบัติการอยางเครงครัดตอเน่ือง 
  3) การเพิ่มคุณคาการใชพลังงาน โดยมีการเผยแพรขาวสารวิธีการใชและขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชพลังงานดานตาง ๆ เพื่อจะไดเลือกใชไดเหมาะสม 
  4) การใชประโยชนจากธรรมชาติเขาชวยในการประหยัดพลังงานใหมากที่สุดเชนการปลูกต
นไมการออกแบบประตูหนาตางใหสามารถเปดรับแสงสวางไดมาก 

ในสวนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไดกลาวถึงเครื่องใชไฟฟาที่ไดใชเทคโนโลยีการ
ประหยัดพลังงานชนิดตาง ๆ เชน หลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
และตูเย็นประหยัดพลังงาน ใหเปนทางเลือกของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใชดวย
จิตส านึกท่ีถูกตอง 
ดานพลังงาน ซึ่งจะท าใหผูบริโภคเสียคาใชจายพลังงานลดลงและลดการพึ่งพาการใชพลังงานลงดวย 
นอกจากน้ียังเปนการแสดงความรับผิดชอบตอปญหาการลดนอยลงของแหลงพลังงานและความเส่ือม
โทรมของสภาพแวดลอม และความสมดุลของธรรมชาติทีพ่ึงมีอีกดวย 
  นอกจากน้ันแลวยังไดเสนอแนวทางการใชพลังงานโดยไมท าลายสมดุลธรรมชาติไววาธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอมที่มนุษยตองพึ่งพาเพื่อการคงอยูและสืบทอดการด ารงชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ดังน้ันการใชประโยชนในดานตาง ๆ จะตองมีการทะนุถนอมและบ ารุงรักษาใหมีคุณภาพที่ดีตลอดไป
และผูที่อาศัยอยู 
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รวมกันทุกคนจะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการอยูอาศัย
ของคนในรุนน้ีและรุนตอๆไปในระยะยาว ในทุกกิจกรรมการบริโภคโดยเฉพาะการบริโภคพลังงานใน
ด้านตาง ๆ โดยไมมีผลกระทบตอสมดุลของธรรมชาติไดจะตองปฏิบัติตามมาตรการดังตอไปน้ี 
  1) การลดการใชดวยการลดการสูญเสียในทุกจุดและทุกข้ันตอนการใชพลังงาน 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชใหสามารถไดปริมาณมากกวาเดิมดวยปริมาณพลังงานเทาเดิม 
  3) ใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรทุกชนิดในทุกโอกาส 
  4) เพิ่มการใชประโยชนจากทรัพยากรทุกชนิดดวยการหมุนเวียนน าทรัพยากรกลับมาใชใหม
เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ 
  5) ปลูกตนไมและรวมกันอนุรักษระบบนิเวศปาไมและสัตวปา เพื่อดูดซับปริมาณของแก๊สคาร
บอนไดออกไซดที่เกิดจากการใชพลังงานใหไดมากท่ีสุดเทาที่จะท าได 
  6) หลีกเล่ียงการใชสินคาและเทคโนโลยีที่จะเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม 
  7) รวมแสดงความรับผิดชอบในการรักษาสมดุลของธรรมชาติดวยการเผยแพรความรู ความ
เข้าใจ และประสบการณดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  จรวย บุญยุบล (2529: 21 อางถึงใน รุงเรือง สายสรรคพงษ, 2549: 17) ไดเสนอแนวทางแกไข    
ปญหาพลังงานวามีวิธีการ 2 วิธี คือ การแสวงหาพลังงานใหมเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลและการ
อนุรักษ์ หรือการประหยัดพลังงาน โดยไดกลาวถึงวิธีการประหยัดพลังงานวามีอยู วิธีดวยกัน คือ 
   1) ลดการสูญเปลาของพลังงานที่ไมจ าเปนลง เชน การรั่วไหลของน้ ารอน การปองกันมิให
ความ   รอนตองสูญเสียไปเพราะการใชฉนวนความรอนที่ไมเหมาะสมหรือการประหยัดการใช้ไฟฟาที่
ไมจ าเปน  
  2) การเปล่ียนแปลงไปใชกระบวนการที่ใชพลังงานนอยลง เชน การไปใชระบบขนสงมวลชนให
มากขึ้นและใชรถยนตสวนบุคคลใหนอยลง การเปล่ียนไปใชกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมบางชนิดที่
ใช้พลังงานตอหนวยการผลิตนอยลง  

3) ลดกิจกรรมที่ตองใชพลังงานโดยไมจ าเปนลง ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงวิถีทางการ
ด ารงชีวิต เชน การน่ังรถโดยสารแทนจะน่ังรถยนตลดเวลาการออกอากาศโทรทัศนนอยลง ลดการ
โฆษณาที่ใช้ไฟนีออน ลงโดยไมจ าเปนการไมใชเครื่องปรับอากาศ การใชแสงสวางแตพอจ าเปน  
   4) การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณระบบและกระบวนการที่ใชพลังงาน ซึ่งสามารถท าไดดวย
การออกแบบที่เหมาะสม เชน การออกแบบมอเตอรใหมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟาโดยการแกไขเพาเวอรแฟคเตอร์ 

การอนุรักษพลังงาน สามารถพิจารณาได แนวทางดวยกัน คือ 
   1) การเพิ่มประสิทธิภาพของผูผลิตและจัดจ าหนายประสิทธิภาพผูผลิต หมายถึงการใช
เช้ือเพลิงที่มีอยูเทาเดิมมาผลิตกระแสไฟฟาไดมากขึ้นหรือการผลิตพลังงานไฟฟาในปริมาณเทาเดิมแต
ใชเช้ือเพลิงนอยลง สวนประสิทธิภาพผูจัดจ าหนายหมายถึง การลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาในระหวาง
การสงกระแสไฟฟาจากผูผลิตถึงผูบริโภค ซึ่งก็คือการลดการสูญเสียในสายสงน่ันเอง 
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  2) การเพิ่มประสิทธิภาพของผูใชประสิทธิภาพผูใชหมายถึงการใชพลังงานไฟฟาที่มีอยูอยาง
จ ากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งไดแกการลดปริมาณการบริโภคไฟฟาในกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดประโยชน
ลงและการใชพลังงานที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากขึ้นหรือการใชประโยชนจากพลังงานไฟฟาเทาเดิมแต
ใชพลังงานไฟฟานอยลงเชน การใชหลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะลดการใชไฟฟาไดถึงรอยละ 
10 โดยใหแสงสวางเทาเดิม ดังน้ันการอนุรักษพลังงานในสวนของผูใชจึงหมายรวมทั้งการประหยัด
พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงานน่ันเอง 

การประหยัดไฟฟ้ าถือ เป็นการประหยัดพลังงานอย่างห น่ึงที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกน้ี และที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าเราประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ นอกจากเราจะเสียเงินค่าไฟฟ้าน้อยลง มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืนมากขึ้นแล้ว เรา
จะมีส่วนช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากด้วย เพราะพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันน้ัน 
ต่างต้องผ่านกระบวนการผลิตโดยกระแสไฟฟ้าแต่ละวัตถุ จ าต้องใช้ทรัพยากรในการลงทุนไม่ว่าจะเป็น
ถ่านหิน หรือ พลังน้ าก็ตามการใช้ไฟฟ้าของคนไทยยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ไฟฟ้าที่เสียเปล่ายังมีมาก
สามารถรณรงค์เพื่อลดการสูญเสียไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็นได้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)จึงมี
ความคิดที่จะต้ังโครงการเพื่อการประหยัดไฟฟ้าขึ้นมาโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า หรือเป็นที่
รู้จักในช่ือโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5  โดยมีจุดประสงค์หลักในการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2536และหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็ได้
ด าเนินโครงการดังกล่าวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 
  ด้านความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (หทัยรัตน์ เศรษฐวนิช และ ดร. ภิรดา ชัยรัตน, 
2559) พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับมากแต่เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า ยังมีรายละเอียดบางเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ในระดับน้อย ดังน้ี  

1. ความรู้ในเรื่องการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio) เป็นความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้น้อยที่สุด ถัดมาคือ 
การท า ความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ และด้านอายุการใช้งานของหลอดไฟ  LED                
(light-emitting diode) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเรื่องดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียด 
ทางด้านตัวเลข แต่มีประโยชน์ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟ ดังน้ันหน่วยงานจึงควรมี
ส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์อาจจะจัดท าเป็นคู่มือในการเลือกซื้อและแนวทางการบ ารุงรักษาเครื่องใช้
ส านักงาน ก าหนดไว้ในมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน แจ้งเวียนให้ ทราบโดยทั่ว และ
ก าหนดอยู่ในแผนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายรวมถึงเผยแพร่ในเว็ปไชต์ของหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อหน่วยงานในกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและ
หลอดไฟและต่อตัวบุคคลในการเลือกซ้ือส าหรับใช้ที่บ้านต่อไป  

2. มีความรู้ในเรื่องของปิดสวิตซ์เครื่องหลังเลิกการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบปิดเครื่อง
อัตโนมัติ (Auto power off) น้อย อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง เพราะใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารประจ าเครื่อง ดังน้ันจึงควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ถ่ายเอกสาร 
จัดท าป้ายแนวทางการใช้เครื่องและการดูแลรักษาติดไว้ในบริเวณที่เห็นชัดเจนใกล้กับเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อสร้างความสร้างความตระหนัก และเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการปิด สวิตซ์ 
2.3.2 แนวทางการประหยัดไฟฟ้า 

กลยุทธ์ที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของชาติน้ัน การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เลือกแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับชีวิต และอุปนิสัยของ
คนไทยด้วยการใช้ กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า 

อ. ที่หน่ึง คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นโครงการที่มุ่งมั้นรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนใน
ประเทศไทย เปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมไปกับขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต ผู้น า
เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ าโดยเริ่มต้นที่หลอดประหยัด
ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “หลอดผอม” ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากจากการท าให้หลอดไฟฟ้า
ประสิทธิภาพต่ าหรือหลอดอ้วนหมดไปไปจากตลาด ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดอ่ืน ๆ ให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ บัลลาสต์ 
หลอดตะเกียบ และ พัดลม โดยจะเดินหน้าส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆให้เป้ น
เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้แพร่หลายอย่างกว้างขวางและเพิ่มขึ้น อาทิ หม้อหุงข้าว เตารีด และตู้
แช่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในการประหยัดพลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
มากย่ิงขึ้น โดยมี ฉลากเบอร์ 5 เป็นเครื่องหมายรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 อ. ที่สอง คือ อาคารประหยัดไฟฟ้า เป็นโครงการที่มุ่งมั้นรณรงค์ให้ผุ้ประกอบการธรุกิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าจ านวนมากตระหนักและให้ความสนใจด้านการประหยัดไฟฟ้าใน
อาคารต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ ด้วยการให้ความรู่ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดท าโครงการน าร่องเพื่อให้เห็นผล           
การประหยัดที่คุ้มค่าอย่างเป็นรู้ธรรมการจูงใจให้ผู้ประกอบการเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า               
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ การจัดระบบการบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการปรับปรุงระบบป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร และการเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังงาน โดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจัดการพลังงาน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างถาวรต่อไป 

 อ. ที่สาม คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตส านึกและอุปนิสัยให้คนไทยใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนไทย ด้วยการจัดท าโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นใน
ระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ช่วยกันประหยัดพลังงาน ด้วยการใช้ไฟอย่างรู้คุณค่า ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพสุงสุด นอกจากน้ีกฟผ.
ยังได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมี
อุปนิสัยในการประหยัดไฟฟ้า อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานในระยะยาวอย่างย่ังยืน
ตลอดไป 
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แนวทางการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

แนวทางท่ีพนักงานทุกระดับควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในที่ท างานแยก เป็น 3 
ระบบหลัก ๆ คือ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ อ่ืนๆ 

1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร) ระบบปรับอากาศมีหลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากในอาคารสถานที่ท างาน มักจะ
เป็นเครื่อง ท าน้ าเย็นแบบศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ าและเครื่องปรับอากาศแบบชุดระบายความร้อน
ด้วย อากาศหรือน้ า  

1.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้ร้อยละ 5 - 
10)  

     การลดชั่วโมงการทํางาน 
       1) ปิดเครื่องท าน้ าเย็นซึ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที เน่ืองจากน้ า เย็นใน

ระบบยังมีความเย็นเพียงพอ      
      2) ปิดเครื่องส่งลมเย็น หรือเครื่องปรับอากาศแบบชุด ในเวลาพักเที่ยง หรือในบริเวณ ที่

เลิกใช้งาน  
      3) ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ าหลังเลิกงานและวันหยุดปรับต้ังอุณหภูมิเทอร์โมสตัท

ให้เหมาะสม  
     4) ต้ังอุณหภูมิที่ 78    F (25    C) ในบริเวณที่ท างานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง 
     5) ต้ังอุณหภูมิที่ 75    F (24    C) ในบริเวณพื้นที่ท างานใกล้หน้าต่างกระจก 
     6) ต้ังอุณหภูมิที่ 72    F (22    C) ในห้องคอมพิวเตอร์ 
     7) การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุกๆ 1    C จะช่วยประหยัดพลังงานร้อยละ 10 ของ

เครื่องปรับอากาศ 
     8) ในกรณีที่มีเครื่องท าน้ าเย็นติดต้ังแบบขนานกันหลายเครื่อง ไม่ควรเดินเครื่องท าน้ าเย็น

ที่เป็นเครื่องส ารอง ในขณะที่ยังมีภาระท าความเย็นต่ า (เช่นในวันน้ันมีคนมาท างานจ านวนน้อย อากาศ
นอกอาคารเย็น หรือมีฝนตก) เพื่อที่จะท าให้ ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรปิดวาล์วน้ าเย็นและ
น้ าหล่อเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท า น้ าเย็นส ารองน้ัน 

     9) ควรบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอโดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การท า ความ
สะอาด และตรวจสอบรอยรั่วตามขอบกระจกและผนังทุก 3 - 6 เดือน  

1.2 ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับ
อากาศได้ร้อยละ 10 - 25) 

ปรับปรุงในส่วนระบบน้ําเย็น 
1) ควรเลือกเครื่องท าน้ าเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง (ค่ากิโลวัตต์ต่อตันต่ า) และเลือกจ านวน

เครื่องให้ท างานได้ค่าประสิทธิภาพสูงที่ภาระสูงสุดและภาระต่ าสุด 
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2) ติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่มีค่า EER สูง (เบอร์5) ส าหรับบริเวณที่มี
การท างานในช่วงเย็น หรือในวันหยุด เพื่อลดช่ัวโมงท างานของเครื่องท าน้ าเย็น 

3) ปรับปรุงฉนวนท่อน้ าเย็น เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าไปสู่น้ าเย็น ซึ่งช่วยให้เครื่องท าน้ า
เย็นใช้ไฟฟ้าลดลง  

* EER : Energy Efficiency Ratio (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน)  
 

ปรับปรุงในส่วนระบบลมเย็น 
1) ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นย าในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งความ

ถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ 1    C จะประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ ถึงร้อยละ 10 
2) ใช้แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความสกปรกที่ขดน้ าเย็น เป็นการ เพิ่ม

ประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็นและท าให้คุณภาพอากาศในที่ท างานดีขึ้น 
3) ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในที่ท างาน เพื่อควบคุม การเปิดปิด

ทางเข้าของอากาศภายนอก ไม่ให้เข้ามาในอาคารมากเกินไปในขณะที่ยังคงรักษา ปริมาณอากาศ
บริสุทธ์ิในที่ท างานให้เพียงพออยู่เสมอ 

4) ใช้อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม พร้อมกับติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ มอเตอร์พัดลม
ของเครื่องส่งลมเย็น เพื่อขจัดปัญหาภาวะไม่สมดุลย์ของลมที่จ่ายในแต่ละพื้นที่ ท างานในขณะเดียวกัน
ยังเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นระบบประหยัดพลังงานท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ง่าย  
สามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์จ านวนมากโดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว 

1) สามารถก าหนดช่ัวโมงท างานของระบบปรับอากาศได้ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ สามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ตามเวลาที่ก าหนด (Time Schedule) และ สามารถเปิดและปิด
ตามสภาพอากาศภายนอกและตามภาระท าความเย็น (Optimum Start -Stop)       

2) สามารถเก็บบันทึกและรายงานสถานะใช้งานของระบบปรับอากาศอย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้
ปรับปรุงการท างานของระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างอัตโนมัติ       

3) สามารถควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศในระยะไกล (จากหน้าจอ คอมพิวเตอร์)  
 

ปรับปรุงในส่วนอาคาร 
1) ผนังทึบ ผนังภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อน เพื่อช่วยสะท้อนความร้อนผนังภายในควรบุ 

ฉนวนกันความร้อน 
2) ผนังกระจก (ซึ่งนิยมมากส าหรับอาคารสถานที่ท างานในปัจจุบัน) ควรใช้กระจกชนิด

