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 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือ ศกึษาผลของการ สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน

อยา่งยั่งยืน โดยมีจดุมุง่หมายด้านหลกัๆ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใ จเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  ด้านพฤตกิรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน และด้านพฤตกิรรมและ

เจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

 วิธีการดําเนินการวิจยั เชิงทดลอง  โดยมีกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 ครัวเรือน ในเขตพืน้ท่ีตําบล

ในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุ ทรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีได้รับการคดัเลือกโดยผู้ วิจยัจาก

ผู้สมคัรเข้าร่วม กิจกรรมการสง่เสริมการ อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  เร่ิมการทดลองตัง้แต่

เดือนตลุาคม พ .ศ.2553 ถึงเดือนมีนาคม พ .ศ.2554 รวมระยะเวลา 0 6 

 ผลการวิจยัมีดงัตอ่ไปนี ้ 

เดือน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ได้แก่  แผนการจดักิจกรรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคต ิและ

สมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  

และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และเปรียบเทียบ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลั งงานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนก่อนและหลงัเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยใช้  t–test  (Dependent – Samples)   

 1.   กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ก่อนและหลงั

ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครั วเรือนอยา่งยัง่ยืน แตกตา่ง กนัอยา่ง มีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม 

 2.   กลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรมการใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลงจากฐานเดือนแรกคดิเป็นร้อยละ 9.8   

 3.   กลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรม การอนรัุกษ์พลงังา นอยา่งต่ อเน่ืองและยัง่ยืนอยูใ่นระดบัมาก  

โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39 และมีเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.44 
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 The purpose of this research was to study the results of encouraging sustainable 

domestic energy conservation in three aspects: comprehension of domestic energy 

conservation, exploitation of domestic energy conservation, and behaviour and attitude 

towards sustainable domestic energy conservation. 

 Experimental research was conducted on 30 eligible households located in 

Bangprakod, Pharsamuthchedi, Samut Prakarn on a voluntary basis. The research started in 

October 2010 and finished in March 2011 and lasted 6 months. Tools used are activity 

plans, tests of related understanding and knowledge, and behaviour and attitude evaluation 

questionaires. Statistics used for data analysis included percentage, the arithmetic mean, 

and standard deviation. The pre and post education achievements were compared using 

the Dependent Samples T-Test. 

 1.  Samples statistically demonstrated comprehension of domestic energy 

conservation at α = 0.05 post-project. 

 2.  Samples were decreased in monthly energy consumption by 9.8%. 

 3.  Samples manifested behavioural improvement  and attitude towards sustainable 

domestic energy conservation at an average of 4.39 and 4.44 respectively. 
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 ปริญญานิพนธ์ฉ บบันีสํ้าเร็จลลุว่งด้วยความอนเุคราะห์ให้คําปรึ กษาอยา่งดีย่ิงจากอาจารย์

ดร . อมัพร  กญุชรรัตน์  ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ อาจารย์ดร . ชมพนูทุ  สขุหวาน

กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแก้ไขพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  

เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งย่ิงไว้ ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.ไพรัช  วงศ์ยทุธไกร อาจารย์ ดร.สมหญิง  งามพรประเสริฐ  

คณะกรรมการสอบ ปริญญานิพนธ์  ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา   ตรวจสอบแก้ไขพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ใน

การปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ย่ิงขึน้  ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.จนัทนา  กญุชรรัตน์  

อาจารย์ ดร.สวิุมล  กฤชคฤหาสน์  อาจารย์โอภาส  สขุหวาน  ท่ีกรุณาอนเุคราะห์สละเวลาเป็นผู้ เช่ียวชาญ

ประเมินเคร่ืองมือ  จนทําให้การทดลองครัง้นีสํ้าเร็จลลุวงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคณุพ.ญ.เกษรา  เลี ย้งเพชร  หวัหน้ากลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน

(อสม.) สถานีอนามยับ้านคูส่ร้าง ตําบลในคลองบางปลากด  อําเภอพระสมทุรเจดีย์  จงัหวดัสมทุรปราการ  

ท่ีกรุณาให้การชว่ยเหลือในการตดิตอ่ประสานงานและอํานวยความสะดวก ด้านตา่งๆไมว่า่จะเป็นด้าน

สถานท่ีการจดัอบรม  ด้านตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ เข้าร่วมโครงการฯจนงานสําเร็จลลุว่งเป็นอยา่งดี  

 ขอขอบคณุผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนทกุทา่น

ท่ีให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาดําเนนิโครงการ   และขอขอบคณุรุ่น พ่ี และ

เพ่ือนๆ ชาวอตุสาหกรรมศกึษา ท่ีให้คําแนะนํา  คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  รวมทัง้เป็นกําลงัใจใน การ

ทํางานวิจยัจนกระทัง่งานวิจยัสําเร็จลลุว่งด้วยดี 

 สดุท้ายนีผู้้ วิจยัขอน้อมระลกึถึงพระคณุของมารดาคณุบญุเรือน  ปลืม้จิตร บดิาคณุวรรณชยั  

ปลืม้จติ ร  รวมถึง ครู อาจารย์ ท่ี ประสิทธ์ิประสาทวิชา ให้การสนบัสนนุการศกึษา คําปรึกษาแนะนํา

และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ซึง่ เป็นกําลงัใจ และแบบอยา่งในการดําเนินชีวิต ให้ผู้ วิจยัตลอดมา  ผู้ วิจยัขอ

กราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูอยา่งย่ิงไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 

มนษุย์เร่ิมรู้จกัพลงังานมาตัง้แตด่กึด าบรรพ์เช่น ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ นอกจากนี ้
มนุษย์ยงัค้นพบถ่านหิน และปิโตรเลียมซึ่งเป็นพลงังานท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งและใช้ประโยชน์จาก
พลงังานดงักลา่วทัง้หมดในการด ารงชีวิต และสร้างความเจริญของโลกสืบมา โดยเฉพาะในช่วง 400 ปี
หลงัจากท่ีมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์มากขึน้จึงได้น าความรู้ดงักล่าวมาพฒันาวสัด ุ 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือช่วยให้การด ารงชีวิตมีความสขุสบายมากขึน้ (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน. 2549: 4) ดงันัน้พลงังานจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการตอบสนอง
ความต้องการพืน้ฐานของประชาชน อีกทัง้ยังเป็นปัจจัยหลักในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม              
ซึง่เปรียบเสมือนกบัออกซิเจนท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 
 จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มี
การด าเนินอยูต่ลอดเวลา ท าให้ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลงังานเพิ่มสงูขึน้ทัง้ภาคธุรกิจและภาค 
อตุสาหกรรม  ซึ่งกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  ได้รายงานสรุป
สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปีพุทธศกัราช 2551 ว่า ประเทศไทยมีการใช้พลงังานเพิ่มขึน้
อย่างตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 10 และเพิ่มขึน้จากปีพ.ศ. 2550 ร้อยละ 2.2 ซึ่งการจดัหาพลงังานของประเทศ
แบง่เป็น 3 ด้านคือ  1)การผลิตจากแหลง่ภายในประเทศ  มีการผลิตพลงังานจากแหล่งภายในประเทศ
รวมทัง้สิน้ 61,930 พนัตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบเพิ่มขึน้จากปีพ.ศ. 2550 ร้อยละ 6.3  2)แหล่งตา่งประเทศ  
มีการน าเข้าพลงังานเชิงพานิชย์รวมทัง้สิน้  59,386 พนัตนัเทียบเทา่น า้มนัดิบ เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 
0.8 คิดเป็นมลูคา่น าเข้ารวมทัง้สิน้ 1,178,000 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 41.1 และ3)การ
สง่ออกพลงังานเชิงพานิชย์  มีการส่งออกพลงังานรวมทัง้สิน้ 11,325 พนัตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบเพิ่มขึน้
จากปีก่อนร้อยละ 20.9  ส าหรับมลูคา่การส่งออกพลงังานรวมทัง้สิน้  297,631 ล้านบาท  ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ประเทศไทยยงัต้องน าเข้าทรัพยากรพลงังานจากตา่งประเทศมลูคา่มหาศาล  โดยเฉพาะ
น า้มนัดิบและน า้มนัส าเร็จรูปจากภูมิภาคตะวันออกกลาง และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เชน่  ประเทศมาเลเซีย   ประเทศลาว และประเทศพมา่  เป็นต้น     
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 จากสถานการณ์ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอตัราท่ีสูงอย่างตอ่เน่ือง  
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ อาทิเช่น ความต้องการใช้พลงังานของโลกท่ีเพิ่มขึน้  การเก็งก าไร   
สถานการณ์ความมัน่คงและปริมาณส ารองพลงังานของโลกลดลง  หากไม่สามารถส ารวจแหล่งส ารอง
ได้เพิ่มเตมิและความต้องการใช้พลงังานโลกเพิ่มขึน้  โลกจะมีพลงังานดงักลา่วให้ใช้ได้อีกราวประมาณ 
25-40 ปีเทา่นัน้ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน. 2549: 1) จากสถานการณ์ดงักล่าว
จะท าให้ประเทศไทยพบกบัสถานการณ์ด้านวิกฤตพลงังานในอนาคตอนัใกล้ในไม่ก่ีปีข้างหน้า  ดงันัน้
ควรใช้พลังงานขัน้สุดท้ายอย่างระมัดระวังเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การใช้พลังงานสูงสุด และมีใช้
ยาวนานท่ีสดุและเหมาะสมกบัสถานการณ์การขาดแคลนแหลง่พลงังานในปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขาท่ีอยู่อาศยัซึ่งเป็นสาขาทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอันเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศและจาก
การรายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2551 ของกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน
เก่ียวกับข้อมูลการใช้พลงังานขัน้สุดท้ายจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจสรุปว่า  สาขาบ้านท่ีอยู่  อาศยัมี 
การใช้พลงังานขัน้สดุท้ายจ านวน 9,958 พนัตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบ (unit : ktoe) หรือ สดัส่วนร้อยละ15.1 
ของทัง้หมด จดัเป็นสาขาอนัดบัสามรองจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาการขนส่งตามล าดับ 
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน. 2553: ออนไลน์) และมีแนวโน้มสถิติเพิ่มขึน้เร่ือยๆ
ในอนาคตข้างหน้าตามการอตัราการขยายตวัของประชากรและการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 จากการส ารวจการใช้พลงังานของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ทัง้ในเขต
และนอกเขตเทศบาลประมาณ 52,000 ครัวเรือน  ข้อมูลได้จากการส ารวจในภาพรวมของการใช้
พลังงานของครัวเรือนในประเทศไทย กลุ่มท่ีใช้พลังงานมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ีอยู่ในเขตเมือง  ได้แก่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล(นนทบรีุ ปทุมธานี และสมุทรปราการ) และเขตเทศบาลใช้ไฟฟ้าเป็น
พลงังานหลกั  ซึ่งพลงังานไฟฟ้ามีบทบาทและเป็นปัจจยัส าคญัขัน้พืน้ฐานของการด ารงชีวิตสมยัใหม ่ 
การใช้พลงังานไฟฟ้าตามกิจกรรมการใช้งานหลายรูปแบบ เชน่  เพ่ือท าความเย็น  เพ่ือการให้แสงสว่าง  
เพ่ือการท าอาหารและเพ่ืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น  ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้จ่าย
ด้านพลงังานมากท่ีสดุเฉล่ียเดือนละ 2,667 บาท คิดเป็น 2.1 เท่าของครัวเรือนในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซึง่เป็นภาคท่ีมีคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานน้อยท่ีสดุและใกล้เคียงกนัคือเฉล่ียเดือนละ 
1,273 บาทและ 1,231 บาท ตามล าดบั  โดยปริมาณความต้องการพลังงานในบ้านท่ีอยู่อาศยันัน้
เพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกนักบัการเพิ่มขืน้รายได้ตอ่ประชากร (ส านกังานสถิตแิหง่ชาต.ิ  2553: ออนไลน์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ดงันัน้การใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุนัน้เป็นการสงวนทรัพยากร
เชือ้เพลิงธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีใช้ได้นานท่ีสดุ  การรู้จกัการใช้พลงังาน
อย่างประหยดัย่อมลดคา่ใช้จ่ายพลงังานในการครองชีพและลดต้นทนุในด้านพลงังานท่ีใช้ในการผลิต
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สินค้าลดลง อนัจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของชาติด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบั
บคุคลและชุมชน  ประชาชนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์พลงังานอย่างจริงจงั (ณฐัชมยั ลกัษณ์อ านวยพร.  
2549: 110) และเพ่ือเป็นการรองรับกบัสถานการณ์วิกฤตพลงังานท่ีจะเกิดขึน้กบัประเทศไทยในไม่ก่ีปี
ข้างหน้า เราจงึควรมีมาตรการในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนี ้ ซึง่การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน
ครัวเรือนเป็นมาตรการหนึ่งท่ีลงทนุน้อย  มีประสิทธิภาพ และท าได้รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
พลังงานของประเทศโดย นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐบาล       
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัจันทร์ท่ี 12 มกราคม 2552 ในนโยบายท่ี 4 เร่ืองการ
อนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพกล่าว คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานทัง้ในภาค
ครัวเรือน อตุสาหกรรม บริการ และขนสง่ โดยการรณรงค์ให้เกิดวินยัและสร้างจิตส านึกในการประหยดั
พลังงาน  และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจาก
ภาคเอกชนในการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประหยัดและมาตรการสนับสนุนให้ครัวเรือนลดค่าใช้ไฟฟ้า
ในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด รวมทัง้การวิจยัพฒันาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐาน
อาคารประหยดัพลงังาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง 
เพ่ือให้มีการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  และชะลอการลงทนุด้านการจดัการพลงังานของประเทศ
โดย 
 1. การพฒันาและอนรัุกษ์พลงังานของประเทศ 
 2. รณรงค์ สร้างจิตส านกึในการประหยดัพลงังานและให้ความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 
 3. สร้างแรงจงูใจและสิทธิประโยชน์ในการลงทนุเพ่ือประหยดัพลงังาน 
 4. วิจยัและพฒันาระบบและเทคโนโลยีท่ีท าให้ประหยดั 
 5. ก าหนดมาตรฐาน  กฎ  ระเบียบ  ส าหรับอุปกรณ์  วัสดแุละวิธีการบริหารจัดการในการ
ประหยดัพลงังาน 
 6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต้นแบบ เช่น ประกอบการ SME ท่ีมีความโดดเดน่สนใจในการ