สะท้อนรังสีความร้อน (Heat Mirror) แทนที่จะใช้กระจกใสธรรมดา กรณีอาคารเก่าที่ใช้กระจกใส
ธรรมดา ก็ควรพิจารณาติดฟิล์มชนิดสะท้อนรังสีความร้อน 
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2. ระบบแสงสว่าง  (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร) 

2.1 ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อยละ 1 - 5) 
 - ปิดไฟในเวลาพักเท่ียงหรือเมื่อเลิกใช้งาน 
 - ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสว่างมากเกินความจ าเป็น ทั้งน้ีควรถอดบัลลาสต์ 
 - บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบการท างานและความสว่าง ท าความ 

สะอาดสม่ าเสมอ ทุก ๆ 3 - 6 เดือน 
    2.2 ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  (ประหยัดพลังงานของไฟฟ้าแสงสว่างได้ร้อย
ละ 25 - 30)  
เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 
       - เลือกใช้หลอดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 และ 36 วัตต์ ชนิดไตร
ฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ์) ซึ่งจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึงร้อย ละ 30แต่ใช้ไฟฟ้า
เท่าเดิม  
       - ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้  
       - ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดขดลวดแกนเหล็กท าให้การใช้ไฟฟ้าลด ลง 10 
วัตต์ เหลือเพียง 1 - 2 วัตต์ นอกจากน้ียังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 2 เท่า  
       - ใช้โคมประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดจ านวนหลอดไฟจากเดิม 4 หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอด 
โดยที่ความสว่างยังคงเดิม 
ปรับปรุงระบบแสงสว่าง 

- ติดต้ังสวิตซ์ไฟให้สะดวกในการเปิดปิด (ควรอยู่ที่ประตูทางเข้าออก) และควรแยก สวิตซ์
ควบคุมเป็นแถว ไม่ควรมีสวิตซ์เดียวควบคุมการเปิดปิดทั้งช้ัน 

- ควรติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่าน้ัน 
- ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ท างานริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน 

ใช้ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ 
          - ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคล่ือนไหวเพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติ เช่น ห้องประชุม และห้อง 
ผู้บริหาร 
         - ใช้อุปกรณค์วบคุมการเปิดไฟอัตโนมัติตามเวลา เช่น บริเวณที่ท างาน ทางออก และ 
ห้องน้ า 
         - ใช้อุปกรณ์หรี่แสง เช่น บริเวณที่ท างานริมหน้าต่าง 
3. อุปกรณ์อ่ืน ๆ  (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร) 
    3.1 อุปกรณ์สํานักงาน 
      ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องพิมพ์ผล (Printer) เครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่องโทรสาร 
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       - ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งดึงปล๊ักออกด้วย เน่ืองจากยังมีการส้ินเเปลืองพลังงาน ยกเว้น 
เครื่องโทรสาร ซึ่งต้องเปิด 24 ช่ัวโมง 
       - ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง เน่ืองจากจอภาพใช้ไไฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของ คอมพิวเตอร์ และ
ควรส่ังให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน 
       - ซื้อเฉพาะอุปกรณ์ส านักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และตรวจสอบว่า ระบบประหยัด
พลังงานท างานได้จริง 
       - ซื้อจอภาพขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 น้ิว ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าจอภาพ 17 น้ิว 
       - พิจารณาเครื่องพิมพ์ผล (Printer) และครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้า จะช่วย
ประหยัดกระดาษ 
3.2 ลิฟท์ 
       - ควรใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว 
       - ควรต้ังโปรแกรมให้ลิฟท์หยุดเฉพาะช้ันคี่ หรือช้ันคู่ เน่ืองจากลิฟท์ใช้ไฟฟ้ามากในขณะออกตัว 
3.3 ปั๊มน้ํา 
       - ใช้หัวน้ าก็อกชนิดประหยัดน้ า 
       - ควรติดมิเตอร์วัดการใช้น้ า แยกระหว่างระบบน้ าที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่อง ท าน้ าเย็น
กับระบบประปา เพื่อง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ า 
       - ควรน าน้ าจากอ่างล้างมือมาใช้รดต้นไม้ (บริเวณรอบ ๆ สถานที่ท างาน) หรือติดต้ัง อุปกรณ์
ตรวจสอบความช้ืนที่ผิวดิน บริเวณปลูกต้นไม้ เพื่อควบคุมการท างานของปั๊มน้ า 
      การประหยัดพลังงานในอาคารหรือสถานที่ท างานให้ได้ผลน้ัน เจ้าของอาคารหรือเจ้า ของ
กิจการ พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้เข้าไปติดต่อในอาคารหรือสถานที่ท างาน ต้องให้ ความร่วมมือโดย
ตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานและที่ส าคัญต้องมีการปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเน่ือง
ดังแนวทางวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น 
การอนุรักษ์พลังงาน “เครื่องใช้ไฟฟ้า” 

“เครื่องใช้ไฟฟ้า” ภายในบ้านมักมีการใช้พลังงานสูงแทบทุกชนิด ดังน้ันผู้ใช้ควรต้องมีความรู้ 
และทราบถึงวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าไฟฟ้าภาย ในบ้านลง และลดปัญหาในเรื่อง
การใฃ้พลังงานอย่างผิดวิธีด้วย ดังน้ี 
เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 
    เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ 
       1. เครื่องท าน้ าอุ่นแบบท าน้ าอุ่นได้จุดเดียว 
       2. เครื่องท าน้ าอุ่นแบบท าน้ าอุ่นได้หลายจุด ซึ่งส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบบ จุดเดียว 
ส่วนประกอบและการทํางาน 
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      เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ท าให้น้ าร้อนขึ้นโดยอาศัยการพากความร้อยจาก                     
ขดลวดความร้อน (Heater) ขณะที่กระแสน้ าไหลผ่าน ส่วนประกอบหลักของเครื่องท าน้ าอุ่น คือตัวถัง
น้ า ขดลวดความร้อน (Heater) และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) 
      ตัวถังน้ า จะบรรจุน้ าซึ่งจะถูกท าให้ร้อน 
      ขดลวดความร้อน (Heater) จะร้อนขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน คือ เมื่อเราเปิด สวิตซ์เครื่องท า
น้ าอุ่นน่ันเอง ลวดความร้อนน้ีโดยมากส่วนในสุดจะเป็นลวดนิโครม ส่วนที่อยู่ตรง กลางจะเป็นผง
แมกนีเซียมออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าและทนอุณหภูมิสูง ช่ัน นอกสุดจะเป็นท่อโลหะที่
อาจท าด้วยทองแดงหรือสเตนเลส 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) จะท าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ลวดความร้อน
เมือ่อุณหภูมิของน้ าถึงระดับที่เราต้ังไว้ 
การใช้อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี 
      - ควรพิจารณาเลือกเครื่องท าน้ าอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้เป็นหลัก เช่น ต้องการ ใช้น้ าอุ่นเพื่อ
อาบน้ าเท่าน้ันก็ควรจะติดต้ังชนิดท าน้ าอุ่นได้จุดเดียว 
      - ควรเลือกใช้ฝักบัวชนิดประหยัดน้ า (Water Efficient Showerhead)เพราะ สามารถ
ประหยัดน้ าได้ถึงร้อยละ 25-75 
      - ควรเลือกใช้เครื่องท าน้ าอุ่นที่มีถังน้ าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม เพราะ สามารถลดการ
ใช้พลังงานได้ร้อยละ 10-20 
      - ควรหลีกเล่ียงการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีถังน้ าภายในเพราะจะท าให้ส้ิน เป ลือง
การใช้พลังงาน 
      - ปิดวาล์วน้ าและสวิตซ์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
การดูแลรักษา 

-  ควรหมั่นตรวจสอบการท างานของเครื่องให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดจนตรวจดูระบบท่อน้ า
และรอยต่ออย่าให้มีการรั่วซึมและเมื่อเครื่องมีปัญหาตวรตรวจสอบ ดังน้ี 
      - ถ้าน้ าที่ออกจากเครื่องน้ าเย็น อันเน่ืองจากไม่มีกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ขดลวดความร้อน 
สาเหตุอาจเกิดจากฟิวส์ขาด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ไฟผ่าน 
      - ถ้าไฟสัญญานติดแต่ขดลวดความร้อนไม่ท างาน น้ าไม่อุ่น สาเหตุอาจเกิดจากขดลวด ความ
ร้อนขาด อุปกณ์ควบคุมอุณหภูมิเสีย 
      - ถ้าน้ าจากเครื่องร้อนหรือเย็นเกินไป สาเหตุอาจเกิดจากอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิท างาน 
ผิดปกติ 
โทรทัศน์ 
      โทรทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โทรทัศน์ขาวด า (Black and White Television) และ
โทรทัศน์สี (Color Televsion) ส าหรับโทรทัศน์สียังสามารถแบ่งได้อีกหลายประเภท เช่น โทรทัศน์สี
ทั่วไป โทรทัศน์สีที่ใช้ระบบรีโมทคอนโทรล (Remote Control) โทรทัศน์สีที่ มีจอภาพแบบโค้งและ
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แบบจอแบน โทรทัศน์สีมีขนาดแตกต่างกันไปต้ังแต่ขนาดเล็กๆ ที่ติด ต้ังบริเวณหน้ารถยนต์หรือขนาด 
14 น้ิวและ 20 น้ิว เป็นต้น ตลอดจนขนาดใหญ่มากๆ ซึ่งบาง คนนิยมเรียกกันว่า Home Theater จะมี
ราคาสูงมากขนาดของโทรทัศน์ เช่น 14 น้ิว หรือ 20 น้ิว น้ีดูได้จากการวัดทแยงจากมุมหน่ึง ไปยังอีก
มุมหน่ึงของหน้าจอโทรทัศน์ 
ส่วนประกอบและการทํางาน 
     โทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรสลับซับซ้อน ดังน้ันส่วนประกอบ ของโทรทัศน์จึง
พอสรุปให้เห็นได้ชัดเจนดังน้ี คือ 
      1. ส่วนประกอบภายนอก คือตัวโครงที่หุ้มห่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพซึ่ง จะมีการ
เคลือบสารพิเศษทางด้านใน ปุ่มหรือสวิตซ์ต่างๆ และจุดเสียบสายอากาศ เป็นต้น 
      2. ส่วนประกอบภายใน คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวรับ-เปล่ียนสัญญาณของ ภาพและเสียง
ที่มาในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของจอภาพและระบบเสียง รวมทั้งล าโพง เป็นต้น 
      การท างานของโทรทัศน์น้ันจะเริ่มต้นจากเมื่อคล่ืนของภาพและเสียงที่ออกมาจาก แหล่งก าเนิด 
เช่นสถานีโทรทัศน์ มาสู่เสาอากาศที่เป็นตัวรับสัญญาณคล่ืน สัญญาณคล่ืนจะ ส่งมาตามสายเข้าสู่ตัวรับ
สัญญาณภายในโทรทัศน์ ตัวรับสัญญาณคล่ืนจะแยกคล่ืนภาพกับ คล่ืนเสียงออกจากกัน สัญญาณคล่ืน
ภาพจะถูกส่งไปยังหลอดภาพ เพื่อเปล่ียนสัญญาณคล่ืน เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
      การเปล่ียนสัญญาณคล่ืนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ขั้วของหลอดภาพจะก่อให้เกิดล าอิเล็กตรอนว่ิง
จากข้ัวหน่ึงไปยังอีกข้ัวหน่ึง คือ จอภาพที่ด้านในเคลือบสารชนิดหน่ึง เมื่อล าอิเล็กทรอนิกส์ว่ิงไปกระทบ
จอภาพ ก็ท าให้เกิดเป็นภาพโดยการถ่ายเทพลังงานในลักษณะน่ิง เรียกว่าการวาดภาพ โดยกวาดเป็น
เส้นทางตามแนวนอนจ านวน 525 เส้น หรือแบบ 625 เส้น ก่อให้เกิดรูปภาพออกมาทางด้านหน้าของ
จอภาพตามท่ีเราเห็นอันเน่ืองจากการเรืองของ สารเคลือบน้ัน  
การเลือกใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน 
      - การเลือกใช้โทรทัศน์ควรค านึงถึงความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้
ก าลังไฟฟ้า 
      - โทรทัศน์สีระบบเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน จะใช้พลังงานต่างกันด้วย กล่าวคือโทรทัศน์สีที่มี
ขนาดใหญ่และมีราคาแพงกว่า จะใช้ก าลังไฟมากกว่าโทรทัศน์สี ขนาดเล็ก เช่น 
          - ระบบทั่วไป ขนาด 16 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ 5 หรือ 
          - ขนาด 20 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ 30 
          - ระบบรีโมทคอนโทรล ขนาด 16 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ5 
          - หรือขนาด 20 น้ิว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 น้ิว ร้อยละ 34 
      - โทรทัศน์สีที่มีระบบรีโมทคอนโทรลจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าโทรทัศน์สีระบบทั่วไป ที่ มีขนาด
เดียวกัน เช่น 
          - โทรทัศน์สีขนาด 16 น้ิว ระบบรีโมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ามากกว่าระบบธรรมดา ร้อยละ 5 
          - โทรทัศน์สีขนาด 20 น้ิว ระบบรีโมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ามากกว่าระบบธรรมดา ร้อยละ 18 
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      - อย่าเสียบปล๊ักทิ้งไว้ เพราะโทรทัศน์จะมีไฟฟ้าหล่อเล้ียงระบบภายในอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากน้ันอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่ฟ้าแลบได้ 
      - ปิดเมื่อไม่มีคนดู หรือต้ังเวลาปิดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัด ไฟฟ้า 
      - ไม่ควรเสียบปล๊ักเครื่องเล่นวิดีโอในขณะที่ยังไม่ต้องการใช้ เพราะเครื่องเล่นวิดีโอ จะท างาน
อยู่ตลอดเวลา จึงท าให้เสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 
      - พิจารณาเลือกดูรายการเอาไว้ล่วงหน้า ดูเฉพาะรายการที่เลือกตามช่วงเวลาน้ัน ๆ หากดู
รายการเดียวกันควรเปิดโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว 
การดูแลรักษา 
     การดูแลรักษาและใช้โทรทัศน์ให้ถูกวิธี นอกจากจะช่วยให้โทรทัศน์เกิดความคงทน ภาพที่ได้ชัดเจน 
และมีอายุการท างานยาวนานขึ้นแล้ว ผลพลอยได้อีกส่วนหน่ึงก็คือ ประหยัดพลังงาน 
      - ควรเลือกใช้เสาอากาศภายนอกบ้านที่มีคุณภาพดี และติดต้ังถูกต้องตามหลัก วิชาการ เช่น            
หันเสาไปทางท่ีต้ังของสถานีในลักษณะให้ต้ังฉาก เป็นต้น 
      - ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และต้ังห่างจากผนังหรือ มูล่ีอย่างน้อย
ประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เครื่องสามารถระบายความร้อนได้สะดวก 
      - ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป เพราะจะท าให้หลอดภาพมีอายุส้ัน และส้ินเปลือง
พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 
      - ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวตู้โทรทัศน์ ส่วนจอภาพควรใช้ผงซักฟอกอย่างอ่อน หรือน้ า ยาล้างจานผสมกับ
น้ า ชุบทาบาง ๆ แล้วเช็ดด้วยผ้านุ่มให้แห้ง โดยอย่าลืมถอดปล๊ักออก ก่อนท าความสะอาด 
      - อย่าถอดด้านหลังของเครื่องด้วยตนเอง เพราะอาจจะเกิดความเสียหายต่อ โทรทัศน์ได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโทรทัศน์สีจะผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage) ซึ่งเป็นอันตรายต่อการ
สัมผัส แม้ว่าจะปิดไฟแล้วก็ตาม 
พัดลม 
     พัดลมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พัดลมต้ังโต๊ะ พัดลมต้ังพื้น พัดลมติดผนัง ซึ่งทั้งหมดมีหลักของ
การท างานคล้ายคลึงกัน 
 