ประหยดัพลงังาน (ส านกันโยบายและแผนพลงังาน. 2552: ออนไลน์) 
 ดงันัน้การสง่เสริมให้มีการอนรัุกษ์พลงังานของประเทศในด้านท่ีอยู่อาศยันี ้ จึงมีความจ าเป็น
และจะส่งผลต่อการใช้พลงังานภายในประเทศโดยรวม ทัง้นีจ้ึงต้องการความร่วมมือจากประชาชน
ทัว่ไปเป็นหลกั ซึ่งชมุชนเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสงัคม  โดยเฉพาะการเรียนรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการ ตลอดจนรวมไปถึงการรวบรวมองค์ความรู้ การถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้สู่รุ่น
ต่อไป ชุมชนจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งท่ีสองซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพัฒนาชาติ และการ
อนรัุกษ์พลงังานนีเ้ป็นการใช้พลงังานในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ พร้อมทัง้รักษาพลงังานท่ีใช้ใน
ครัวเรือนให้มีใช้อยู่ได้อย่างตอ่เน่ืองและเพียงพอในระยะเวลายาวนานหรือจากรุ่นสู่ รุ่น ซึ่งเป็นแนวทาง
ของการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  
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จากปัญหาและความส าคญัของการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนดงักล่าว  ผู้วิจยัจึงมีจดุมุ่งหมาย
ในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยการใช้กิจกรรม
หลากหลายรูปแบบกบัครัวเรือน  เพ่ือเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอ่การอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  มีความรู้ความเข้าใจ  มีพฤติกรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าใน
ครัวเรือนลดลง มีพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ และมีวิธีการอนรัุกษ์พลงังาน
ในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนมีจิตส านึกพร้อมน าความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
พลงังานในครัวเรือนน ามาปฏิบตัิได้อย่างถูกวิธี และสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความ
ยัง่ยืน  เพ่ือเป็นพืน้ฐานเร่ิมต้นในการพฒันาประเทศชาตสืิบไป 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้มีจดุมุง่หมาย ดงันี ้
 1. เพ่ือพฒันากิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน   
ของสมาชิกในครัวเรือน  ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของสมาชิกในครัวเรือน
หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 4. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนของสมาชิกในครัวเรือน หลงัเข้าร่วม
กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 5.  เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของสมาชิก
ในครัวเรือน หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 ผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีความส าคญัคือ  ได้แนวทางในการพฒันากิจกรรมการ
สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งยัง่ยืน  รวมทัง้กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์
พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  มีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์
พลงังานในครัวเรือนท่ีถูกต้อง  สามารถน าความรู้ท่ีได้มาปฏิบตัิในการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพอนัก่อประโยชน์สูงสุดในด้านการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  และสามารถ
ชว่ยรัฐชะลอการจดัหาแหลง่พลงังานของประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
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ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน เพ่ือให้ได้รับความรู้
และสามารถน าไปปฏิบตั ิ โดยมี 
 1. เนือ้หำกำรจัดกิจกรรม  โดยการจดักิจกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน
ให้กบัครัวเรือนในชมุชนรูปแบบตา่งๆใน 4 รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน ได้แก่  
การใช้ป้ายประชาสมัพนัธ์  การเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขนัการอนรัุกษ์พลงังาน  
  1.2 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน  
ได้แก่ การฝึกการอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  
  1.3 กิจกรรมการบนัทึกการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการใช้สมุดบญัชี
พลงังานประจ าครัวเรือนท่ีได้จากงานวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการจดบนัทึกสถิติข้อมลูการใช้ปริมาณไฟฟ้า
ในครัวเรือนด้วยตวัเอง เพ่ือส ารวจหาจุดสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน รวมทัง้เปรียบเทียบ
พฤตกิรรมการใช้พลงังานของสมาชิกในครัวเรือนเพ่ือหาแนวทางลดใช้ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 
  1.4 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน คือ กิจกรรมท่ีผู้วิจยัเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการลดใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนท่ีประสบปัญหาในการ
อนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทัง้ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากร  คือ  ครัวเรือนท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครัวเรือนท่ีตัง้อยู่เขตพืน้ท่ี ต าบลในคลองบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน โดยการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน 30 ครัวเรือน 
 3. ระยะเวลำในกำรทดลอง 
  ในการศกึษาครัง้นีโ้ดยเร่ิมทดลองระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 
2554  รวมระยะเวลาในการทดลอง 6 เดือน   
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กำรส่งเสริม หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ หรือ การกระตุ้นในการเสริมสร้างให้เกิดการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน โดยการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ  พฤติกรรมและเจตคติท่ีดีตอ่การอนรัุกษ์
พลงังาน รวมถึงการสนบัสนุนทางด้านส่ือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพนัธ์ หรือแผ่นป้ายติดตามสถานท่ีต่างๆ
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 2. กำรอนุรักษ์พลังงำน หมายถึง การท าให้สมาชิกในครัวเรือนใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน
ตามความจ าเป็นสมเหตสุมผล มีความสญูเปล่าของพลงังานไฟฟ้าน้อยท่ีสดุ  และก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาในด้านตา่งๆเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังานดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  หมายถึง การท่ีให้
สมาชิกในครัวเรือนได้รับความรู้หรือสิ่งท่ีเสริมสติปัญญาท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการมีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน  เพ่ือน าความรู้ปรับปรุงแก้ไขความรอบรู้ของ
ตนในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  ซึ่งสามารถวัดผลได้จากการท าแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
  2.2 ด้านพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือน หมายถึง การท่ีสมาชิกในครัวเรือนมี
ความสามารถในการใช้พลงังานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ด้วยความมัน่ใจและถกูต้องตามหลกัการ
อนรัุกษ์พลงังานอยา่งรู้คณุคา่  ซึง่สามารถวดัผลได้จากสถิติและแนวโน้มปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ใน
แตล่ะเดือนท่ีบนัทกึลงในสมดุบญัชีพลงังานในครัวเรือน 
  2.3 ด้านพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน หมายถึง การแสดงออกด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
ของสมาชิกในครัวเรือน โดยการท าให้สมาชิกในครัวเรือนใช้พลงังานไฟฟ้าตามความจ าเป็นสมเหตสุมผล  
มีความสูญเปล่าของพลังงานไฟฟ้าน้อยท่ีสุด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัง้ด้านการเลือกซือ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ด้านการเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
วัดผลได้จากแนวโน้มปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละเดือน  และผลการประเมินพฤติกรรมการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยการใช้แบบประเมินพฤตกิรรมด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนหลงั
เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
  2.4 ด้านเจตคติต่อการอนุรักษ์พลงังาน หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของสมาชิกใน
ครัวเรือน ซึ่งมีผลตอ่การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนและพฤติกรรม
ตอ่การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนในเชิงบวก  ซึ่งสามารถวดัผลได้จากการประเมินเจตคติต่อ
การอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนโดยการใช้แบบประเมินเจตคติด้านการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน 

 3. กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน หมายถึง กิจกรรมท่ีการสร้างแรงจูงใจใน
การเสริมสร้างให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนให้กบัครัวเรือนตวัอย่าง โดยท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาด้านความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้า พฤติกรรม
และเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  โดยการพัฒนากิจกรรมรูปแบบต่างๆ          
4 รูปแบบดงันี ้
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  3.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  
หมายถึง กิจกรรมที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กระตุ้นและรณรงค์การอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน แบง่ออกเป็น 2 กิจกรรมยอ่ยได้แก ่
   3.1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการโดยการใช้ส่ือสิ่งพิมพ์อนัได้แก่โปสเตอร์
รณรงค์ปิดเม่ือไม่ใช้ และสติ๊กเกอร์รณรงค์การอนรัุกษ์พลงังาน  แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์โครงการ  ป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการ  แผน่ป้ายหน้าบ้านครัวเรือนท่ีผู้วิจยัออกแบบขึน้เอง  โดยติดตัง้ในบริเวณพืน้ท่ี
ของกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่สมาชิกกลุม่ตวัอยา่งสามารถมองเห็นง่าย และมีความถ่ีในการมองเห็นได้บอ่ยครัง้   
   3.1.2 กิจกรรมแข่งขนัอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน หมายถึง กิจกรรมท่ีเชิญชวนให้
ครัวเรือนตวัอย่างเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า โดยให้สมาชิกท่ีร่วมกิจกรรม
แข่งขนักันภายในกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การตดัสินจากครัวเรือนท่ีมีสถิติการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีมี
คา่เฉล่ียลดลงสูงท่ีสุด ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน
อยา่งยัง่ยืนเป็นระยะเวลา 6 เดือน   
  3.2 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชมุชนเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน  
หมายถึง กิจกรรมท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ  ทกัษะและแนวทาง  พร้อมกับมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พลงังานได้อย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เร่ือง “การอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน”  โดยมีการวดัผลโดยการการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 
  3.3 กิจกรรมการบันทึกการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน หมายถึง กิจกรรมท่ี
ผู้ วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือท าให้สมาชิกในครัวเรือนทราบถึงสถิติการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
ของตนเพ่ือหาจุดร่ัวไหลและแนวทางการลดใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้า โดยการใช้สมุดบญัชีพลงังาน
ประจ าครัวเรือนท่ีได้จากงานวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการจดบนัทึกการใช้สถิติปริมาณไฟฟ้าในแตล่ะเดือน
ด้วยตวัเอง เพ่ือส ารวจหาจดุสญูเสียของพลงังานไฟฟ้าในบ้านรวมทัง้พฤติกรรมการใช้ปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าของสมาชิกในครัวเรือนเพ่ือหาแนวทางการลดใช้พลงังาน  
  3.4 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน หมายถึง กิจกรรมท่ี
ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้เพ่ือให้ค าปรึกษากับครัวเรือนท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิด เป็นกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยเป็นผู้ ให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการลดใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนท่ีพบปัญหาในการอนรัุกษ์
พลงังานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทัง้ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์
พลงังานในครัวเรือน  
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 4. ควำมยั่ งยืน หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดบัพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีตอ่การ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ให้อยู่ตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง ในระยะเวลาอนัยาวนาน ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน โดยสามารถวดัผลได้จากผลการประเมินระดบั
พฤติกรรมและเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืนจากการใช้แบบประเมิน
พฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
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 1. กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   1. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง
ยัง่ยืนเพิ่มขึน้ 
2. พฤตกิรรมการใช้ปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนลดลง 
3. พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน
อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
4. เจตคตใินเชิงบวกตอ่การอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ือง
และยัง่ยืน 