ส่วนประกอบและการทํางาน  
      - ส่วนประกอบหลักของพัดลม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ใบพัดและตะแกรง คลุมใบพัด 
มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตซ์ควบคุมการท างาน และกลไกท่ีท าให้พัดลมหยุดกับที่หรือ หมุนส่ายไปมา 
      - พัดลมจะท างานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ และเมื่อกดปุ่มเลือกให้ลมแรงหรือ เร็วตามที่
ผู้ใช้ต้องการ กระแสไฟฟ้าจึงไหลเข้าสู่ตัวมอเตอร์ ท าให้แกนมอเตอร์หมุ่น ใบพัดที่ติดอยู่กับแกนก็จะ
หมุนตามไปด้วยจึงเกิดลมพัดออกมา 
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การใช้อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี  
     พัดลมต้ังโต๊ะจะมีราคาต่ ากว่าพัดลมต้ังพื้น และใช้พลังงานไฟฟ้าต่ ากว่า ทั้งน้ีเพราะ มีขนาดมอเตอร์
และก าลังไฟต่ ากว่า แต่พัดลมต้ังพื้นจะให้ลมมากกว่า ดังน้ันในการเลือกใช้ จึงมีข้อที่ควรพิจารณาดังน้ี 
      - พิจารณาตามความต้องการและสถานที่ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้เพียงคนเดียว หรือ ไม่เกิน 2 คน ควร
ใช้พัดลมต้ังโต๊ะ 
      - อย่าเสียบปล๊ักทิ้งไว้ โดยเฉพาะพัดลมที่มีระบบรีโมทคอนโทรล เพราะจะมี ไฟฟ้าไหลเข้า
ตลอดเวลา เพื่อหล่อเล้ียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
      - ควรเลือกใช้ความแรงหรือความเร็วของลมให้เหมาะสมกับความต้องการและสถาน ที่ เพราะ
หากความแรงของลมมากข้ึนจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้น 
      - เมื่อไม่ต้องการใช้พัดลมควรรีบปิด เพื่อให้มอเตอร์ได้มีการพักและไม่เส่ือมสภาพ เร็วเกินไป 
      - ควรวางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจาก บริเวณรอบ 
ๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า เช่น ถ้าอากาศบริเวณรอบ พัดลมอับซื้น ก็จะได้
ในลักษณะลมร้อนและอับช้ืนเช่นกัน นอกจากน้ีมอเตอร์ยังระบายความ ร้อนได้ดีขึ้น ไม่เส่ือมสภาพเร็ว
เกินไป 
การดูแลรักษา 
     การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้พัดลมท างานได้เต็มประสิทธิภาพ และ ยังช่วยยืดอายุ
การท างานให้ยาวนานขึ้น โดยมีวิธีการดังน้ี 
      - หมั่นท าความสะอาดตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ใบพัดและตะแกรงครอบ ใบพัด อย่า
ให้ฝุ่นละอองเกาะจับและต้องดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อย่าให้แตกหักหรือช ารุด หรือโค้งงอผิดสัดส่วน
จะท าให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือความเร็วลดลง 
      - หมั่นท าความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็นช่องระบาย ความร้อน
ของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบน้ ามันหรือฝุ่นละอองเกาะจับ เพราะจะท าให้ประสิทธิ ภาพของมอเตอร์
ลดลง และส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากข้ึน  
 
กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 
      กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ าให้ร้อนเพื่อใช้ด่ืม และจัดเป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูงตัวหน่ึงเดช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า โดยอาศัยหลัการท างาน
เดียวกันคือ ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อนที่อยู่ภายในอุปกรณ์ แล้วน าความร้อนน้ันไปใช้
ประโยชน์ เช่น กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าใช้ต้มน้ าร้อน ส่วนเตารีดไฟฟ้าใช้ใน การรีดผ้าให้เรียบ ซึ่งกระติกน้ า
ร้อนไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีขนาดที่ใช้ าลังไฟฟ้าระหว่าง 500 - 1,300 วัตต์ ดังน้ันหากเรารู้จักใช้อย่างถูกวิธี
ก็จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้  
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ส่วนประกอบและการทํางาน 
     ส่วนประกอบหลักของกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ประกอบด้วยขดลวดความร้อน (Heater) อยู่ด้านล่าง
ของตัวกระติก และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) เป็นอุปกรณ์ควบคุม การท างาน 
      - หลักการท างานของกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าคือ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความ ร้อนจะ
เกิดความร้อน ความร้อนจะถ่ายเทไปยังน้ าภายในกระติก ซึ่งจะท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูง ขึ้นจนถึง จุดเดือด 
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรหลักออกไป แต่ยังคงมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขด
ลวดความร้อนบางส่วน โดยไหลผ่านหลอดไฟสัญญาณอุ่น ในช่วงน้ีจะ เป็นการอุ่นน้ า เมื่ออุณหภูมิของ
น้ าร้อนภายในกระติกลดลงจนถึงจุด ๆ หน่ึง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิจะท างานโดยปล่อยให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดความร้อนเต็มที่ ท าให้น้ าเดือดอีกครั้ง 
      - การปล่อยน้ าออกจากกาท าได้โดยกดที่ฝากดอากาศซึ่งอยู่ทางด้านบนของกา อากาศ จะถูก
อัดเข้าไปภายในกา โดยผ่านทางรูระบายอากาศของฝาปิดภายในของกา ดังน้ันภายในกาจึง มีแรงกดดัน
ที่มากพอท่ีจะให้น้ าที่อยู่ภายในว่ิงขึ้นไปตามท่อและออกทางพวยกาได้ 
การใช้อย่างประหยัดพลังงานและถูกวิธี 
      - ควรเลือกซ้ือรุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
      - ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับที่ก าหนดไว้ เพราะนอกจาก ไม่
ประหยัดพลังงานยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระติก 
      - ระวังอย่าให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดก าหนด เพราะเมื่อน้ าแห้ง จะท าให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรในกระติกน้ าร้อน เป็นอันตรายอย่างย่ิง 
      - ถอดปล๊ักเมื่อเลิกใช้น้ าร้อนแล้ว เพื่อลดการส้ินเปลืองพลังงาน ไม่ควรเสียบปล๊ัก ตลอดเวลา 
ถ้าไม่ต้องการใช้น้ าแล้ว แต่ถ้าหากมีความต้องการใช้น้ าร้อนเป็นระยะ ๆ ติดต่อกัน เช่น ในสถานที่
ท างานบางแห่งที่มีน้ าร้อนไว้ส าหรับเตรียมเครื่องด่ืมต้อนรับแขกก็ไม่ควรดึง ปล๊ักออกบ่อย ๆ เพราะทุก
ครั้งเมื่อดึงปล๊ักออกอุณหภูมิของน้ าจะค่อยๆ ลดลง กระติกน้ าร้อน ไม่สามารถเก็บความร้ อนได้นาน 
เมื่อจะใช้งานใหม่ก็ต้องเสียบปล๊ักและเริ่มท าการต้มน้ าใหม่ เป็นการส้ินเปลืองพลังงาน 
     - ไม่ควรเสียบปล๊ักตลอดเวลา ถ้าไม่ต้องการใช้น้ าร้อนแล้ว 
      - อย่าน าส่ิงใด ๆ มาปิดช่องไอน้ าออก 
      - ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
      - ไม่ควรต้ังไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ 
การดูแลรักษา 
      การดูแลรักษากระติกน้ าร้อนให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น และลดการใช้พลังงานลง และป้องกัน
อุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีวิธีการดังน้ี 
      - หมั่นตรวจดูสายไฟฟ้าและขั้วปล๊ัก ซึ่งมักเป็นจุดที่ขัดข้องเสมอ 
      - ควรต้มน้ าที่สะอาดเท่าน้ัน มิฉะน้ันผิวในกระติกอาจเปล่ียนสี เกิดคราบสนิม และตะกรัน 
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      - หมั่นท าความสะอาดตัวกระติกด้านใน อย่าให้มีคราบตะกรัน เพราะจะเป็นตัวต้าน ทานการ
ถ่ายเทความร้อนจากขดลวดความร้อนไปสู่น้ า เพิ่มเวลาการต้มน้ าและสูญเสียพลังงาน โดยเปล่า
ประโยชน์ 
      - เมื่อไม่ต้องการใช้กระติก ควรล้างกระติกด้านในให้สะอาดแล้วคว่ ากระติกลงเพื่อให้ น้ าออก
จากตัวกระติก แล้วใช้ผ้าเช็ดด้านในให้แห้ง 
      - ก่อนท าความสะอาดด้านในกระติก ควรเทน้ าภายในออกให้หมด รอให้ตัวกระติก เย็นจึงค่อย
ท าความสะอาด 
      - ควรท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของกระติก ตามค าแนะน าต่อไปน้ี ตัวและฝากระติก ใช้ผ้าชุบ
น้ า บิดให้หมาดแล้วเช็ดอย่างระมัดระวัง ฝาปิดด้านใน ใช้น้ าหรือน้ ายาล้างจานให้สะอาด ตัวกระติกด้าน
ใน ใช้ฟองน้ าชุบเช็ดให้ทั่ว ล้างให้สะอาดด้วยน้ า เทน้ าที่ใช้ล้างออกให้  หมด อย่าราดน้ าลงบนส่วนอ่ืน
ของตัวกระติกนอกจากภายในกระติกเท่าน้ัน อย่าใช้ของมีคม หรือฝอยขัดหม้อขูดหรือขัดตัวกระติกด้าน
ใน เพราะจะท าให้สารเคลือบหลุดได้ 
เครื่องดูดฝุ่น 
     เครื่องดูดฝุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะหรือการใช้งาน ดังน้ี 
1. แบ่งตามรูปทรงหรือโครงสร้าง มี 3 แบบ คือ 
      - แบบดูดฝุ่นโดยตรง จะดูดฝุ่นจากพื้นเข้าเครื่องโดยตรง เหมาะที่จะใช้ดูดฝุ่น บนพื้นในบริเวณ
กว้างๆ 
      - แบบทรงกระบอก เป็นเครื่องขนาดเล็กใช้กับการดูดฝุ่นที่มีน้อย สามารถ ถือหรือหิ้วไปมาได้
สะดวก เหมาะที่จะใช้ในบ้านเรือนและรถยนต์ 
      - แบบกระป๋อง ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป จะมีล้อส าหรับเคล่ือนย้ายในขณะท า การดูดฝุ่น ใช้กับ
งานที่ฝุ่นมาก 
 
2. แบ่งตามลักษณะการดูดฝุ่น มี 3 แบบ 
      - ดูดฝุ่นเข้าเครื่องโดยตรง โดยเครื่องไม่ได้ท าให้ฝุ่นกระจายก่อนดูดเข้าเครื่อง ผู้ผลิตบางราย
อาจผลิตแปรงติดที่ปลายท่อดูด เพื่อให้ดูดฝุ่นได้มีประสิทธิภาพขึ้น เครื่องดูดฝุ่นแบบน้ีได้แก่ชนิด
ทรงกระบอกและแบบกระป๋อง 

- ดูดฝุ่นแบบส่ันสะเทือน เครื่องจะท าให้ฝุ่นฟุ้งกระจายก่อน แล้วจึงค่อยดูด เข้าเครื่อง ที่
ช่องทางดูดฝุ่นจะมีแกนหมุนซึ่งมีแปรงและบ่านูนหรือแท่งที่เกิดจากการส่ันสะเทือนใน ขณะท างาน ท า
ให้เหมาะกับการดูดฝุ่นที่ติดอยู่ในพรมปูพื้นหนา ๆ ได้เป็นอย่างดี 
      - ดูดฝุ่นแบบแปรงหมุน จะมีลักษณะคล้ายแบบส่ันสะเทือนแต่ไม่มีบ่านูน แต่จะมีขนแปรงอยู่
โดยรอบแกนหมุน เพื่อช่วยให้ฝุ่นที่เกาะตามพื้นหลุด และกระจายออกก่อนที่จะ ถูกดูดเข้าเครื่อง เหมาะ
ที่จะใช้ดูดฝุ่นบนพรมที่ไม่หนามากนัก 
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ส่วนประกอบและการทํางาน 
      ส่วนประกอบหลักของเครื่องดูดฝุ่น ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ พัดลมดูด มอเตอร์ ไฟฟ้า
ขับเคล่ือนพัดลม ถุงผ้าหรือกล่องเก็บฝุ่น หัวดูดหลายแบบและท่อดูดที่สามารถขยาย ความยาวได้ตาม
ประโยชน์ใช้สอย และแผ่นกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นละอองไม่ให้ผ่านเข้ามอเตอร์  เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่ม
ท างานเมื่อเปิดสวิตซ์พัดลมดูด ซึ่งจะดูดเอาฝุ่นละอองเข้ามาตาม ท่อดูด และถูกเก็บที่ถุงเก็บหรือกล่อง
เก็บฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นชนิดที่ท าความสะอาดพื้น จะมีแปรงปัดฝุ่นช่วยในการปัดฝุ่นให้กระจายขึ้นจากพื้น 
เพื่อให้ดูดฝุ่นได้สะดวกข้ึน 
 
การใช้อย่างประหยัดพลังงานแและถูกวิธี 
      - ควรเลือกขนาดของเครื่องตามความจ าเป็นในการใช้งาน      

- วัสดุที่เป็นพรมหรือผ้าซึ่งฝุ่นสามารถเกาะอย่างแน่นหนา ควรใช้เครื่องที่มีขนาด ก าลังไฟฟ้า
มาก (Heavy Duty) ส่วนบ้านเรือนที่เป็นพื้นไม้ พื้นปูน หรือหินอ่อนที่ง่ายต่อการ ท าความสะอาด 
เพราะฝุ่นละอองไม่เกาะติดแน่น ก้ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีก าลังไฟฟ้าต่ า ซึ่งจะไม่ส้ินเปลืองการใช้ไฟฟ้า 
      - ควรหมั่นถอดตัวกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นออกมาท าความสะอาด เพราะถ้เกิด การอุดตัน 
นอกจากจะท าให้ลดประสิทธิภาพการดูด ดูดฝุ่นไม่เต็มที่ และเพิ่มเวลาการดูดฝุ่น เป็นการเพิ่มปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ต้องท างานหนักและอาจไหม้ได้ 
      - ควรใช้ในห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อเป็นการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์ 
      - ไม่ควรใช้ดูดวัสดุที่มีส่วนประกอบของน้ า ความช้ืน และของเหลวต่างๆ รวมทั้งส่ิง ของที่มีคม 
และของที่ก าลังติดไฟ เช่น ใบมีดโกน บุหรี่ เป็นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อส่วนประกอบต่างๆ 
      - ควรหมั่นถอดถุงผ้าหรือกล่องเก็บฝุ่นออกมาเททิ้ง อย่าให้สะสมจนเต็ม เพราะ มอเตอร์ต้อง
ท างานหนักข้ึน อาจท าให้มอเตอร์ไหม้ได้ และยังท าให้การใช้ไฟฟ้าส้ินเปลืองขึ้น 
      - ใช้หัวดูดฝุ่นให้เหมาะกับลักษณะฝุ่นหรือสถานที่ เช่น หัวดูดชนิดปากปลาย แหลมจะใช้กับ
บริเวณที่เป็นซอกเล็กๆ หัวดูดที่แปรง ใช้กับโคมไฟ เพดาน กรอบรูป เป็นต้น ถ้าใช้ผิดประเภท จะท าให้
ประสิทธิภาพการดูดลดลง ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
      - ก่อนดูดฝุ่นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรือช้ินส่วนต่างๆ ให้แน่น มิฉะน้ัน อาจเกิดการรั่ว
ของอากาศ ประสิทธิภาพของเครื่องจะลดลง และมอเตอร์อาจท างานหนักและไหม้ได้ 
การดูแลรักษา 
      - หมั่นท าความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่องให้สะอาด และอย่าให้มีส่ิงสกปรก เข้าไปท าให้อุด
ตัน โดยเฉพาะอย่างตัวกรองหรือตะแกรงกันเศษวัสดุมิให้เข้าสู่มอเตอร์ ควรท าความสะอาดโดยใช้ปรงถู
เบา ๆ และล้างน้ า จากน้ันน าไปตากในที่ร่มให้แห้ง ไม่ควรใช้น้ าอุ่น ล้าง น้ าควรมีอุณหภูมิต่ ากว่า 45 
องศาเซลเซียส 
      - หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว ควรน าไปวางในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อให้ มอเตอร์
ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว 
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การอนุรักษ์พลังงาน “ไฟฟ้าแสงสว่าง” 

“แสงสว่าง” เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างย่ิงในการด ารงชีวิตของมุษย์ ระบบแสงสว่างที่ดี นอกจากจะท า
ให้การประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อยด้วย 
ท าอย่างไรระบบแสงสว่างถึงจะใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ 

1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 
2. ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสม 
3. ใช้งานไฟฟ้าแสงสว่างอย่างถูกวิธี 
4. หมั่นบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. หลักการในการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
     1.1 การเลือกหลอดแสงสว่าง 
      - พิจารณาประสิทธิภาพของแสงโดยดูที่ค่าลูเมนต่อวัตต์ ถ้าย่ิงมากย่ิงดีและมี ประสิทธิภาพสูง  
(ลูเมน คือ ปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากหลอดแสงสว่าง ส่วนวัตต์ คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ก าเนิดแสง) 

ชนิดของหลอดแสงสว่าง ลูเมนต่อวัตต์ 
หลอดไส้ 8 - 22 
หลอดแสงจันทร์ 26 - 58 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 30 - 83 
หลอดเมทัลฮาไลท์ 67 - 115 
หลอดโซเดียมความดันสูง 74 - 132 

 
- อายุการใช้งาน หลอดแสงสว่างราคาถูกอายุจะส้ัน จึงต้องเปล่ีนนบ่อย ๆ ซ่ึงอาจจะเสีย

ค่าใช้จ่ายแพงกว่าหลอดแสงสว่างราคาแพงแต่อายุการใช้งานนาน เช่น หลอดไส้ราคาถูก กว่าหลอด
ตะเกียบ (หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์) แต่อายุการใช้งานส้ันส้ันกว่า เป็นต้น 
      - สีของแสงที่มาจากหลอดแสงสว่างต้องเหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น สีคูล ไวท์ (แสงสว่าง
ค่อนไปทางสีขาว) หรือเดย์ไลท์ (แสงสว่างสีขาว) เหมาะส าหรับห้องท างาน ห้องเรียน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในห้างสรรพสินค้า ส่วนสีวอร์มไวท์ (แสงสว่างค่อนไปทางสีส้ม) เหมาะส าหรับห้องนอน ห้องจัดเล้ียง 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

หลอดไส้ เป็นหลอดแสงสว่างราคาถูก สีของแสงดี ติดต้ังง่ายให้แสสว่างทันที่  เมื่อเปิด สามารถ
ติดอุปกรณ์เพื่อปรับหรือหรี่แสงได้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพแสงต่ ามาก อายุการใช้งานส้ัน ไฟฟ้าที่ป้อนให้
หลอดจะถูกเปล่ียนเป็นความร้อนกว่าร้อยละ 90 จึงไม่ประหยัด พลังงาน แต่เหมาะสมกับการใช้งาน
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ประเภทที่ต้องการหรี่แสง เช่น ห้องจัดเล้ียงตามโรงแรม ส่วนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ไม่สามารถ
หรี่แสงได้ 
      หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพแสงและอายุการใช้งานมากกว่า หลอดไส้ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์แท่งยาวที่ใช้แพร่หลายมีขนาด 36 วัตต์ แต่ยังมีหลอดแสง สว่างประสิทธิภาพสูง 
(หลอดซุปเปอร์ลักซ์) ซึ่งมีราคาต่อหลอดแพงกว่าหลอดแสสว่าง 36 วัตต์ธรรมดา แต่ให้ปริมาณแสง
มากกว่าร้อยละ 20 ในขนาดการใช้ก าลังไฟฟ้าที่เท่ากัน นอกจากน้ียังมีหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(CFL) หรือหลอดตะเกียบชนิดที่ให้สีของ แสงออกมาเทียบเท่าร้อยละ 8 เท่าของหลอดไส้ มี 2 แบบ คือ 
แบบขั้วเกลียวกับข้ัวเสียบ 

หลอด SL แบบขั้วเกลียว มีบัลลาสต์ในตัว มีขนาด 9, 13, 18, 25 วัตต์ ประหยัดไฟร้อยละ 75 
เมื่อเทียบกับหลอดไส้ เหมาะกับสถานที่ที่เปิดไฟนานๆ หรือบริเวณ ที่เปล่ียนหลอดยาก เช่น โคมไฟหัว
เสา ทางเดิน 
      หลอดตะเกียบ 4 แท่ง ขั้วเกลียว (หลอด PL*E/C) ขนาด 9, 11, 15 และ 20 วัตต์ มีบัลลาสต์
อีเล็กทรอนิกส์ในตัว เปิดติดทันที ไม่กระพริบประหยัดไฟได้ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับหลอดไส้ 
      หลอดตะเกียบตัวยู 3 ขด (หลอด PL*E/T) ขนาดกะทัดรัด 20 และ 23 วัตต์ ขจัดปัญหาหลอด
ยาวเกินโคมประหยัดไฟได้ร้อยละ 80 ของหลอดไส้ 
      หลอดตะเกียบขั้วเสียบ (หลอด PLS) บัลลาสต์ภายนอกขนาด 7, 9 และ 11 วัตต์ ประหยัดไฟ
ร้อยละ 80 ของหลอดไส้ 
      หลอดตะเกียบ 4 แท่ง ขั้วเสียบ (หลอด PLC) บัลลาสต์ภายนอก ขนาด 8, 10, 13, 18 และ 26 
วัตต์ ประหยัดไฟร้อยละ 80 ของหลอดไส้ 

หลอดแสงจันทร์ ประสิทธิภาพแสงต่ ากว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เล็กน้อย แต่อายุ การใช้งาน
นานกว่า คุณภาพแสงลดลงมากเม่ือใช้ไปนาน ๆ เหมาะสมกับเป็นไฟถนน ไฟ สนามตามสวนสาธารณะ 
      หลอดเมทัลฮาไลด์ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพแสงดี แต่ต้องใช้เวลาอุ่นหลอดเมื่อ เปิด เหมาะกับ
การใช้ส่องสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
      หลอดโซเดียมความดันสูง ประสิทธิภาพสูง แต่คุณภาพแสงไม่ดี มักใช้กับไฟ ถนน ไฟส่อง
บริเวณที่เปล่ียนหลอดยาก พื้นที่นอกอาคาร 
      หลอดโซเดียมความดันต่ า มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่คุณภาพแสงเพี้ยนมาก เหมาะสมกับไฟถนน         
ไฟรักษาความปลอดภัย 
1.2 การเลือกบัลลาสต์  
      บัลลาสต์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดติดและควบคุมไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหลอดฟลู ออเรสเซนต์ให้
เหมาะสม เราสามารถแบ่งได้ 3 ชนิดหลัก ๆ ดังน้ี 
      1. บัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา เป็นบัลลาสต์ที่ใช้กันแพร่หลายร่วม กับหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก จะท าให้แกน เหล็กร้อน ท าให้มีพลังงาน
สูญเสียประมาณ 10 - 14 วัตต์ 
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      2. บัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กประสิทธิภาพสูง เป็นบัลลาสต์ที่ท าด้วยแกนเหล็ก และขดลวดที่มี
คุณภาพดี ซึ่งมีการสูญเสียพลังงานจะลดลงเหลือ 5-6 วัตต์ 
      3. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัลลาสต์ที่ท าด้วย  ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีการสูญเสีย
พลังงานน้อยประมาณ 1 - 2 วัตต์ เปิดติดทันทีไม่กระพริบไม่ต้อง ใช้สตาร์ทเตอร์ ไม่มีเสียงรบกวน ท า
ให้อายุการใช้งานของหลอดแสงสว่างนานขึ้น 2 เท่า ของหลอดแสงสว่างที่ใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก
ธรรมดา ดังน้ันหากมีช่ัวโมงการใช้งานต่อวันมาก ควรเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะนอกจากจะ
ช่วยประหยัดไฟแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลาย อย่างดังที่กล่าวมาข้างต้น 
1.3 การเลือกโคมไฟแสงสว่าง 
       โคมประสิทธิภาพสูงจะไม่ดูดกลืนหรือกักแสงไว้ แต่จะช่วยในการลดจ านวนหลอด แสงสว่างได้
ในขณะที่ความสว่างคงเดิม เช่น จากเดิมใช้หลอดไฟ 4 หลอดต่อ 1 โคม จะ ลดลงเหลือ 2 หลอดต่อ 1 
โคม โดยที่แสงสว่างที่ส่องลงมาจะยังเท่าเดิม โดยทั่วไปมักใช้ หลอดฟ,ออเรสเซนต์ตามอาคารส านักงาน 
ห้างสรรพสินค้า 
2. การออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสม 
       - ควรออกแบบให้ความสว่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไปและค านึงถึงคุณ ภาพแสงด้วย 
กล่าวคือ ระดับความสว่างควรอยู่ในมาตรฐาน (ดูตารางมาตรฐานความสว่าง) คุณภาพแสงควรให้เหมาะ
กับประเภทการใช้งาน เช่น แสงสีขาวเหมาะกับการเขียนหนังสือ แสงสีส้มเหมาะกับใช้ในร้านอาหาร 
เป็นต้น 
      - ควรออกแบบให้ก าลังไฟฟ้าติดต้ังไม่เกินมารตฐานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 
      - ใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย  
      - ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา จะช่วยลดจ านวนหลอดแสงสว่าง ช่วยประหยัดค่า ไฟและค่า
บ ารุงรักษา แต่กระจกที่ใช้ควรเป็นกระจก 2 ช้ัน หรือกระจกติดฟิล์มเพื่อลดความ ร้อนจากแสงอาทิตย์
ที่เข้ามาด้วย เหมาะกับห้องโถงตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และโรงงาน 
      - ใช้แสงธรรมชาติจากบริเวณริมกระจกหน้าต่างร่วมกับแสงจากหลอดแสงสว่าง โดยใช้โฟโต้
เซลล์เป็นตัวตรวจสอบระดับแสง ถ้าแสงธรรมชาติมากเพียงพอ หลอดแสงสว่างบางส่วน จะถูกปิด หรือ
หรี่แสงลง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเปล่ียนแปลงมากนัก เหมาะกับบริเวณที่ ท างานใกล้หน้าต่างใน
อาคารส านักงาน 
3. การใช้งานอย่างถูกวิธี 
      - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 15 นาที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มีผล กระทบต่ออายุ
การใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ในช่วงพักเท่ียงของส านักงาน ในห้องเรียน ส่วนตามบ้าน เช่น ในห้องน้ า ใน
ครัว เป็นต้น 
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      - เปิด ปิดไฟ โดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ต้ังเวลาหรือส่ังจากระบบควบคุม อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วย
ป้องกันการลืมปิดไฟหลังเลิกงานในอาคารส านักงาน หรือส่ังปิดไฟ บริเวณระเบียงทางเดินในโรงแรม         
เป็นต้น 
      - ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคล่ือนไหว (Occupancy Sensor) เหมาะกับห้อง ประชุม 
ห้องเรียน และห้องท างานส่วนตัว โดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ อินฟราเรด และอัลตร้า โซนิค 
แบบอินฟารเรด 
      ตรวจจับจากความร้อนที่ปลดปล่อยจากคน เหมาะกับพื้นที่ไม่กว้างนัก ทางเดิน บริเวณมีลม
แอร์เคล่ือนไหวมาก และพื้นที่ที่มีการส่ันสะเทือน ไม่เหมาะสมกับห้องน้ าหรือ พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคน
เคล่ือนไหว 
แบบอัลต้าโซนิค 
      ตรวจจับการเคล่ือนไหวของคล่ืนเสียง มีความไวสูง เหมาะกับพื้นที่กว้าง ห้อง ประชุม ห้องน้ า         
แต่ไม่เหมาะสมกับบริเวณที่มีลมแรง บริเวณที่มีการส่ันสะเทือน ห้องที่มี เพดานสูง ถ้าระบบแสงสว่าง         
บางแห่งมีความสว่างสูงมากเกินความจ าเป็นควรจะถอดหลอดแสง สว่างบางส่วนออก พร้อมทั้งถอด          
บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ออก (กรณีที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์)  แต่อย่างไรก็ตามหลังจากลดจ านวน
หลอดแสงสว่างแล้ว ต้องท าการตรวจวัดความ สว่างของแสงเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานด้วย 
4. หม่ันบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
     เมื่อใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างไปเป็นระยะเวลานาน ๆ จะพบว่าความสว่างลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างด า 
      - ต้องส ารวจระดับความสว่างและการใช้งานอยู่เสมอ 
      - ต้องหมั่นท าความสะอาด โคมไฟ ฝาครอบกระจายแสง เพดานผนัง กระจก หน้าต่าง 
      - ควรเปล่ียนหลอดแสงสว่างเป็นกลุ่มแทนที่จะเปล่ียนทุกครั้งเมื่อหลอดเสีย จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากค่าแรงที่ลดลงจากการซื้อเป็นจ านวนมาก และยังท าให้ความ สว่างคงที่หรือดีขึ้นอยู่เสมอ 
ระยะเวลาที่ควรเปล่ียนหลอดไฟให้ได้ผลคุ้มค่าคือ เมื่อร้อยละ 60-80 ของอายุการใช้งานหลอด 
     

วิธีประหยัดไฟฟ้า 
           1. ปิดสวิตซ์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน ดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 
           2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อน
ตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 
           3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ช่ัวโมง ส าหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป 
และ 30 นาที ส าหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 

4. หมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อย ๆ เพื่อลดการเปลืองไฟใน
การท างานของเครื่องปรับอากาศ 
           5. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 
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           6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอย
รั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 
           7.ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอ่ืนใดที่ ไม่จ าเป็นต้องใช้งานในห้องที่ มี
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ 
           8. ใช้มู่ล่ีกันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคา
และฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักเกินไป 
           9. ควรปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้าน เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นได้เท่ากับ 
เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน 
           10. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้อง 
ท างานหนักเกินไป 
           11. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อน และเพิ่มความข้ึนให้กับดิน จะท าให้บ้านเย็นขึ้นไม่ 
จ าเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ 
           12. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟได้มาก 

13. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอดผอมจอมประหยัด หรือ ใช้หลอดตะเกียบ 
           14. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ 
กระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
           15. หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง 
โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น 
           16. ควรต้ังโคมไฟที่โต๊ะท างาน แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อท างาน 

17. ควรใช้สีอ่อนทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อท าให้
ห้อง 
สว่างได้มากกว่า 
           18. ปิดตู้เย็นให้สนิท ท าความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็น
สม่ าเสมอ 

19. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย และอย่าน าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะท าให้ตู้เย็นท างานหนักข้ึน  
กินไฟมากขึ้น 
           20. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เส่ือมสภาพ เพราะจะท าให้ความเย็นรั่วออกมาได้  
           21. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว และควรต้ังตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 
ซม. 
           22. ควรละลายน้ าแข็งในตู้เย็นสม่ าเสมอ การปล่อยให้น้ าแข็งจับหนาจนเกินไปจะท าให้เครื่อง 
ต้องท างานหนัก ท าให้กินไฟมาก 
           23. เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว เน่ืองจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มี
ขนาดเท่ากัน เพราะต้องใช้ท่อน้ ายาท าความเย็นที่ยาวกว่าและใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า 
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           24. ควรต้ังสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้มีอุณหภูมิพอเหมาะ 
           25. ไม่ควรพรมน้ าจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น 
  26. ดึงปล๊ักออกก่อนการรีดเส้ือผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้ 
จนกระทั่งเสร็จ 
           27. ไม่ควรเสียบและถอดปล๊ักเตารีดบ่อย ๆ เพราะการท าให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก 
           28. หลังซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า ไม่ควรอบผ้าด้วยเครื่องซักผ้า เพราะจะเปลืองไฟมาก 
           29. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู โดยปิดที่ตัวเครื่อง ไม่ใช้ปุ่มแสตนด์บายจากรีโมท เพราะ
เครื่องจะยังมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา 
           30. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจ าเป็น 
           31. เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้ง เพราะผมที่เปียกมาก ๆ ต้องใช้เวลาเป่านาน 
           32. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะความร้อนที่
เตาจะร้อนต่ออีกอย่างน้อย 5 นาที เพียงพอที่จะท าให้อาหารสุกได้ 
           33. อย่าเสียบปล๊ักหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ เพราะระบบอุ่นจะท างานตลอดเวลา ท าให้ส้ินเปลืองไฟ
เกินความจ าเป็น 

34. กาต้มน้ าไฟฟ้า ต้องดึงปล๊ักออกทันทีเมื่อน้ าเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะ
นอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล้ว ยังอาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้ 
           35. หลีกเล่ียงการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ า หม้อหุงต้ม ไว้
ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

36. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดต้ังระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง เมื่อพักการ
ท างาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 35-40 และถ้าหากปิดหน้าจอทันที เมื่อไม่ใช้งานจะประหยัดไฟร้อยละ 
60 
           37. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้
ก าลังไฟฟ้า เพราะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ 
 

2.4 สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
การใช้พลังงานที่โลกต้องการใช้กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์จากอดีตปัจจุบันและอนาคตมี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยที่ความต้องการน้ ามันดิบมีมากที่สุด  รองลงไป คือถ่านหิน  ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานที่มีราคาถูกและปริมาณมาก  พลังงานจากเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์นับเป็นแหล่งพลังงาน
ที่ส าคญั ทั้งน้ ามันดิบ ถ่านหิน รวมทั้งแก๊สธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานส าหรับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์
ในปัจจุบันและจะมีความต้องการใช้พลังงานมากข้ึน  

ในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมาก  มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน
เมือง ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดย้ัง การผลิตสินค้าปรับเปล่ียนจาก
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การผลิตระดับครัวเรือนไปสู่ระดับอุตสาหกรรม  เพื่อให้พอเพียงแก่ความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น 
ท าให้ระบบการคมนาคมขนส่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ท าให้ระบบการคมนาคมขนส่งเข้ามามีบทบาท
มากกขึ้น นอกจากการคมนาคมขนส่งแล้ว  ยังมีการใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติท ากิจกรรมอ่ืน ๆ อีก
มากมาย เช่น นอกจากเพื่อการอยู่รอดของชีวิตแล้วพลังงานยังเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายในด้านการ
คมนาคมขนส่ง  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรมอาคารพาณิชย์  บ้านอาศัย ล้วนต้องพึ่งพาพลังงานทั้งส้ิน
โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 
            พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าใน
สถานที่พักอาศัย มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดแสงสว่าง ท าอาหาร ทีวี พัดลม เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ใช้ในการขนส่งโดยเฉพาะการส่ือสารต่าง ๆ แม้กระทั่งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุก
ประเภทและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก็ล้วนใช้ไฟฟ้าเป็นตัวประกอบ ที่ส าคัญย่ิงเช่นเดียวกัน 
โดยไฟฟ้าทีใช้ในชีวิตประจ าวันน้ันสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ด้านคมนาคม ด้านการ
ส่ือสาร ด้านการแพทย์ ด้านเกษตรกรรม และด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ซึ่งรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่  1 มกราคม 2560 เป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก ซึ่งไออีเอ ( IEA- 
International Energy Agency) หรือองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
20 ปีข้างหน้า จะขยายตัวร้อยละ 80 หรือมากกว่าเดิม 3 เท่าตัว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในระดับสูงเฉล่ียร้อยละ 4 - 6 ต่อปี ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน อาเซียนใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง
หลักร้อยละ 32 มีก าลังผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินรวมกันกว่า 47,000 เมกะวัตต์ IEA ยังคาดการณ์ด้วย
ว่า ในปี 2578 สัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 หรือมีก าลังผลิต 261,000          
เมกะวัตต์ เน่ืองจากความต้องการแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคง และราคาไม่แพง มาช่วยขับเคล่ือนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการไฟฟ้าของประชากรกว่า 600 ล้านคน ที่ส่วนใหญ่ยังยากจนหรือ
มีรายได้น้อย แต่ขณะเดียวกัน สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน ก็จะเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน เป็นร้อยละ 22 
 ประเทศไทยก็มีความต้องการพลังงานเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ พลังงาน
ที่ใช้ในประเทศไทยมาจากหลายแหล่ง  ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติและใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้าง
ขึ้นมาทดแทนได้อีก ย่ิงประชากรเพิ่มจ านวนขึ้นความต้องการใช้พลังงานก็ย่ิงมากขึ้นด้วย  ประเทศไทย
ใช้พลังงานเพื่อการอุตสาหกรรม และคมนาคมเป็นส่วนมาก ชีวิตประจ าวันของเราจ าเป็นต้องเกี่ยวข้อง
กับการคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติทั้งส้ิน  เน่ืองจากการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี จ านวนประชากรในประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2554 มีจ านวนประชากรถึง 67 ล้านคน ท าให้สถานที่พักอาศัยส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่นห้างสรรพสินค้า ธุรกิจการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าต่างๆ ฯลฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง           
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ของภาครัฐ ส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ พลังงาน
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ไฟฟ้า น้ า ระบบการส่ือสาร เช่ือเพลิง มีความจ าเป็นมากย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ท าให้ความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าจากด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 65 ของก าลังผลิตติดต้ังทั้งหมด (เช้ือเพลิงจากแหล่งผลิตแก๊สภายในประเทศร้อยละ 
58 และแหล่งแก๊สพม่าร้อยละ 42 คิดเป็นก าลังการผลิตรวม 5,600 เมกะวัตต์) จัดเป็นสถานการณ์ที่ไม่
มั่นคง เพราะหากเกิดเหตุขัดข้องในระบบจัดหาและขนส่งแก๊สธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม 
อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในวงกว้าง (Black Out) ได้  ส าหรับสัดส่วนเช้ือเพลิงประเภทอ่ืนที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า ได้แก่ ถ่านหิน (ร้อยละ 20), โรงไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศ (ร้อยละ 5), ซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า          
พลังน้ าของต่างประเทศ (ร้อยละ 7 ), น้ ามันเตาและน้ ามันดีเซล (ร้อยละ 1), และพลังงานหมุนเวียน 
(ร้อยละ 2) 

ความต้องการแก๊สธรรมชาติและแหล่งพลังงานอ่ืน ๆ มีแนวโน้นจะเพิ่มสูงขึ้นในอีกสิบปี
ข้างหน้า ในขณะที่การใช้พลังงานของประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มที่ 5% CAGR (Compound Annual 
Growth Rate) และแก๊สธรรมชาติจะเป็นพลังงานทางเลือกของประเทศไทยอีกด้วย และมีปริมาณการ
ใช้เพิ่มโดยรวมเกือบ 8% ต่อปีในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548 - 2558 ส าหรับการใช้พลังงานในโลกจะ
เติบโตต่อเน่ืองและผันแปรตามจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  จะเป็นประเทศที่มี
การใช้พลังงานสูงสุด อัตราการเติบโตของการใช้แก๊สธรรมชาติอยู่ที่ 1.8-2.3% ต่อปี  และใน
พ.ศ.  2556 สัดส่วนการใช้พลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นแก๊สธรรมชาติ 28% จากปัจจุบันอยู่
ที ่24% ส่วนน้ ามันจะมีอัตราการเติบโตต่อปีลดลงเหลือ 1.6 %  ทั้งน้ี เป็นผลมาจาก 3 ปัจจัย คือ ราคา
น้ ามันจะไมล่ดลงไปกว่าเดิม คุณสมบัติของแก๊สธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีของ
แก๊สธรรมชาติมีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้สามารถจัดข้อจ ากัดของการใช้แก๊สธรรมชาติเดิมที่มีการ
จ ากัดการใช้เฉพาะประเทศไทยที่อยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติ 
นโยบายพลังงานของประเทศไทย 
     นโยบายพลังงานหลัก ๆ ของประเทศไทย มี 4 ประการ คือ 
  1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอ กับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่
เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการส ารวจ และพัฒนาแหล่งพลังงาน จากภายในประเทศ ขึ้นมาใช้ประโยชน์            
ในขณะเดียวกัน ก็แสวงหาแหล่งพลังงาน จากภายนอกประเทศ เพื่อให้มีการกระจายแหล่งและชนิด
ของพลังงาน 
  2. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน 
ทางด้านเช้ือเพลิงในกิจกรรมการผลิตแล้ว ยังช่วยลดการลงทุนในการจัดหาพลังงานอีกด้วย โดยใช้ 
มาตรการด้านราคา และกลไกตลาดในการสร้างแรงจูงใจ ให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มาตรการอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วย การให้ส่ิงจูงใจ การสร้างจิตส านึก และมาตรการบังคับ (เช่น การ
ก าหนดมาตรฐาน) ควบคู่กันไป 
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  3. ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ในกิจการพลังงาน เพื่อให้กิจการ
พลังงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และราคาที่เป็น
ธรรม อีกท้ังยังช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐอีกด้วย 
  4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทางด้านส่ิงแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงานโดยส่งเสริม
ให้มี การใช้เช้ือเพลิง ที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อย และส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษ โดยใช้
เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ และมาตรฐานที่เหมาะสม 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  อุไร จูสวัสด์ิ (บทคัดยอ: 2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานใน
ครัวเรือนของเจาหนาที่ ในโรงพยาบาลชลบุรีพบวา เจาหนาที่ พักอาศัยในบานพักในโรงพยาบาลชลบุรี
มีพฤติกรรมการมี สวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาในภาพรวม อยูในระดับปานกลางและเมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบวา เจาหนาที่มีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานแสงสวางและดานค
วามรอนอยู ในระดับปานกลาง สวนดานความเย็น เจ้าหน้าที่ ที่มีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ
าอยู่ใน ระดับมาก สวนความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา พบวาเจาหนาที่มีความรูในระดับสูง 
เมื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางจ าแนกตาม เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
สถานภาพ, ระดับต าแหนง, รายไดตอเดือน, จ านวนเครื่องใชไฟฟาและระดับของความรูในการประหยัด
พลังงาน พบวาอายุรายไดตอเดือน และจ านวนเครื่องใชไฟฟา มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส าหรับ เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, ระดับต าแหนง และระดับความรูไม
มีผลตอพฤติกรรมการมีสวน รวมในการประหยัดพลังงาน 

ปราโมทย  ชวนิตย (บทคัดยอ: 2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไมของ
ประชาชน : ศึกษากรณีปาไมบริเวณลุมน้ าแมยางมิ้น ต าบลศรีถอย อ าเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย)          
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 30 ปเปนผูมีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร (ท านา ท าไรท าสวน) มีรายไดเฉล่ีย 4,900 บาท และ
ส่วนใหญเ่ปนผูไมมีต าแหนง เปนชาวบานทั่วไป พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้งดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษและดานการรณรงคและการ
ประชาสัมพันธ การอนุรักษปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชน 
พบว่าอายุการศึกษาอาชีพหลัก รายไดครอบครัว สถานภาพทางสังคมการรับรูขาวสารการเขาไปใช 
ประโยชนจากปาความรูความเขาใจการรับรูถึงปญหาทรัพยากรปาไม 

สุคนธ์ มาศนุย (บทคัดยอ: 2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหา
ภาวะโลกร้อน ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของ
บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร ไดแก่ อายุ อายุ
การท างานที่สถาบันฯ การรับรูขอมูลขาวสารและทัศนคติสวน ปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
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ประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ สถานภาพ ภูมิล าเนา การศึกษาสูงสุด ต าแหนง หนวยงานที่
สังกัดรายไดเฉล่ีย ตอเดือนและความรูความเขาใจ 

กิตติศาสตร์  แจ่มเล็ก (บทคัดยอ: 2559) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และการเข้ารับการอบรม 
ในบรรดาปัจจัยส่วนบุคคลเหล่าน้ีหัวข้อที่ควรมีการปรับปรุงมากที่สุด โดยพิจารณาจากความแปรปรวน
ที่สูงกว่าพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านต าแหน่งงาน ผลการวิจัยถูกน ามาสร้างเป็นแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในบริษัทต่อไป 

ดวงดาว ทัศนประเสริฐ (บทคัดยอ: 2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ประการที่ 1 ตัว
ท านายในกลุ่มจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และลักษณะทางสังคม รวม 7 ตัวแปร 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มรวมท านายได้ ร้อยละ 52 ตัวท านายที่
ส าคัญตามล าดับ คือ การเห็นแบบอย่างจากครอบครัว เจตคติต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
การได้รับข่าวสารการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ความสุขใจ ประการที่ 2 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความสุขใจและการได้รับข่าวสารการประหยัด พลังงานไฟฟ้ากับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษาในกลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มช้ันปี 1 - 2 กลุ่มช้ันปี 3 - 4 กลุ่มผลการเรียน 3.00 ขึ้น
ไป และกลุ่มรายได้ครอบครัวต่อเดือนต่ ากว่า 30,000 บาท ประการที่ 3 ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเหตุผลเชิงจริยธรรมและการเห็นแบบอย่างจาก ครอบครัวกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษา ประการที่ 4 พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและความรู้
เกี่ยวกับ การประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในกลุ่ม
มารดาม ีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

หทัยรัตน์ เศรษฐวนิช และดร. ภิรดา ชัยรัตน์ (บทคัดยอ: 2559) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่าการส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการ
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ สมมติฐาน
พบว่า อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัด  พลังงานไฟฟ้า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ความรู้ในการประหยัด พลังงานไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์ระดับต่ ากับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ             
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและศึกษาแนวทางในการส่งเสริม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ศึกษาได้ด าเนินงานตามล าดับขั้นดังนี้ 

3.1 ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ก ำหนดประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

  ประชากรของการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาชายและหญิงที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  303 คน (ข้อมูลจากรายชื่อนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
        ขนำดของกลุ่มประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย  

 การเลือกกลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเลือกกลุ่มประชากรโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic  sampling) ก าหนดขอบเขตของประชากรและหาขนาด
ตัวอย่าง ก าหนดจ านวนระบบให้เท่าๆกันหารด้วยจ านวนประชากร ดังนี้ 

 

      =  303

150
  =  2.02  

 
ดังนั้นระบบที่เลือก คือ 2.02 เลือก 1  คน 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ  150  คน  

  

   จ านวนประชากร 

จ านวนตัวอย่าง 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้าง
ขึ้นเพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามใช้เลือกตอบ ( Check list) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ อายุ  เพศ  ระดับชั้นปีที่ศึกษา  และสาขาวิชา   

ส่วนที่ 2  เป็นค าถามที่มีค าตอบให้เลือก 4  ข้อ เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้องเดียว 
เกี่ยวกับความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า   

ส่วนที่ 3  เป็นค าถามใช้เลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)         
ในระดับที่ตรงกับความคิด หรือความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ช่อง โดยมีการ
ก าหนดคะแนนตามสเกล ดังนี้ 

ระดับคะแนน  5  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน  4  หมายถึง ระดับการมีส่วนมาก 
ระดับคะแนน  3  หมายถึง ระดับการมีส่วนปานกลาง 
ระดับคะแนน  2  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
ระดับคะแนน  1  หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ระดับการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของธานินทร์ ศิลป์จารุ
(2550 : 77) ดังนี้  

 คะแนนระหว่าง   4.50 – 5.00  เท่ากับ ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
คะแนนระหว่าง   3.50 – 4.49  เท่ากับ ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
คะแนนระหว่าง   2.50 – 3.49  เท่ากับ ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
คะแนนระหว่าง   1.50 – 2.49  เท่ากับ ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
คะแนนระหว่าง   1.00 – 1.49  เท่ากับ ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวก (r) ตามวิธีของเพียร์สัน 

เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับชั้นปี สาขาวิชา) และพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับระดับความรู เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
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คะแนนระหว่าง   0.01 – 0.20  หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ ามาก 
คะแนนระหว่าง   0.21 – 0.40  หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า 
คะแนนระหว่าง   0.41 – 0.60  หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่ าปานกลาง 
คะแนนระหว่าง   0.61 – 0.80  หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
คะแนนระหว่าง   0.81 – 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมาก 
 

ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและสิ่งจูงใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( content  validity )  และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านเป็นผู้ประเมินตรวจดูความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาของแบบทดสอบ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขและเลือกเอาเฉพาะค าถามที่ผ่านการหาค่าความเที่ยง
ความตรงตามเนื้อหา แล้วไปสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปท าการทดสอบ (Try-Out ) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30  ชุด เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability ) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่า Cronbach’s Alpha ถ้าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.7  
แสดงว่าซึ่งถือว่าแบบทดสอบนี้มีความเชื่อถือได้ และจากการทดสอบโดยรวมได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  
……. เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้  
 ระดับการมีความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า      มีค่าความเชื่อมั่น .... 
 ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า     มีค่าความเชื่อมั่น .940 
  ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง        มีค่าความเชื่อมั่น .961 

ด้านระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ    มีค่าความเชื่อมั่น .600 
ด้านระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน ๆ      มีค่าความเชื่อมั่น .948 
ด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า     มีค่าความเชื่อมั่น .957 

 
3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
150 คน เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมในการประหยัดพลั งงาน ไฟฟ้าของนักศึกษา               
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ระดับปริญญาตรี         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการแจกแบบสอบถาม
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ให้กับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการจัดท าแบบสอบถาม
และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     

3.4 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการค านวณมา
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ เพศ  อายุ  ระดับชั้นปีการศึกษา สาขาวิชา 
ใช้สถิติ แบบแจกแจงความถี่  และค่าร้อยละ  

2.  วิเคราะห์ระดับการมีความรู้เกี่ยวกับในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
โดยผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
แปลผล ดังนี้    

 
=    
 

=    15 1

3

  

=    4.67   
 

ระดับคะแนน 
คะแนน 11 - 15 คะแนน หมายความว่า  มีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับสูง 
คะแนน 6 – 10 คะแนน  หมายความว่า  มีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับปานกลาง 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมายความว่า มีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับต่ า 

3.  วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง           
ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
โดยน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้    

 
=    
 

=    5 1

5

  

=    0.80   
  

ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 

จ านวนชั้นที่ต้องการ 

จ านวนชั้นที่ต้องการ 

ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
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ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  ระดับคะแนนเฉลี่ย   4.21 – 5.00    หมายความว่า มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.61 – 4.20    หมายความว่า มีส่วนร่วมในระดับมาก 
   ระดับคะแนนเฉลี่ย   2.71 – 3.60    หมายความว่า มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   0.81 – 2.70    หมายความว่า มีส่วนร่วมในระดับน้อย 
   ระดับคะแนนเฉลี่ย   0.00 – 0.80    หมายความว่า มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 

4. ในการทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ละข้อดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับชั้นปีการศึกษา ที่แตกต่างกัน

มีผลให้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติแบบ  
t–test และ F-test 

สมมติฐานที่ 2  ระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันมีผลให้ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกันโดยใช้การวิเคราะห์สถิติแบบ          
t–test และ F-test 
  ค่า Independent Samples t-test  ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
ที่มีการแบ่งเป็น 2  กลุ่ม 
  ค่า F-test ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มขึ้น
ไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) หากพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบ LSD (Least Significant Difference) เพ่ือหาว่าคู่ใดที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูวิจัย

ไดนําเสนอการวิเคราะหเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2   ระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 ตอนที่ 3   พฤติกรรมกีมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 ตอนที่ 4   ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมสีวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  X    แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

  n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง (Number) 

  t  แทน  คาสถิติการทดสอบคาที (t-test) 