 

 

      

กำรส่งเสริม 
กำรอนุรักษ์พลังงำน 

ในครัวเรือนอย่ำงย่ังยืน 

 
2. กิจกรรมการสง่เสริมการเรียนรู้ในการสว่น
ร่วมของชมุชนเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน   

 

กำรอนุรักษ์พลังงำน 
ในครัวเรือน 
อย่ำงยั่งยืน 

     

 
3. กิจกรรมการบนัทกึการใช้ปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน     

 

       

  

4. กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือน   

 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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สมมุตฐิำนของกำรวิจัย 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนนัน้ 
 1.   มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน หลงัเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนสงูกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
 2. มีพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าลดลงได้  
5-10%     
 3. มีระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนอยู่ในระดบั
มาก 
 4. มีระดบัเจตคติในเชิงบวกตอ่การอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนอยู่
ในระดบัมาก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์และ

ก าหนดแนวทางของการวิจยัให้บรรลตุามจดุมุง่หมายของการวิจยั  โดยเสนอหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน 
2. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
3. วิธีการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
4. การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

  5. แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคต ิ  
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
 การอนรัุกษ์พลงังานสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกนั เช่น การออกแบบอาคารท่ีประหยดัพลงังาน 
หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลงังานให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน  
ซึง่ในการอนรัุกษ์พลงังานนีจ้ะเน้นเฉพาะด้านพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังาน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 ความหมายของพฤตกิรรม 
 บลมู (Bloom. 1975: 65-197) พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทกุประเภทท่ีมนษุย์กระท า 
อาจจะเป็นสิ่งท่ีสงัเกตได้หรือไมไ่ด้  

 ไพบูลย์  เทวรักษ์ (2537: 4) พฤติกรรม หมายถึง การกระท าการแสดงอาการ หรืออากัปกิริยา
ของอินทรีย์ทัง้ในสว่นท่ีเจ้าของพฤตกิรรมเองเทา่นัน้ท่ีรู้ได้ และในสว่นท่ีบคุคลอ่ืนอยูใ่นวิสยัท่ีจะรู้ได้ 

 สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2536: 4) พฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลกระท า แสดงออกมา 
ตอบสนอง หรือได้ตอบสิ่งใดสิ่งหนึง่ในสภาพการณ์หนึง่ท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้  

 สชุาดา สุธรรมรักษ์ (2531: 6-7) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า
ทกุอย่างของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในท่ีนีจ้ะเน้นการกระท าของมนษุย์ไม่ว่าการกระท านัน้ผู้กระท าจะกระท าโดย
รู้ตวัหรือไมรู้่ตวัก็ตาม และไมว่า่การกระท านัน้ผู้ อ่ืนจะสงัเกตเห็นหรือไมก็่ตาม เชน่ การเดิน การพดู หรือ 
การคดิ การรับรู้  เป็นต้น  

 สภุทัทา  ปิณฑะแพทย์ (2542: 4) พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของมนษุย์ทางด้าน
จิตใจและร่างกาย   
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 จากค าจดัความตา่ง ๆ พอสรุปความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง การกระท าหรือ
การตอบสนองของมนุษย์ต่อสถานการณ์ใด หรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ โดยการกระท านัน้เป็นไปโดยมี
จดุมุง่หมายและเป็นการไปอยา่งใคร่ครวญมาแล้ว หรือเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตวั และไม่ว่าสิ่งมีชีวิตบคุคล
อ่ืนสามารถสงัเกตการกระท านัน้ได้หรือไมก็่ตาม 

 ดงันัน้พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าจึงหมายถึง การกระท าหรือกิริยาอาการท่ี
แสดงออกของแต่ละบุคคลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่ียังคงได้รับ
ความสะดวกสบายเหมือนเดมิ 

1.2 ประเภทของพฤตกิรรม 
 บลมู (Bloom. 1975: 65-197) ได้แบง่พฤตกิรรมแบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