  F  แทน  คาสถิติการทดสอบคาเอฟ (F-test) 

  Sig  แทน  คาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากคาสถิติที่ใชในการ 

      ทดสอบสมมติฐาน 

  r  แทน  คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 

  ∗    แทน  คาการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.2 ผลการศึกษา 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะหขอมลูในข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 

ระดับช้ันปการศึกษา สาขาวิชา ผลการวิเคราะหขอมลูมีดังน้ี 



76 
 

ตาราง 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (n = 150) 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน)  รอยละ  

เพศ 

ชาย 

หญิง 

อาย ุ

17 – 18  ป 

19 – 20  ป 

21 – 22  ป 

22 ปข้ึนไป 

ระดับชั้นปการศึกษา 

ระดับช้ันปที่ 1 

ระดับช้ันปที่ 2 

ระดับช้ันปที่ 3 

สาขาวิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

85 

65 

 

17 

94 

37 

2 

 

40 

56 

54 

 

98 

34 

18 

 

56.70 

43.30 

 

11.30 

62.70 

24.70 

1.30 

 

26.70 

37.30 

36.0 

 

65.30 

22.70 

12.0 
 

  จากตาราง 4.1 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางไดดังน้ี 

  ดานเพศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 85 

คน คิดเปนรอยละ 56.7 และเปนเพศหญิง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 43.3 ตามลําดับ 

  ดานอายุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน มีอายุ 19 - 20 ป มากที่สุด 

จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมา คือ  อายุ 21 - 22 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

24.7 อายุระหวาง 17 - 18 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.3 อายุ 22 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน  

คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

  ดานระดับช้ันปการศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน สวนใหญศึกษา

อยูในระดับช้ันปที่ 2 จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา คือ ระดับช้ันปที่ 3 จํานวน 54 

คน คิดเปนรอยละ 36 และระดับช้ันปที่ 1 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ตามลําดับ 
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 ดานสาขาวิชา ผลการศึกษาพบวา พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน สวนใหญศึกษาใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มากที่สุด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 65.3 รองลงมา คือ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่แวดลอม จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 22.7 และสาขาวิชา

วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

 ตอนที่ 2 ระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลงังานไฟฟา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนน้ี เปนการศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

ราชมงคลพระนคร ที่ เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน พบวา ในการประเมินแบบอิงกลุม                   

กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            

พระนคร สวนมากมีความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟาในอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนอยูระหวาง 

6 – 10 คะแนน จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 62 มีความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟาในอยูใน

ระดับตํ่า  มีคะแนนอยูระหวาง 1 – 5 คะแนน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 24.67 และมีความรูใน

การประหยัดพลังงานไฟฟาในอยูในระดับสูง  มีคะแนนอยูระหวาง 11 - 15 คะแนน จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการมสีวนรวมในการประหยัดพลงังานไฟฟา 

ผลการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนน้ี เปนการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

ราชมงคลพระนคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน ผลการศึกษาสรุปเปนตาราง ดังน้ี 
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 ตาราง 4.2   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการมสีวนรวมในการประหยัดพลังงาน  

                 ไฟฟา ดานระบบไฟฟาแสงสวาง โดยรวมและรายดาน (n = 150) 

ระบบไฟฟาแสงสวาง X  S.D. 
ระดับการ 

มีสวนรวม 
อันดับ 

1. ทานจะปดไฟฟาแสงสวางในหองเรียนทุกครั้ง

เมื่อไมมีคนอยูในหอง 

2. ทานเปดไฟฟาเพื่อใหแสงสวางในหองเรียน

ในสวนที่จําเปนและใชงานเทาน้ัน 

3. ทานเปดผามาน/มูลี่หนาตางหองเรียนเพื่อใหมี

แสงสวางจากธรรมชาติในเวลาเรียน มากกวา

การเปดไฟฟาแสงสวาง 

4. ทานใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัด

พ ลั ง ง าน ที่ ได รั บ ก า รรั บ ร อ งม าต ร ฐ าน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5. ท าน ห ลี ก เลี่ ย งก าร ว า งสิ่ ง ข อ ง ป ด ท า ง

แสงอาทิตยเพื่อใหมีแสงสวาง พยายามใชแสง

จากธรรมชาติ 

4.39 

 

4.37 

 

3.90 

 

 

4.31 

 

 

4.07 

.911 

 

.765 

 

1.151 

 

 

.778 

 

 

.974 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

1 

 

2 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

รวม 4.21 .672 มากท่ีสุด  

 

 จากตาราง 4.2  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง จํานวน  150 คน มีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการประหยัดพลังงาน ดานระบบไฟฟาแสงสวาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 

.672) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานระบบไฟฟาแสงสวาง ที่มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากที่สุด ไดแก ทานจะปดไฟฟาแสงสวางในหองเรียนทุกครั้งเมื่อไมมีคนอยูในหอง ( X = 4.39, 

S.D. = .911) ทานเปดไฟฟาเพื่อใหแสงสวางในหองเรยีนในสวนที่จาํเปนและใชงานเทาน้ัน ( X = 4.37, 

S.D. = .765) ทานใชอุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( X = 4.31, S.D. = .778) ดานระบบไฟฟาแสงสวาง ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ไดแก ทานหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของปดทางแสงอาทิตยเพื่อใหหมีแสงสวาง พยายามใชแสงจาก
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ธรรมชาติ ( X = 4.07, S.D. = .974) ทานเปดผามาน/มูลี่หนาตางหองเรียนเพื่อใหมีแสงสวางจาก

ธรรมชาติในเวลาเรียนมากกวาการเปดไฟฟาแสงสวาง ( X = 3.90, S.D. = 1.151) 

ตาราง 4.3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา  

ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ โดยรวมและรายดาน (n = 150) 

ดานระบบเคร่ืองปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ X  S.D. 
ระดับการ 

มีสวนรวม 
อันดับ 

1. ทานเปดเครื่องปรับอากาศที่ อุณหภูมิ  25 องศา

เซลเซียส และปดพัดลมระบายอากาศขณะมีการใช

เครื่องปรับอากาศ 

2. ทานเปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะสวนที่จําเปนและใน

เวลาทีจ่ําเปน 

3. ทานใชผามาน/มูลี่ บังแสงหรือกนัแดด เพื่อลดภาระ

การทํางานของเครื่องปรบัอากาศไมใหทํางานหนัก

เกินไป 

4. ในฤดูหนาวขณะที่อากาศไมรอนมากเกินไปทานจะปด

เครื่องปรบัอากาศและเปดหนาตางแทน 

5. ทานไมใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เชน กระติกนํ้า

รอน คอมพิวเตอร ในหองเรียนปรบัอากาศ 

4.35 

 

 

4.31 

 

4.25 

 

 

4.17 

 

3.95 

.742 

 

 

.843 

 

.761 

 

 

1.002 

 

1.009 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

 

มาก 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

รวม 4.21 .549 มากท่ีสุด  

 

 จากตาราง 4.3  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง จํานวน  150 คน มีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการประหยัดพลังงาน ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ( X = 4.21, S.D. = .549) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานระบบ

เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทานเปด

เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส และปดพัดลมระบายอากาศขณะมีการใช

เครื่องปรับอากาศ ( X = 4.35, S.D. = .742) ทานเปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะสวนที่จําเปนและใน

เวลาที่จําเปน ( X = 4.31, S.D. = .843) ทานใชผามาน/มูลี่ บังแสงหรือกันแดด เพื่อลดภารระการ

ทํางานของเครื่องปรับอากาศไมใหทํ างานหนักเกินไป  ( X = 4.25, S.D. = .761) ดานระบบ
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เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ในฤดูหนาวขณะที่

อากาศไมรอนมากเกินไปทานจะปดเครื่องปรับอากาศและเปดหนาตางแทน ( X = 4.17, S.D. = 

1.002)  ทานไมใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เชน กระติกนํ้ารอน คอมพิวเตอร ในหองเรียนปรับ

อากาศ ( X = 3.95, S.D. = 1.009) 

ตาราง 4.4   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา  

                ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น โดยรวมและรายดาน  (n = 150) 

ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอ่ืน X  S.D. 
ระดับการ 

มีสวนรวม 
อันดับ 

1. ทานจะป ดโทรทัศนทันที เมื่ อไมมีคนดูโดยปดที่

ตัวเครื่องไมใชปุมแสตนดบายจากรีโมท เพราะเครื่อง

จะยังมีการใชไฟฟาอยูตลอดเวลา 

2. ทานไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปด

โทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน 

3. ทานไมเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงานและปด

หนาจอทันทีเมื่อใชงาน 

4. ทานตรวจแกไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแกไข

บนเอกสารที่พิมพจากเครื่องพิมพจะชวยลดการ

สิ้นเปลืองพลังงาน/กระดาษ/หมึกพิมพ 

5. ทานถายเอกสารแบบสองหนาเพื่อลดปริมาณการใช

กระดาษ 

4.44 

 

 

4.27 

 

4.17 

 

4.25 

 

 

4.23 

.966 

 

 

.960 

 

1.035 

 

.989 

 

 

1.243 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

1 

 

 

2 

 

5 

 

3 

 

 

4 

รวม 4.27 .828 มากท่ีสุด  

 

จากตาราง 4.4  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง จํานวน  150 คน มีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการประหยัดพลังงาน ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด         

( X = 4.27, S.D. = .828) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานระบบอุปกรณ

สํานักงานและอุปกรณอื่น ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สดุ ไดแก ทานจะปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู

โดยปดที่ตัวเครื่องไมใชปุมแสตนดบายจากรีโมท เพราะเครื่องจะยังมีการใชไฟฟาอยูตลอดเวลา            

( X = 4.44, S.D. = .966) ทานไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกิน
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ความจําเปน ( X = 4.27, S.D. = .960) ทานตรวจแกไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแกไขบน

เอกสารที่พิมพจากเครื่องพิมพจะชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน/กระดาษ/หมึกพิมพ ( X = 4.25, S.D. 

= .989) ทานถายเอกสารแบบสองหนาเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ ( X = 4.23, S.D. = 1.243)  

ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ทานไม เปด

คอมพิวเตอรทิ้งไว ถาไมใชงานและปดหนาจอทันที เมื่อใชงาน ( X = 4.17, S.D. = 1.0.35)   

ตาราง 4.5   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการทสีวนรวมในการประหยัดพลังงาน        

                ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา โดยรวมและรายดาน  (n = 150) 

การดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟา X  S.D. 
ระดับการ 

มีสวนรวม 
อันดับ 

1. ทานแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทุกครัง้เมื่อพบความ

ผิดปกติของเครือ่งใชไฟฟา 

2. ทานชวยดูแลเครื่องใชไฟฟา โดยการถอดปลั๊กออกทุก

ครั้งเมื่อไมไดใชงาน 

3. เมื่อทานใชคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ ทานมักจะ

ทําความสะอาดดานนอกเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน

ดวยตนเองเสมอ 

4. ทานใชบันไดแทนการใชลิฟตสําหรับข้ึนหรือลงเพียง 1 

หรือ 2 ช้ัน 

5. ทานใหความรวมมอืในการรณรงคประหยัดพลังงาน

ไฟฟาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.26 

 

4.37 

 

4.05 

 

 

4.29 

 

4.58 

.958 

 

1.026 

 

1.045 

 

 

.985 

 

2.352 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

4 

 

2 

 

5 

 

 

3 

 

1 

 

รวม 4.31 .870 มากท่ีสุด  

 

จากตาราง 4.5  พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง จํานวน  150 คน มีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการประหยัดพลังงาน ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา โดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.31, S.D. = .870) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานการดูแล

รักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทานใหความรวมมือใน

การรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( X = 4.58, S.D. = 2.352) 
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ทานชวยดูแลเครื่องใชไฟฟาโดยการถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไมไดใชงาน ( X = 4.37, S.D. = 1.026) 

ทานใชบันไดแทนการใชลิฟตสําหรับข้ึนหรือลงเพียง 1 หรือ 2 ช้ัน ( X = 4.29, S.D. = .985) ทานแจง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทุกครั้งเมื่อพบความผิดปกติของเครื่องใชไฟฟา ( X = 4.26, S.D. = .958)           

ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก เมื่อทานใช

คอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ ทานมักจะทําความสะอาดดานนอกเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานดวย

ตนเองเสมอ ( X = 4.17, S.D. = 1.0.35)   

ตาราง 4.6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา  

               นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

               ราชมงคลพระนคร โดยรวมและรายดาน 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

X  S.D. 
ระดับการ 

มีสวนรวม 
อันดับ 

1. ดานระบบไฟฟาแสงสวาง 

2. ดานระบบเคร่ืองปรับอากาศและพัดลมระบาย

อากาศ 

3. ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอ่ืน 

4. ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เคร่ืองใชไฟฟา 

4.21 

4.21 

 

4.27 

4.31 

.672 

.549 

 

.828 

.870 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

4 

3 

 

2 

1 

รวม 4.25 .547 มากท่ีสุด  

 

 จากตาราง 4.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง จํานวน  150 คน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ประหยัดพลังงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.25, S.D. = .547) ดานการดูแลรักษาอุปกรณ

ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.31, S.D. = .870) ดานระบบอุปกรณ

สํานักงานและอุปกรณอื่น ( X = 4.27, S.D. = .870) ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย

อากาศ ( X = 4.21, S.D. = .549) และดานระบบไฟฟาแสงสวาง ( X = 4.21, S.D. = .672) 
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

  การวิเคราะหสวนน้ีเปนการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหขอมลูเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA), t – test 

และ F - test ผูวิจัยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิเคราะหและทดสอบ

สมมติฐานปรากฎผลดังน้ี 
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ตาราง 4.7  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

พระนคร จําแนกตามเพศ  (n = 180) 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

ราชมงคลพระนคร 

จํานวน 

(คน) X  S.D. t P 

1. ดานระบบไฟฟาแสงสวาง    -1.149 .252 

ชาย 

หญิง 

2. ดานระบบเครือ่งปรับอากาศและพัด

ลมระบายอากาศ 

ชาย 

หญิง 

3. ดานระบบอุปกรณสํานักงานและ

อุปกรณอื่น 

ชาย 

หญิง 

4. ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟา 

ชาย 

หญิง 

85 

65 

 

 

85 

65 

 

 

85 

65 

 

 

85 

65 

4.15 

4.28 

 

 

4.16 

4.25 

 

 

4.22 

4.34 

 

 

4.32 

4.30 

.694 

.639 

 

 

.489 

.618 

 

 

.815 

.845 

 

 

.759 

1.001 

 

 

-.888 

 

 

 

-.872 

 

 

 

.113 

 

 

 

 

 

.376 

 

 

 

.385 

 

 

 

.910 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

ราชมงคลพระนคร 

ชาย 

หญิง 

 

 

 

 

 

85 

65 

 

 

 

 

 

4.21 

4.29 

 

 

 

 

 

.542 

.555 

-.864 .389 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.7 เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       

พระนคร จําแนกตามเพศ พบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -.864, P = .389) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
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ตาราง 4.8 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จําแนกตามอายุ (n = 150) 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี         

ราชมงคลพระนคร 

จํานวน (คน) X  S.D. 
ระดับพฤติกรรม 

การมีสวนรวม 

1. ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง 

     17 – 18 ป 

19 – 20 ป 

21 – 22 ป 

22 ปข้ึนไป 

2. ดานระบบเครือ่งปรับอากาศและพัด

ลมระบายอากาศ 

     17 – 18 ป 

19 – 20 ป 

21 – 22 ป 

22 ปข้ึนไป 

3. ดานระบบอุปกรณสํานักงานและ

อุปกรณอื่น 

     17 – 18 ป 

19 – 20 ป 

21 – 22 ป 

22 ปข้ึนไป 

4. ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟา 

     17 – 18 ป 

19 – 20 ป 

21 – 22 ป 

22 ปข้ึนไป 

 

17 

94 

37 

2 

 

 

17 

94 

37 

2 

 

 

17 

94 

37 

2 

 

 

17 

94 

37 

2 

 

4.12 

4.25 

4.12 

4.40 

 

 

4.13 

4.24 

4.17 

3.80 

 

 

3.87 

4.28 

4.40 

4.80 

 

 

4.14 

4.34 

4.32 

3.90 

 

.678 

.699 

.612 

.566 

 

 

.608 

.544 

.546 

.283 

 

 

.620 

.786 

.980 

.000* 

 

 

.573 

.889 

.959 

.141 

 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.8 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตาม

อายุ พบวา โดยภาพรวมฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูในระดับ

มากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนก

ตามอายุ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลพระนคร มีอายุตางกัน มพีฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาไมแตกตาง

กัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เปนดังน้ี 

 ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอายุ 22 ปข้ึนไป และมีอายุ 19 – 20 ป           

มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมอายุอื่น ๆ สวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอายุ 21 - 

22 ป และมีอายุ 17 – 18 ป มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก 

 ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี             

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอายุ 19 – 20 ป           

มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมอายุอื่น ๆ สวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอายุ 21 – 

22 ป มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก 

 ดานอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอายุ 22 ปข้ึนไป, อายุ 21 – 22 ป และ          

มีอายุ 19 – 20 ป มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมอายุอื่น ๆ 

สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            

พระนคร ที่มีอายุ 17 - 18 ป มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาว

มาก 

 ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตร ี               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอายุ 19 – 20 ป และ 

อายุ 21 – 22 ป มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมอายุอื่น ๆ สวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           

พระนคร ที่มีอายุ 17 - 18 ป และ อายุ  22 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก  
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ตาราง 4.9 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จําแนกตามระดับช้ันปการศึกษา (n = 150) 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี         

ราชมงคลพระนคร 

จํานวน (คน) X  S.D. 
ระดับพฤติกรรม 

การมีสวนรวม 

1. ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง 

     ระดับช้ันปที่ 1 

ระดับช้ันปที่ 2 

ระดับช้ันปที่ 3 

2. ดานระบบเครือ่งปรับอากาศและพัด

ลมระบายอากาศ 

     ระดับช้ันปที่ 1 

ระดับช้ันปที่ 2 

ระดับช้ันปที่ 3 

3. ดานระบบอุปกรณสํานักงานและ

อุปกรณอื่น 

ระดับช้ันปที่ 1 

ระดับช้ันปที่ 2 

ระดับช้ันปที่ 3 

4. ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟา 

ระดับช้ันปที่ 1 

ระดับช้ันปที่ 2 

ระดับช้ันปที่ 3 

 

40 

56 

54 

 

 

40 

56 

54 

 

 

40 

56 

54 

 

 

40 

56 

54 

 

4.16 

4.34 

4.11 

 

 

4.22 

4.20 

4.20 

 

 

4.11 

4.38 

4.28 

 

 

4.22 

4.38 

4.30 

 

.619 

.625 

.742 

 

 

.616 

.545 

.510 

 

 

.602 

.833 

.953 

 

 

.570 

1.041 

.867 

 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 4.9 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตาม

ระดับช้ันปการศึกษา พบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          

พระนครอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           

พระนคร จําแนกตามระดับช้ันปการศึกษา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระดับช้ันปการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการมี

สวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เปนดังน้ี 

 ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับช้ันปที่ 2 มีพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมระดับช้ันปการศึกษาอื่น ๆ สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับช้ันปที่  3 มี

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก 

 ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี             

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับช้ันปที่  1            

มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมระดับช้ันปการศึกษาอื่น ๆ           

สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ที่ระดับช้ันปที่ 3 มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก 

 ดานอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับช้ันปที่ 2 มีพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมระดับช้ันปการศึกษาอื่น ๆ สวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับช้ันปที่  1               

มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก 

 ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตร ี               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับช้ันปที่  2             

มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมระดับช้ันปการศึกษาอื่น ๆ              

สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ที่ระดับช้ันปที่ 1 มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาดานดังกลาวมาก
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ตาราง 4.10 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมสีวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษา 

ระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร จําแนกตามสาขาวิชา (n = 150) 

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          ราชมงคลพระ

นคร 

จํานวน (คน) X  S.D. 
ระดบัพฤติกรรม 

การมีสวนรวม 

1. ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง 

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

2. ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลม

ระบายอากาศ 

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

3. ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณ

อ่ืน 

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

4. ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟา 

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม 

สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

98 

34 

 

18 

 

 

98 

34 

 

18 

 

 

98 

34 

 

18 

 

 

98 

34 

 

18 

 

4.18 

4.33 

 

4.11 

 

 

4.19 

4.28 

 

4.12 

 

 

4.23 

4.37 

 

4.29 

 

 

4.26 

4.48 

 

4.24 

 

 

.707 

.619 

 

.567 

 

 

.551 

.570 

 

.509 

 

 

.783 

1.033 

 

.637 

 

 

.739 

1.246 

 

.649 

 

มาก 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

มาก 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4.10 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตาม

สาขาวิชา พบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลงังานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตาม

สาขาวิชา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร มีสาขาวิชาตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาไม

แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เปนดังน้ี 

 ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมสาขาวิชาอื่น ๆ  

สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา

ดานดังกลาวมาก 

 ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีพฤติกรรมการมสีวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมสาขาวิชา

อื่น ๆ  สวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาดานดังกลาวมาก 

 ดานอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมสาขาวิชาอื่น ๆ   

 ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟามากกวากลุมสาขาวิชา

อื่น ๆ   



บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวม, ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมสีวนรวม

และแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร จํานวน 150 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 4 ดาน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถ

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 85 เปนเพศชาย รอยละ 62.7 มีอายุ  

19 – 20 ป รอยละ 37.3 ศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 2 โดยสวนใหญรอยละ 65.3 ศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 ระดับความรู เกี่ ยวกับการประหยัดพลั งงานไฟฟ าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวนมากมีความรูในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62 รองลงมา ระดับตํ่า รอยละ 24.67 

และระดับสูง คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน

ระบบไฟฟาแสงสวาง ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ดานระบบอุปกรณ

สํานักงานและอุปกรณอื่น และดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ((�̅�𝑥) = 4.25, S.D. = .547) เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการประหยัดพลังงานไฟฟามากที่สุด คือ ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา        

มีคาเฉลี่ย �̅�𝑥 = 4.31, S.D. = .870 รองลงมา คือ ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น            

มีคาเฉลี่ย �̅�𝑥 = 4.27, S.D. = .828 ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ มีคาเฉลี่ย 

 �̅�𝑥 = 4.21, S.D. = .549 และดานที่นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา

นอยที่สุด คือ ดานระบบไฟฟาแสงสวาง มีคาเฉลี่ย �̅�𝑥 = 4.21, S.D. = .672 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร  ในแตละดาน ไดแก ดานระบบไฟฟาแสงสวาง ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลม

ระบายอากาศ ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น และดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและ

เครื่องใชไฟฟา สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

3.1 ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ ทานจะปดไฟฟาแสงสวางในหองเรียนทุกครั้งเมื่อไมมีคนอยูในหอง 

รองลงมา คือ ทานเปดไฟฟาเพื่อใหแสงสวางในหองเรียนในสวนที่จําเปนและใชงานเทาน้ัน ทานใช

อุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทาน
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หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของปดทางแสงอาทติยเพื่อใหมีแสงสวาง พยายามใชแสงจากธรรมชาติ และเรื่องที่

นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟานอยที่สุด คือ ทานเปดผามาน / มูลี่

หนาตางหองเรียนเพื่อใหมีแสงสวางจากธรรมชาติในเวลาเรียนมากกวาการเปดไฟฟาแสงสวาง 

3.2 ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมี

สวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ ทานเปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียส และเปดพัดลมระบายอากาศขณะมีการใชเครื่องปรับอากาศ รองลงมา คือ ทานเปด

เครื่องปรับอากาศเฉพาะสวนที่จําเปนและในเวลาที่จําเปน ทานใชผามาน / มูลี่ บังแสงหรอืกันแดด 

เพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องปรบัอากาศไมใชทํางานหนักเกินไป ในฤดูหนาวขณะที่อากาศไมรอน

มากเกินไป ทานจะปดเครื่องปรับอากาศและเปดหนาตางแทน และเรื่องที่นักศึกษามีพฤติกรรมการมี

สวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟานอยที่สุด คือ ทานไมใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เชน 

กระติกนํ้ารอน คอมพิวเตอรในหองเรียนปรับอากาศ 

3.3 ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวม

ในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ ทานจะปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดูโดยปดที่

ตัวเครื่องไมใชปุมสแตนดบายจากรีโมท เพราะเครื่องจะยังมีการใชไฟฟาอยูตลอดเวลา รองลงมา คือ 

ทานไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน ทานตรวจ

แกไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแกไขบนเอกสารที่พิมพจากเครื่องพิมพจะชวยลดการสิ้นเปลือง

พลังงาน / กระดาษ / หมึกพิมพ ทานถายเอกสารแบบสองหนาเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ และ

เรื่องที่นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟานอยที่สุด คือ ทานไมเปด

คอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงานและปดหนาจอทันทีเมื่อใชงาน 

3.4 ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมี

สวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ ทานใหความรวมมือในการรณรงคประหยัด

พลังงานไฟฟาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองลงมา คือ ทานชวยดูแลเครื่องใชไฟฟาโดยการ

ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไมไดใชงาน ทานใชบันไดแทนการใชลิฟตสําหรับข้ึนหรือลงเพียง 1 หรือ 2 

ช้ัน ทานแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทุกครั้งเมื่อพบความผิดปกติของเครื่องใชไฟฟา และเรื่องที่นักศึกษา

มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟานอยที่สุด คือ เมื่อทานใชคอมพิวเตอรใน

หองปฏิบัติการ ทานมักจะทําความสะอาดดานนอกเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานดวยตนเองเสมอ 
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5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         

พระนคร ครั้งน้ี ตามความคิดเห็นของผูวิจัย พบวา โดยภาพรวมควรมีการปลูกฝงในเรื่องของการ

ประหยัดพลังงานในกับนักศึกษาในทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชา อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

การรณรงคในเรื่องของการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยยังไมไดรับการประชาสัมพันธเทาที่ควร 

จึงมีความจําเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราเปนบุคคลที่อยูในวัยแหงการ

เจริญเติบโต เรียนรู ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เปนวัยที่มีความคิดเปนอิสระ ตัดสินใจอยางรวดเร็ว  

ตอบสนองตอสิ่งเราไดดี จึงควรจะสรางจิตสํานึกใหกับบักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนของชาติใหปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม โดยการลด ละ เลิกพฤติกรรมที่สรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัย

เสาวลักษณ มากแผนทอง (2541 : 19) ที่ไดใหความหมายวาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา 

เปนการกระทํา หรือกิริยาอาการที่แสดงออกของบุคคลตอการใชพลังงานไฟฟาใหเปนไปอยางคุมคา

และโดยที่ยังคงไดรับความสะดวกสบายเทาเดิม หรือไมไดลดประโยชนจากการใชพลังงานไฟฟาลดลง 

และยังสอดคลองกับองคการอนามัยโลก (World Health Organization) ที่ไดเสนอปจจัยพื้นฐานใน

การระดมการมีสวนรวมของประชาชน คือ 1. ปจจัยของสิ่งจงูใจจากสภาพความเปนจริงของชาวบานที่

จะเขารวมกิจกรมใดกิจกรรมหน่ึงทั้งในแงของการรวมแรง รวมทรัพยากร หรืออื่น ๆ 2. ปจจัย

โครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม และ 3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมี

สวนรวม และสิ่งที่มีผลตอการกอใหเกิดการมีสวนรวมที่สําคัญที่สุด คือ แรงจูงใจ และภาวะของบุคคล 

(ผูนํา) ดังน้ันผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยเปนรายดานดังตอไปน้ี 

1. ดานระบบไฟฟาและแสงสวาง พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ รณรงคใหนักศึกษาปดไฟฟาแสงสวางในหองเรียนทุกครั้งเมื่อไมมีคน

อยูในหอง เปดไฟฟาเพื่อใหแสงสวางในหองเรียนในสวนที่จําเปนและใชงานเทาน้ัน ใชอุปกรณและ

หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงการวาง

สิ่งของปดทางแสงอาทิตยเพื่อใหมีแสงสวาง พยายามใชแสงจากธรรมชาติ และเปดผามาน / มูลี่

หนาตางหองเรียนเพื่อใหมีแสงสวางจากธรรมชาติในเวลาเรียนมากกวาการเปดไฟฟาแสงสวาง 

สอดคลองกับ กลยุทธของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยใชกลยุทธ 3 อ. ไดแก 

อุปกรณไฟฟา อาคารประหยัดพลังงาน และอุปนิสัยประหยัดไฟฟา ที่กลาวไววา อ. ที่สาม คือ อุปนิสัย

ประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยของคนไทยใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนไทย ดวยการจัดทําโครงการหองเรียนสีเขียวข้ึนในระดับตาง ๆ ทั่วประเทศ 

เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนของชาติไดเรียนรูและเขาใจถึงความจําเปนที่จะตองชวยกันประหยัดพลังงาน 

ดวยการใชไฟอยางรูคุณคา ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ดานระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมี

สวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ เปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส และเปดพัดลมระบายอากาศขณะมีการใชเครื่องปรับอากาศ เปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะ

สวนที่จําเปนและในเวลาที่จําเปน ใชผามาน / มูลี่ บังแสงหรือกันแดด เพื่อลดภาระการทํางานของ

เครื่องปรับอากาศไมใชทํางานหนักเกินไป ในฤดูหนาวขณะที่อากาศไมรอนมากเกินไป จะปด

เครื่องปรับอากาศและเปดหนาตางแทน และจะไมใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอน เชน กระติกนํ้ารอน 

คอมพิวเตอรในหองเรียนปรับอากาศ สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานของ หทัยรัตน เศรษฐวนิช 

และดร.ภิรดา ชัยรัตน (2559) ไดศึกษาความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟา พบวาในภาพรวมกลุม

ตัวอยางมีความรูในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ยัง

มีรายละเอียดบางเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความรูนอยในระดับนอย เชน ความรูในเรื่องการเลือกซื้อ

เครื่องปรับอากาศฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 และยังสอดคลองกับกลยุทธของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) โดยใชกลยุทธ 3 อ. ไดแก อุปกรณไฟฟา อาคารประหยัดพลังงาน และอุปนิสัย

ประหยัดไฟฟา ที่กลาวไววา อ. ที่หน่ึง คือ อุปกรณไฟฟา เปนโครงการที่มุงมั่นรณรงคสงเสริมใหทุก

ครัวเรือนในประเทศไทย เปลี่ยนมาใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปนเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น 

หลอดไฟ และพัดลม เพื่อใหผูบริโภคไดรับประโยชนในการประหยัดพลังงานจากเครื่องใชไฟฟา

ประสิทธิภาพสูงมากย่ิงข้ึน 

3. ดานระบบอุปกรณสํานักงานและอุปกรณอื่น พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การประหยัดพลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดูโดยปดที่ตัวเครื่องไมใช

ปุมสแตนดบายจากรีโมท เพราะเครื่องจะยังมีการใชไฟฟาอยูตลอดเวลา ไมปรับจอโทรทัศนใหสวาง

เกินไป และอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน ทานตรวจแกไขเอกสารบนจอภาพแทนการ

ตรวจแกไขบนเอกสารที่พิมพจากเครื่องพิมพจะชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน / กระดาษ / หมึกพิมพ 

ถายเอกสารแบบสองหนาเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ ไมเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงานและปด

หนาจอทันทีเมื่อใชงาน สอดคลองกับกลยุทธของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่กลาวไว

ในเรื่องของแนวทางการประหยัดพลังงาน ในดานของอุปกรณสํานักงาน เชน ปอดจอภาพในเวลาพัก

เที่ยง พิจารณาเครื่องพิมพ และเครื่องถายเอกสารที่มีระบบถาย 2 หนาจะชวยในเรื่องของการ
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ประหยัดกระดาษ และยังสอดคลองกับดวงดาว ทัศนประเสริฐ (บทคัดยอ: 2559) ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลพระนคร พบวา ประการที่ 1 ตัวทํานายในกลุมจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ 

และลักษณะทางสังคม รวม 7 ตัวแปร รวมกันทํานายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในกลุมรวม

ทํานายได รอยละ 52 ตัวทํานายที่สําคัญตามลําดับ คือ การเห็นแบบอยางจากครอบครัว เจตคติตอ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา การไดรับขาวสารการประหยัดพลังงานไฟฟา ความสุขใจ  

ดานการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการมีสวน

รวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางตอเน่ือง คือ ใหความรวมมือในการรณรงคประหยัดพลังงาน

ไฟฟาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยดูแลเครื่องใชไฟฟาโดยการถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อ

ไมไดใชงาน ทานใชบันไดแทนการใชลิฟตสําหรับข้ึนหรือลงเพียง 1 หรือ 2 ช้ัน แจงเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบทุกครั้งเมื่อพบความผิดปกติของเครื่องใชไฟฟา และเมื่อใชคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 

มักจะทําความสะอาดดานนอกเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานดวยตนเองเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ

สุคนธ มาศนุย (2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน ของ

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ อายุการทํางานที่

สถาบันฯ การรับรูขอมูลขาวสารและทัศนคติ สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการประหยัดพลังงานเพื่อลด

ปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ สถานภาพ ภูมิลําเนา การศึกษาสูงสุด ตําแหนง หนวยงานที่สังกัดรายได

เฉลี่ยตอเดือน และความรูความเขาใจ และยังสอดคลองกับอุไร จูสวัสด์ิ (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