  1.2.1  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนีเ้ป็นท่ีเข้าใจ
โดยทัว่ไปว่าเป็นด้านความรู้ หมายถึง การมีประสบการณ์เก่ียวกับข้อเท็จจริง หรือหลกัการต่าง ๆ ซึ่ง
เกิดจากการศกึษาหรือตรวจสอบ ความรู้นีจ้ดัเป็นความสามารถด้วยสตปัิญญาจ าแนกได้ดงันี ้
   1.   ความรู้ (Knowledge) ความสามารถท่ีจะจดจ าและระลึกถึงเร่ืองราวท่ีได้รับไป
แล้ว 
   2.  ความเข้าใจ (Compression) เป็นทกัษะและความสามารถทางสติปัญญาระดบั
แรกรู้วา่ผู้ อ่ืนส่ือสามารถอยา่งไร และสามารถท่ีจะน าข้อมลูหรือปัจจยัท่ีได้นบัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
   3.  การน าไปประยุกต์ (Application) คือ ความสามารถท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจ
จากกฎเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการตา่ง ๆ ของเร่ืองนัน้ ไปใช้ในสถานการณ์ 
   4.  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์
ใด ๆ ในการกระจายออกเป็นส่วนย่อย และมองเห็นหลกัการผสมผสานระหว่างส่วนท่ีประกอบกนัขึน้
เป็นปัญหาหรือสถานการณ์อยา่งใดอย่างหนึง่ 
   5.  การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถและทกัษะท่ีจะน าองค์ประกอบ
หรือสว่นตา่ง ๆ เข้ามาร่วมกนักนัเพ่ือเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นสมบรูณ์เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พิจารณาสว่นยอ่ยแตล่ะสว่นแล้วจดัเป็นหมวดหมูเ่พ่ือให้เกิดความกระจา่งในสิ่งเหลา่นัน้ 
   6. การประเมินค่า (Evaluation) ความสามารถท่ีจะพิจารณาและตดัสินใจไม่ว่าจะ
ด้วยมาตรฐานท่ีผู้ อ่ืนก าหนดขึน้หรือด้วยตนเองก็ตาม 
  1.2.2  พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ ความรู้สึก ท่าที 
ความชอบในการให้คณุคา่ หรือปรับปรุงคา่นิยมท่ียึดถืออยู่ เป็นพฤติกรรมท่ียากแก่การอธิบายเพราะ
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของคน การเกิดพฤตกิรรมด้านเจตตแิบง่เป็นขัน้ตอนเป็นดงันี ้
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   1. การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Offending) เป็นขัน้ท่ีบคุคลถกูกระตุ้น 
ให้ทราบวา่มีเหตกุารณ์หรือสิ่งเร้าบางอย่างท่ีเกิดขึน้ และบคุคลนัน้มีความยินดี หรือตระหนกัความยินดีท่ี
ควรรับ และการเลือกรับ 
   2.   การตอบสนอง (Responding) เป็นขัน้ท่ีบุคคลถูกตรึงใจให้เกิดความรู้สึกผูกมัด
ตอ่สิ่งเร้าเป็นเหตใุห้บุคคลพยายามท าให้เกิดการตอบสนอง พฤติกรรมด้านนีป้ระกอบด้วยความยินยอม 
ความพอใจ และความพอใจท่ีตอบสนอง 
   3.   การให้ค านิยาม (Valuing) เป็นขัน้ท่ีบคุคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงให้เห็นว่าบคุคลนัน้
ยอมรับวา่เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ส าหรับตนเอง และน าไปพฒันาให้เป็นของตนเองอย่างแท้จริง พฤติกรรมขัน้นี ้
ส่วนมากใช้ค าว่า “ค่านิยม” ซึ่งการเกิดค านีป้ระกอบด้วยการยอมรับความชอบและมดัค่านิยมเข้ากับ
ตนเอง 
   4.   การจดักลุ่มค่านิยม (Organization) เป็นขัน้ท่ีบุคคลจดัระบบค่านิยมต่าง ๆ ให้
เข้ากับกลุ่ม โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างค่านิยมเหล่านี ้ในการจดักลุ่มนีป้ระกอบด้วยการสร้าง
แนวคดิเก่ียวกบัคา่นิยม และจดัระบบคา่นิยม 
   5.   การแสดงลกัษณะคา่นิยมท่ีนบัถือ (Characterization by a value Complex) 
พฤติกรรมด้านนีถื้อว่าบคุคลท่ีมีค่านิยมหลายชนิด และจดัอนัดบัของค่านิยมเหล่านัน้มาจากค่านิยม
เหล่านัน้มาจากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ และพฤติกรรมในขัน้นีป้ระกอบด้วย การวางแนวทางของการปฏิบตัิ 
และแสดงลกัษณะท่ีจะปฏิบตัติามแนวทางท่ีก าหนด 
  1.2.3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domamain) เป็นพฤติกรรมโดยใช้
ความสามารถในการแสดงออกของร่างกาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิท่ีอาจแสดงออกในสถานการณ์หนึ่ง ๆ 
หรืออาจเป็นพฤติกรรมท่ีคาดคะเนได้ว่าอาจจะปฏิบตัิในโอกาสต่อไป พฤติกรรมด้านนี เ้ป็นพฤติกรรม
ด้านสุดท้าย ซึ่งต้องอาศยัอาศยัพฤติกรรมด้านพทุธิพิสยัหรือความรู้ ความคิด และพฤติกรรมด้านเจตคติ
เป็นส่วนประกอบเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถประเมินได้ง่าย แต่กระบวนการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมนีต้้อง
อาศยัเวลา และการตดัสินใจหลายขัน้ตอน 
 สชุาดา สธุรรมรักษ์ (2531: 6-7) แบง่พฤตกิรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. พฤติกรรมภายนอก(External or Overt behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเม่ือกระท า
แล้วผู้ อ่ืนสามารถสงัเกตได้ 
  2. พฤติกรรมภายใน(Internal or Covert behavior) เป็นพฤติกรรมภายในใจของ
มนษุย์ท่ีเกิดขึน้แล้วไมส่ามารถสงัเกตเห็นหรือใช้เคร่ืองมือวดัได้ ผู้ ท่ีกระท าพฤติกรรมนัน้ๆ เท่านัน้ท่ีจะรู้
วา่พฤตกิรรมภายในเกิดขึน้แล้วหรือไม ่ได้แก่ ความรู้สกึ การจ า การคดิ และการตดัสินใจ เป็นต้น 
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   ดังนัน้พฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยตรงซึ่งอยู่ในลักษณะของความรู้ 
ความเข้าใจ ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติท่ีเก่ียวข้องต่อการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า การเกิดหรือการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยั การโน้มน้าวให้อยู่ในระดบัท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน
ไฟฟ้าท่ีประสงค์ได้นัน้ จะต้องอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 
 1.3  การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม   
  พฤติกรรมของมนุษย์เป็นเร่ืองซับซ้อนมีปัจจัยหลายประเภทท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ปัจจยัทางด้านการศึกษา ความเช่ือ เจตคติ แรงจูงใจ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เหล่านีด้้วย เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีและเหมาะสม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แบ่งได้ 
เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
   1.  การเปล่ียนแปลงโดยการถกูบงัคบั (Compliance) การเปล่ียนแปลงในลกัษณะนี ้
เพราะบคุคลนัน้ถกูสงัคมหรือกลุ่มของบคุคลบงัคบัให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ถ้าไม่เปล่ียนแปลงจะถกู
ลงโทษ แตใ่นทางตรงกนัข้ามถ้าเปล่ียนแปลงก็จะได้รับรางวลัจากสงัคม 
   2.  การเปล่ียนแปลงเพราะการเอาอย่าง (Identification) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
แบบนี ้โดยท่ีบุคคลนัน้เห็นพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนว่าเป็นสิ่งท่ีตนเองต้องการเลียนแบบ โดยคิดว่า
ตนเองควรมีพฤตกิรรมเหมือนบคุคลนัน้ 
   3.  การเปล่ียนแปลงเพราะยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีดี (Internalization) การเปล่ียนแปลง
แบบนีเ้กิดขึน้ได้เน่ืองจากบุคคลได้ยอมรับ และรู้สึกได้ด้วนตนเองว่า การเปล่ียนแปลงนัน้เป็นสิ่งท่ี
ถกูต้องเหมาะสมกับตนเอง ตรงกบัแนวคิดและค่านิยมท่ีตนเองถืออยู่ หรืออาจมองเห็นว่าการเปล่ียนแปลงนัน้
สามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้และเม่ือกระท าไปแล้วอาจตอบสนองความต้องการตามท่ีคิดไว้หรือไม่ก็ได้ 
(จฬุารัตน์ กมัพลานนท์.  2540: 27-28) 
 1.4 การวัดพฤตกิรรม 
  พฤติกรรมของบุคคลมีทัง้พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน การท่ีจะศึกษา
พฤตกิรรมนัน้ สามารถท าได้หลายวิธี (นิรมล กลบัชุม่. 2534: ก-ข) ได้กล่าวถึงวิธีศกึษาพฤติกรรมมี 2 วิธี 
คือ 
  1.4.1  การศกึษาพฤตกิรรมโดยทางตรง ท าได้ 2 แบบ ดงันี ้
   1.  การสงัเกตแบบให้ผู้ถกูสงัเกตรู้ตวั (Direct observation) เช่น ครูสงัเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียนในห้อง โดยบอกให้นกัเรียนในชัน้ได้ทราบว่าครูจะสงัเกตดวู่าใครท ากิจกรรมอะไรบ้างใน
ห้อง การสงัเกตแบบนีบ้างคนอาจไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีแท้จริงออกมา 
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   2. การสงัเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic observation) คือ การท่ีบคุคลผู้ ต้องการ
สงัเกตพฤตกิรรมไมไ่ด้กระท าตนเป็นท่ีรบกวนพฤตกิรรมของผู้ถกูสงัเกต และเป็นไปในลกัษณะท่ีท าให้ผู้
ถูกสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนีจ้ะได้พฤติกรรมท่ีแท้จริงมาก และจะ
สามารถน าผลท่ีได้ไปอธิบายพฤตกิรรมในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกนั ข้อจ ากดัของวิธีสงัเกตต้องท าเป็น
เวลาตดิตอ่กนัเป็นจ านวนหลายครัง้ การสงัเกตพฤติกรรมทัง้ท่ีผู้ถกูสงัเกตรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามผู้สงัเกต
จะต้องมีความละเอียด ต้องสังเกตให้เป็นระบบและมีการบนัทึก เม่ือมีการสังเกตพฤติกรรมได้แล้ว 
นอกจากนีผู้้ สังเกตต้องไม่มีความเป็นอคติต่อผู้ ถูกสังเกต ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาเท่ียงตรงและ
เช่ือถือได้ 
  1.4.2  การศกึษาพฤตกิรรมโดยทางอ้อม แบง่ออกได้หลายวิธี คือ 
   1.  การสมัภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผู้ศกึษาต้องการซกัถามข้อมลูจากบคุคล หรือกลุ่มของ
บุคคล ซึ่งท าได้โดยการซกัถาม เผชิญหน้ากันโดยตรง หรือมีคนกลางท าหน้าท่ีซกัถามให้ก็ได้ เช่นใช้
ล่ามสัมภาษณ์คนท่ีพูดคนละภาษา การสัมภาษณ์เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การสมัภาษณ์โดยตรง ท าได้โดยผู้สมัภาษณ์ซกัถามผู้ถกูสมัภาษณ์เป็น
เร่ืองๆตามท่ีได้ตัง้จุดมุ่งหมายเอาไว้ การสมัภาษณ์โดยอ้อมหรือไม่เป็นทางการ ผู้ถูกสมัภาษณ์จะไม่
ทราบวา่ผู้สมัภาษณ์ต้องการอะไร ผู้สมัภาษณ์จะพดูคยุไปเร่ือยๆ โดยสอดแทรกเร่ืองท่ีจะสมัภาษณ์เม่ือ
มีโอกาส ซึง่ผู้ตอบจะไมรู้่ตวั แตมี่ข้อจ ากดั คือ บางเร่ืองผู้ถกูสมัภาษณ์ไมต้่องการเปิดเผย 
   2.  การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีหนึ่งท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลจ านวนมาก และเป็นผู้ ท่ีอ่านออกเขียนได้ หรือสอบถามกับบุคคลท่ีอยู่ห่างไกล อยู่กระจัด
กระจายมาก นอกจากนีย้งัสามารถถามพฤตกิรรมในอดีต หรือต้องการทราบแนวโน้มในอนาคตได้ข้อดี
อีกประการหนึ่งคือ ผู้ถกูศกึษาสามารถท่ีจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีปกปิดหรือพฤติกรรมตา่งๆ ท่ี
ไมย่อมแสดงให้บคุคลอ่ืนทราบโดยวิธีอ่ืน ซึ่งผู้ถกูศกึษาแน่ใจว่าเป็นความลบั และการใช้แบบสอบถาม
จะใช้เวลาศกึษาเวลาใดก็ได้ 
   3.  การทดลอง เป็นการศกึษาพฤตกิรรมโดยผู้ถกูศกึษาจะอยู่ในสภาพการถกูควบคมุ
ตามท่ีผู้ศกึษาต้องการ โดยสภาพแท้จริงแล้วการควบคมุจะท าได้ในห้องทดลอง แตใ่นชมุชนการศกึษา
พฤติกรรมของชมุชนโดยการควบคมุตวัแปรตา่งๆ คงเป็นไปได้น้อยมาก การทดลองในห้องปฏิบตัิการ
จะให้มีข้อมูลต้องมีขีดจ ากัด ซึ่งบางครัง้อาจน าไปใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ไม่เสมอไป แต่วิธีนีมี้
ประโยชน์มากในการศกึษาพฤตกิรรมของบคุคลากรทางด้านการแพทย์ 
   4.  การท าบนัทึก วิธีนีท้ าให้ทราบพฤติกรรมของบุคคล โดยให้บุคคลแต่ละคนท า
บนัทึก พฤติกรรมของตวัเอง ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ าวัน หรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท เช่น 
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(นิรมล กลบัชุม่. 2534: ก-ข) 
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  กล่าวโดยสรุป คือ พฤติกรรมเป็นการกระท าหรือการแสดงออกของบคุคล ซึ่งเป็นผลมา
จากพฤติกรรมภายในโดยมีปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ประสบการณ์เดิมท่ีได้รับ 
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ซึ่งอาจเปิดเผยโดยสามารถมองเห็น
พฤตกิรรมได้ หรือเป็นพฤตกิรรมท่ีไมเ่ปิดเผย ไมส่ามารถสงัเกตได้ นอกจากใช้เคร่ืองมือวดัเทา่นัน้ 
 1.5 พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
  มีบคุคลตา่งๆให้ความหมายของการอนรัุกษ์พลงังานดงัตอ่ไปนี ้
  1.5.1 ความหมายการอนรัุกษ์พลงังาน 
  เกษม จนัทร์แก้ว (2552: 82) ให้ความหมายของการอนรัุกษ์ไว้ว่า  การอนรัุกษ์ หมายถึง 
การใช้อยา่งสมเหตสุมผล เพ่ือการมีใช้ตลอดไป  
  นิวตัิ เรืองพานิช (2528: 14-15) ให้ความหมายของการอนรัุกษ์ไว้ว่า การอนรัุกษ์ หมายถึง 
การรู้จกัใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ตอ่มหาชนมากท่ีสดุ และใช้ได้เป็นเวลานานท่ีสดุ 
ทัง้นีต้้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยท่ีสุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรโดยทัว่ถึงกนัด้วย ฉะนัน้ การอนรัุกษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่
ต้องน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถกูต้องตามกาลเทศะ (Time And Space) อีกด้วย 