การมีสวนรวมในการประหยัดพลงังานในครัวเรอืนของเจาหนาที่ ในโรงพยาบาลชลบุรพีบวา เจาหนาที่ 

พักอาศัยในบานพักในโรงพยาบาลชลบุรีมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาใน

ภาพรวม อยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เจาหนาที่มีสวนรวมในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาดานแสงสวางและพลังงานความรอนอยูในระดับปานกลาง สวนดานความเย็น 

เจาหนาที่ที่มีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูในระดับมาก สวนความรูเกี่ยวกับการประหยัด

พลังงานไฟฟา พบวาเจาหนาที่มีความรูในระดับสูง เมื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมของกลุม

ตัวอยางจําแนกตาม เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, ระดับตําแหนง, รายไดตอเดือน, จํานวน

เครื่องใชไฟฟาและระดับของความรูในการประหยัดพลังงาน พบวาอายุรายไดตอเดือน และจํานวน
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เครื่องใชไฟฟามีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา สําหรับ เพศ, ระดับ

การศึกษา, สถานภาพ, ระดับตําแหนง และระดับความรูไมมีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

ประหยัดพลังงาน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยควรปลูกฝง สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน ประหยัดพลังงาน

ทั้งในเรื่องของไฟฟา และนํ้า และควรมีการติดตามและประเมินผลการมีสวนรวมของนักศึกษาอยาง

ตอเน่ือง เพื่อใหนักศึกษาเกิดการต่ืนตัวและปฏิบัติตนในเรื่องของการประหยัดพลังงานไดถูกตอง 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการหองเรียนสีเขียว หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การอนุรักษพลังงานอยางตอเน่ือง เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู จดจํา และปฏิบัติใหเปนนิสัย เพื่อที่จะได

ใหนักศึกษาปฏิบัติและเรียนรู ฝกฝนตัวเอง ใหเปนคนเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แยกเปนคณะ / วิทยาเขต 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แยกเปนคณะ / วิทยาเขต 

3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานของ

บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  



81 
 

บรรณานุกรม 
 

กิตติศาสตร์  แจ่มเล็ก (2559)  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ 
            วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
            คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การใช้SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ 6). ภาควิชาสถิติ  
           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 
ณรงค์  สินสวัสดิ์. (2539) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร.    
           วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต,สาขาวิจัยประชากรและสังคม.สถาบันวิจัยประชากรและ 
           สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ณรงค์ วารีชล. (2551). การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสู่เมืองน่าอยู่. กรณีศึกษาเทศบาล 
           ต าบลบางพระ. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัย 
           การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ดวงดาว ทัศนประเสริฐ (2557) พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา    คณะบริหารธุรกิจ  
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
            2557   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ทานตะวัน อินทร์จันทร์. (2546). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาล 
            เมืองล าพูน. การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิต 
            วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ธนวัฒน์  ค าภีลานนท์. (2550). การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล เมืองคูคต  
             จังหวัดปทุมธานี. วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
ธานินทร์   ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วีอินเตอร์พริ้นทร์. 
ประชุม  สุวัติถี. (2551).การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา บริหารศาสตร์. 
ปรีดา  เจษฎาวรางกุล. (2550). การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต  
               อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการ 
               ปกครองทองถิ่น, วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์. (2551). ความหมายของการมีส่วนร่วม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์,  
               พระนครศรีอยุธยา. 
ปราโมทย์ ชวนิตย์  (2550) พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน : ศึกษากรณีป่าไม้บริเวณลุ่มน้ า

แม่ยางม้ิน ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: 
กรุงเทพฯ.   



82 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ – ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
มณฑล จันทร์แจ่มใส. (2551). ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา: เกาะมุก  
                 จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและ 
                 สภาพแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
มณฑล เอกอดุลย์พันธ์.(2553).การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตลาดน้ าตลิ่งชัน  
                 เขตตลิ่งชัน กรงุเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย,  
                 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ยุพิน ระพิพันธุ์. (2544). ความรู้ ทัศนคติและการจัดการที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการชุมชนในการ 
                 จ าแนกประเภทมูลฝอยที่ใช้ในชีวิตประจ าวันก่อนทิ้งในเขตเทศบาลเมืองพนัส อ าเภอพนัสนิคม 
                 จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชน มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน, คณะสังคม 
                 สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ยุพาพร รูปงาม. (2545). การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบราชการ. ภาคนิพนธ์ 
                 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์, (2549) พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียน        

กุนนทรีุทธารามวิทยาคม /. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, :ม.ป.ท. 
วิมลสิทธิ์   หรยางกูร (2549) พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพ่ือการออกแบบและ 
                 วางแผน. ส านกัพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526 – 2549) 
วงเดือน เจริญ. (2553). ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสารสนเทศ ของ 
                  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา.  
วรรณา วงษ์วานิช. (2549). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพมหานคร:  
                 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศิรชิัย กาญจนวาสี. (2547). ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่  3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
                 มหาวิทยาลัย. 
สันติชัย เอ้ือจงประสิทธิ์. (2551). สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. 
สุคนธ์  มาศนุย (บทคัดยอ: 2551) พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน ของบุคลากร 
              สถาบันเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานครวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
             (การจัดการสิ่งแวดล้อม ) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ใน 

              สถาบันอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 328 ถนน 
              ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน http://www.dsm.egat.co.th 

http://www.dsm.egat.co.th/


83 
 

บรรณานุกรม 
 
หทัยรัตน์ เศรษฐวนิชและ ดร. ภิรดา ชัยรัตน(2559)  การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร 
              ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา 
              บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อุไร  จสูวัสดิ  (2549) พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานในครวัเรือนของเจาหนาที่ ในโรงพยาบาล 

                   ชลบุร ี  หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท  ั่วไป 

                   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อคิน รพีพัฒน์. (2547). การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา.กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษา นโยบายสาธารณสุข. 
Cohen, J. M. & Uphoff, N. T. (1981). Rural Development Participation Concept and Measures for  
            Project Design Implementation and Evaluation. New York: Cornell University.  
Cousin, W. (1996). Advertising Media Planning (5th ed.). Lincolnwood, IL: NTC Business Books.  
Cronbach L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row. 
Reeder, W. W. (1974). Some Aspects of the Information Social Participation of Farm Families in  
            New York State. New York : Cornell University.  
Rogers, E. M.& Shoemaker, F. F.(1975). Communication of Innovations : A Cross Cultura  
           Approach. New York: The Free Press. United Nation Organization. (1981).  
Erwin, W. (1976). Participation Management: Concept Theory and Implementation. Atlanta:  
            Georgia State University.  
Uniteds Nation. (1981). Department of International Economic and Social affair. Popular  
            Participation as Strategy for Program Community Level Action and Development.  
            New York: United Nation. 
Watson, G. (1985). Critical Thinking Appraisal Manual. New York: Harcourt Brace and world . 
             World Health Organization. (1981). Community Involvement in Health for Primary.  
             Health Care. Geneva : WHO. 
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : The Cognitive Domain.  
             New York : David McKay.  
Halpin, A.W. (1966). Theory and Research in Administration. New York: The Macmillan.  
 
 
 



1 

 

 
แบบสอบถามงานวิจัย 

 
เร่ือง  :   พฤติกรรมการมสีวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ,ปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการ     
สงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือประโยชน์ที่ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
รณรงค์เก่ียวกับการสงเสริมพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน ของหน่วยงานได้  ผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอบแบบสอบถาม ตามความเห็นหรือความรู้สึกท่ีแท้จริงของ
ท่านมากที่สุด ข้อมูลที่ท่านได้รับจากแบบสอบถามการศึกษานี้จะไม่มีผลเสียหายต่อท่านแต่ประการใด
ทั้งสิ้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ด้วย 

2. แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มี  4  ตอน คือ 
     ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพ้ืนฐานเพ่ือใช้อธิบาย 

                            ลักษณะหรือสถานภาพส่วนบุคลของประชากรและใช้อธิบายผลในการวิจัย 
                ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
      ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
                ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา 
                             ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ตอนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ค าชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย   ลงใน (  ) หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ      
(  )  ชาย     

(  ) หญิง 
 

2. อายุ 
(  )   17-18 ปี    

(  )  19-20  ปี 

(  )   21-22 ปี    

(  )   22 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับชั้นปีการศึกษา 
(  )   ระดับชั้นปีที่  1    

(  )  ระดับชั้นปีที่  2  

(  )   ระดับชั้นปีที่  3    

(  )  ระดับชั้นปีที่  4  
 

4. สาขาวิชา  
(  ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(   ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(   ) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรเูกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1. การประหยดัพลังงานไฟฟ้า ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ตั้งตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.       ข.  ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน 
ค. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ช่ัวโมง  ง.  ตั้งอุณหภูมเิครื่องปรับอากาศที่ 22 องศาเซลเซียส 

2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี  
ก. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้อง 1 ช่ัวโมง          ข. เปิดเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา 
ค. ปิดประตู ให้มิดชิดไม่ให้ความเย็นรั่วไหลและเปดิหน้าต่างเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเท 
ง. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน 

3. ข้อใดเป็นวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง 
ก. น าของที่ไม่ร้อนใส่ตู้เย็น    ข. ตู้เย็นแบบประตู 2 ประตูกินไฟน้อยกว่าแบบประตเูดียว 
ค. ควรละลายน้ าแข็งในตู้เย็นสม่ าเสมอ การปล่อยให้น้ าแข็งจับหนาจนเกินไปจะท าใหเ้ครื่อง  
    ต้องท างานหนัก ท าให้กินไฟมาก 
ง. ไม่ควรปรบัจอโทรทัศน์ใหส้ว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจ าเป็น 

 4. การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ก. ไม่จับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียก     ข. เมื่อเห็นสายไฟช ารดุให้รีบบอกผู้ใหญ ่
ค. เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ด้วยระบบอุ่น จะเป็นการประหยดัไฟฟ้า  ง. เก็บปลั๊กไปไว้ในท่ีที่สูง ให้พ้นมือเด็ก 

5.  การประหยดัไฟฟ้าแสงสว่าง ข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก. ควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนอยูใ่นห้อง   
ข. เลือกใช้หลอดไฟท่ีมีก าลังวัตตเ์หมาะสมกับการใช้งาน 
ค. ควรใช้หลอดไส้ แทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ง. พิจารณาใช้โคมไฟตั้งโตะ๊ส าหรบังานท่ีต้องการแสงสว่างจุดเดียว 

6. การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อใดผิด 
ก. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู โดยปิดทีต่ัวเครื่อง หรือใช้ปุ่มแสตนด์บายจากรีโมท     
ข. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะความร้อนท่ีเตาจะร้อน 
    ต่ออีกอย่างน้อย 5 นาที เพียงพอที่จะท าให้อาหารสุกได ้
ค. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะท าให้ความเย็นรั่วออกมาได้   
ง. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย และอยา่น าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะท าให้ตู้เย็นท างานหนัก 

7. การประหยดัไฟฟ้าข้อใด ไม่ถูกต้องที่สุด 
ก. ในส านักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ไมจ่ าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00                   
ข. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 
ค. หลีกเลี่ยงการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ า หม้อหุงตม้ ไว้ในห้องที่มี

เครื่องปรับอากาศ 
ง. ควรพรมน้ าจนแฉะเวลารดีผ้า เพราะท าให้รีดง่ายมากขึ้น 
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8.  ข้อใดไม่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน 
 ก.  เลือกใช้หลอดมไีส้แทนหลอดฟลูออเรสเซนส์  ข.  ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟเป็นประจ า 
 ค.  ควรใช้หลอดไฟท่ีมีวตัต์ต่ า ถ้าต้องการเปิดไฟท้ิงไว้เป็นเวลานานๆ  

ง.  ตกแต่งภายในอาคารสถานท่ีโดยใช้สีอ่อนเพื่อเพิ่มการสะท้อนแสง 
9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี 

ก. เปิดเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศา   ข. ท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศทุก 6 เดือน 
ค. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้อง 1 ช่ัวโมง  ง. เปิดประตูห้องนอนขณะเปดิเครือ่งปรับอากาศ 

10. ที่ความสว่างเท่ากันหลอดไฟชนิดใดประหยัดไฟท่ีสุด 

ก. หลอดไส ้  ข .หลอดตะเกียบ  ค. หลอดแอลอดีี                ง. หลอดอ้วน 

11. ข้อใดไม่เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภัย 
ก. ควรใช้หลอดไฟฟ้า แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์  
ข. ควรเลือกใช้โคมไฟแบบสะท้อนแสง เพราะจะท าให้ความสว่าง มากข้ึน   
ค. เลือกตู้เย็นแบบประตูเดียวกินไฟน้อยกว่าแบบ 2 ประต ู 
ง. ขณะเปิดพัดลม ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทไดด้ี  

12.ข้อใดเป็นวิธีการใช้กระติกน้ ารอ้นไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง 
ก. ระวังอย่าให้น้ าแห้ง         ข. อย่าน าสิ่งใดๆ มาปิดช่องไอน้ าออก 
ค. ตั้งกระติกน้ าร้อนไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ       ง. ใส่น้ าให้เหมาะกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับท่ีก าหนดไว้ 

13.  โทรทัศน์แบบใดประหยดัไฟฟ้ามากท่ีสุดเมื่อเปิดใช้ในจ านวนช่ัวโมงเท่ากัน 
  ก. จอ LED 46 นิ้ว     ข. จอ LCD 46 นิ้ว   ค. จอแบน 20 นิ้ว  ง. จอแบน 25 นิ้ว 
14. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการประหยัดไฟฟ้าของรัฐบาล 
 ก. ปิดไฟคนละดวง   ข.  ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน  30  นาที 
 ค.  ใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน ง. ซื้อของไทยช่วยไทยประหยดั 
15. ข้อใดคือหลักการประหยัดพลงังาน 4 ป . 

ก. ปิด  – ปรับ – ปลด – ปล่อย  ข. ปิด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน 

ค. ปิด  – ปรับ – ปลด – ประหยดั  ง. ปิด – ปรับ – เปลี่ยน – ประหยดั 

 
กระดาษค าตอบ 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     6     11     16     
2     7     12     17     
3     8     13     18     
4     9     14     19     
5     10     15     20     
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ตอนที่ 3 :  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง       
1. ท่านจะปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียนทุกครั้งเมื่อไม่มีคนอยู่

ในห้อง 
     

2. ท่านเปิดไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างในห้องเรียนในส่วนที่จ าเป็น
และใช้งานเท่านั้น  

     

3. ท่านเปิดผ้าม่าน/มู่ลี่หน้าต่างห้องเรียนเพื่อให้มีแสงสว่างจาก
ธรรมชาติในเวลาเรียน มากกว่าการเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 

     

4. ท่านใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

     

5. ท่านหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของปิดทางแสงอาทิตย์เพ่ือให้มีแสง
สว่าง พยายามใช้แสงจากธรรมชาติ 

     

ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ      
1. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเชียล และ

ปิดพัดลมระบายอากาศขณะมีการใช้เครื่องปรับอากาศ 
     

2. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะส่วนที่จ าเป็นและในเวลาที่
จ าเป็น 

     

3. ท่านใช้ผ้าม่าน/มู่ลี่ บังแสงหรือกันแดด เพ่ือลดภาระการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศไม่ให้ท างานหนักเกินไป 

     

4. ในฤดูหนาวขณะที่อากาศไม่ร้อนมากเกินไปท่านจะปิด
เครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างแทน 

     

5. ท่านไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เช่น กระติกน้ าร้อน 
คอมพิวเตอร์  ในห้องเรียนปรับอากาศ 
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พฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ระบบอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์อ่ืน      
1. ท่านจะปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู โดยปิดที่ตัวเครื่อง ไม่

ใช้ปุ่มแสตนด์บายจากรีโมท เพราะเครื่องจะยังมีการใช้ไฟฟ้า
อยู่ตลอดเวลา 

     

2. ท่านไม่ปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์
ให้เสียงดังเกินความจ าเป็น 

     

3. ท่านไมเ่ปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งานและปิดหน้าจอ
ทันที เมื่อไม่ใช้งาน 

     

4. ท่านตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบน
เอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์จะช่วยลดการสิ้นเปลือง
พลังงาน/ กระดาษ/ หมึกพิมพ์  

     

5. ท่านถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ      
ด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า      

1. ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกครั้งเมื่อพบความผิดปกติ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

     

2. ท่านช่วยดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

     

3. เมื่อท่านใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ ท่านมักจะท า
ความสะอาดด้านนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยตนเอง
เสมอ 

     

4. ท่านใช้บันได แทนการใช้ลิฟต์ส าหรับขึ้นหรือลงเพียง 1 หรือ 
2 ชั้น 

     

5. ท่านให้ความร่วมมือในการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตอนที่  4 : ปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา 
              ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1. ท่านคิดว่าควรจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
2. ส าหรับตัวท่าน สิ่งจูงใจหรือมาตรการที่จะท าให้ท่านให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
.............................................................................................................................................................................  
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