  ณัฐชมยั   ลกัษณ์อ านวยพร (2549: 108) ให้ความหมายของการอนุรักษ์ไว้ว่า การอนุรักษ์ 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดและประหยดั ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนาน
ท่ีสดุ ใช้ตามความจ าเป็นอย่างสมเหตสุมผลและมีการสญูเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติน้อยท่ีสดุ ทัง้นี ้
เพ่ือเอือ้อ านวยให้กบัการด ารงชีวิตท่ีดีและมีคณุภาพของมนษุยชาตอิยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

  สกุาญจน์ รัตนเลิศนสุรณ์ (2550: 49) ให้ความหมายของการอนุรักษ์ไว้ว่า การอนุรักษ์ 
หมายถึง การรู้จกัใช้ การเก็บรักษา การสงวน ซ่อมแซม และปรับปรุงเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ฉลาด ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด นานท่ีสุด แต่
สญูเสียทรัพยากรธรรมชาตน้ิอยท่ีสดุ   
  นิธินาถ เจริญโภคราช (2546: 173) ได้ให้ความหมายของการอนรัุกษ์พลงังานไว้ว่า การ
อนรัุกษ์พลงังาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการอนรัุกษ์พลงังานเป็น
มาตรฐานส าคญัท่ีจะช่วยลดปัญหาความต้องการใช้พลงังานของประเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยไม่เกิด
ปัญหาตอ่การพฒันาประเทศ 

  ส ารวย   ภูบาล (2551: 305) ได้ให้ความหมายของการอนรัุกษ์พลงังานไว้ว่า การอนรัุกษ์
พลงังานหมายถึงการผลิตและการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั การอนรัุกษ์พลงังาน
นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลงังาน ซึ่งเป็นการประหยดั คา่ใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยงัจะช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากแหลง่ท่ีใช้และผลิตพลงังานด้วย 
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  1.5.2  พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน 
  พฤตกิรรมอนรัุกษ์พลงังานนัน้คือ การรู้จกัใช้ทรัพยากรพลงังานให้เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ 
ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยท่ีสุด ใช้ตามความจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล  โดย 
หลกัการอนรัุกษ์พลงังาน การอนรัุกษ์ หรือการประหยดัในการใช้พลงังาน เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะยืดอายุ
การใช้พลงังาน ให้มีใช้ยาวนานตอ่ไป โดยการหาวิธีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธี 1A 3R 
ซึง่ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ. ม.ป.ป.: 22) ได้ก าหนดไว้ พอสรุปได้ดงันี ้
   1.5.2.1 งด – เลิก (Aviod) คือ การตดัสินใจเลือกท่ีจะเส่ียงใช้ เส่ียงบริโภคสิ่งต่าง ๆ 
ท่ีมีโทษตอ่ผู้ ใช้ เป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมและท่ีส าคญัท าให้สิน้เปลืองพลงังานเกินความจะเป็น โดย
ท่ีการเส่ียงหรือเลิกใช้ สิ่งเหลา่นี ้
    1)   ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วทิง้เลย ผลิตภัณฑ์หลายชนิดท่ีผู้ผลิตมุ่งตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะหน้าในโอกาสตา่งๆ ของผู้บริโภค จึงดเูหมือนเป็นการตอบสนองและเพิ่มความสะดวก 
สบายในการบริโภค ซึ่งการบริโภคอาจใช้เวลาอนัสัน้  แตก่ารทิง้เศษเหลือมีอนัยาวนาน นัน่คือยากต่อ
การยอ่ยสลาย มีผลตกค้างและมีผลเสียหายในวงกว้างและเป็นการสิน้เปลือง เน่ืองจากทรัพยากรท่ีถกู
น าไปมาใช้ ในขบวนการผลิตจ านวนมากถกูใช้อย่างไม่คุ้มคา่ ท าให้เกิดการสิน้เปลืองพลงังานในการ
ผลิต ผลิตภณัฑ์เหลา่นี ้ได้แก่ ใบมีดโกนหนวด ตะเกียบไม้ ช้อนพลาสตกิ โฟมบรรจอุาหาร เป็นต้น 
    2) ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ สารเคมีท่ีน ามาใช้ในการโรย พ่น ทา บริเวณ
ท่ีอยูอ่าศยั หรือในอาหารส าหรับการบริโภค เช่น สารปราบหรือก าจดัแมลง สารก าจดัวชัพืช สารขดัเงา
ท าความสะอาด สีผสมอาหาร สารกนับดู เป็นต้น 
    3)  ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ระบบนิเวศ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารประกอบของ
คลอโรฟลอูอโรคาร์บอนหรือการใช้ท่ีท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  ท าให้เกิดการท าลายโอโซน ชัน้บรรยากาศ
สารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร ในอุตสาหกรรม ซึ่งเม่ือมีการผลิตจะท าให้เกิดสารประกอบท่ีไม่สามารถ
ก าจดัได้โดยง่ายและเม่ือมีการถ่ายเทสู่สภาพแวดล้อมจะเป็นอันตรายอย่างมาก  มีผลทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว ผลิตภณัฑ์เหลา่นีไ้ด้แก่ สเปรย์ทกุชนิดท่ีใช้ CFCs ช่วยเพิ่มแรงอดั น า้ยาดบัเพลิง ปุ๋ ยเคมี 
เป็นต้น 
    4) ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสตัว์ป่าหรือชิน้ส่วนของสตัว์ป่าทกุชนิด ซึ่งจะมีส่วนท าให้
เกิดความต้องการและลา่สตัว์ป่า เชน่ การใช้ เขา หน้า กระดกู งา เขีย้ว เป็นต้น ท าให้จ านวนสตัว์ป่าลด
น้อยลง สว่นใหญ่จะถกูน ามาใช้เป็นของใช้ และเคร่ืองประดบั เชน่ มีด ก าไล ตา่งห ูกรอบรูป เป็นต้น 
    5) กิจกรรมท่ีท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ การ
ถ่ายเทของเสียลงสู่ท่ีรองรับตามธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน า้ อากาศ ดิน ซึ่งสามารถก าจดัหรือ บ าบดัได้
ยาก เช่น การเผาขยะ พลาสติกท่ีท าให้เกิดก๊าซพิษ หรือการใช้พลงังานในอุตสาหกรรมท าให้เกิดก๊าซ
หลายชนิดท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคทัว่ไป รวมทัง้สิ่งแวดล้อม 
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   1.5.2.2   ลด (Reduce) คือ การเลือกท่ีจะลดการใช้ หรือลดการบริโภคให้น้อยลงใน
สินค้าบางประเภท ท่ีท าจากทรัพยากรท่ีหายาก จงึควรท่ีจะลดการใช้หรือเทา่ท่ีจ าเป็นดงันี ้

    1)  ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป ได้แก่ พลงังาน แร่ธาต ุโลหะ ซึ่งพลงังานในท่ีนี ้คือ
พลงังานจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและถ่านหิน ซึ่งจะต้องลดปริมาณการใช้ลงในทกุรูปแบบอย่างรวดเร็ว 
โดยการลดการใช้ให้มีการใช้เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสม รวมทัง้เทคโนโลยีประหยดัพลงังาน 

    2) ทรัพยากรท่ีทดแทนใหมไ่ด้ ซึง่ปัจจบุนัมีการน าออกมาใช้อย่างรวดเร็วและมาก
เกินกวา่ท่ีธรรมชาตจิะทดแทนใหมไ่ด้ทนั จงึควรลดการใช้ลง เชน่ ไม้ พนัธุ์พืช สตัว์ เป็นต้น  
    3) ผลิตภณัฑ์เม่ือน ามาใช้ จะท าให้เกิดความเสียหายตอ่ระบบนิเวศ ยากตอ่การ
ท าลาย มีการใช้อย่างแพร่หลายและไม่อาจงดหรือเลิกใช้ได้โดยทนัทีแต่อาจมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมได้ 

    4) ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากขบวนการผลิตท่ีต้องใช้พลงังานมากและอาจน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้หลายครัง้  แต่มีการทิง้และใช้อย่างไม่คุ้มค่า การถ่ายเทสู่สภาพแวดล้อมจะไม่ย่อยสลายได้
โดยง่ายและในขบวนการผลิต ยงัท าให้เกิดการร่อยหรอของทรัพยากรป่าไม้ในระบบนิเวศอย่างรวดเร็ว 
เชน่ กระดาษทกุชนิด 

   1.5.2.3 ใช้แล้วใช้อีก – ใช้ซ า้ (Reuse) คือ เลือกใช้ บริโภคให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยสินค้า
ของใช้หลาย ๆ อย่าง ใช้แล้วเก็บไว้ใช้ได้อีก ซึ่งทางเลือกในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือลดการ
ร่อยหรอของทรัพยากรท่ีมีอยู่และลดการปล่อยมลพิษลงสู่สภาพแวดล้อมในลกัษณะต่าง ๆ กัน เพ่ือ
เพิ่มประโยชน์ใช้สอยทรัพยากรให้มากท่ีสุด โดยวิธีการน าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กลบัมาใช้
ใหม่ โดยไม่มีการแปรเปล่ียนรูปทรง ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสียพลงังานท่ีต้องใช้ในขบวนการผลิต
ให้ได้มาซึง่ ผลิตภณัฑ์เหลา่นัน้ 

   1.5.2.4 การหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) คือ การเลือกใช้และบริโภคสินค้า
หรือสิ่งของท่ีสามารถน าไปแปรรูปใช้ใหมไ่ด้ง่ายซึง่ผลิตภณัฑ์บางชนิดต้องใช้ทรัพยากรผลิตเป็นจ านวน
มาก แต่กลับมีความคงทน มีอายุการใช้งานหรือมีปริมาณการใช้มาก จึงท าให้เกิดการหมดเปลือง
ทรัพยากรและพลงังานอย่างรวดเร็ว จึงควรมีการใช้อย่างระมดัระวงัและให้เกิดประโยชน์คุ่มค่ามาก
ท่ีสดุ เพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีจะถ่ายเทสูส่ภาพแวดล้อม ทรัพยากรท่ีสามารถหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่
นีจ้ะต้องผา่นขบวนการ (นิธินาถ เจริญโภคราช.  2546: 177-180) 
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  1.6 แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน   
  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานในครัวเรือน อุณหภูมิเป็นปัจจัยแวดล้อมท่ี
ส าคญัอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนษุย์ มนษุย์ต้องการอาศยัอยู่ในท่ีท่ีมีอณุหภูมิพอเหมาะไม่ร้อน
จดั และหนาวจดัจนเกินไป บ้านเรือนในประเทศแถบหนาวจึงมีการปรับอุณหภูมิในบ้านให้อบอุ่นพอ
สบาย ส่วนในประเทศร้อนก็มีการใช้เคร่ืองปรับอากาศร้อนเพ่ือให้เย็นสบาย การปรับอณุหภูมิ ในเคหะ
สถานเพ่ือให้เย็นหรืออบอุ่นตามต้องการนีจ้ าต้องใช้พลงังานเชือ้เพลิงเป็นอนัมาก นอกจากนัน้อปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไม้สอยต่าง ๆ ในบ้าน เช่น ตู้ เย็น พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ต่างก็อาศยั
พลงังานเชือ้เพลิงทัง้สิน้ ปัจจุบนัการใช้พลังงานในเคหะสถานได้เพิ่มมากขึน้เป็นล าดบั มาตรการใน
การอนรัุกษ์พลงังานท่ีใช้ในเคหะสถานพอสรุปได้ดงันี ้
   1)  การออกแบบเคหะสถานมีความส าคญัต่อการอนุรักษ์ พลงังานเป็นอันมาก 
อาคารสถานท่ีได้รับการออกแบบให้มีการระบายถ่ายเทอากาศและใช้วสัดท่ีุเหมาะสมแล้วจะช่วยลด
การสญูเสียพลงังาน ท าให้ประหยดัการใช้พลงังานไปได้เป็นอนัมาก เช่น การใช้วสัดท่ีุเก็บความร้อนได้
ดี และมีการก่อสร้างอยา่งประณีตมิดชิด โดยเฉพาะประเทศหนาวการใช้วสัดอ่ืุนแทนกระจกจะเป็นการ
ลดการสญูเสียความร้อนหรือความเย็นลง ซึง่เทา่กบัลดการสญูเสียพลงังานลงได้ไมน้่อย 
   2)  การปลูกต้นไม้พวกพลดัใบให้ร่มในบริเวณบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิในฤดรู้อน 
และช่วยให้แสงแดดส่องถึงบ้านในฤดหูนาว โดยเฉพาะในประเทศหนาวจะช่วยลดการใช้พลงังานใน
การปรับอากาศลงได้บ้างเหมือนกนั 
   3)  มาตรการในการอนุรักษ์เพ่ือให้เกิดการประหยัดอาจท าได้ด้วยการเพิ่มภาษี 
และควบคมุการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพตดัการใช้พลงังานท่ีไมจ่ าเป็นลง เป็นต้น  
   4)  ควรจะเปล่ียนทัศนะคติในการด าเนินชีวิตในทางประหยัดการใช้พลังงาน
มากกวา่ชีวิตท่ีใช้พลงังานอยา่งฟุ่ มเฟือย 
   5)  สง่เสริมให้มีการวิจยั คิดค้น เสาะแสวงหาแหล่งพลงังานธรรมชาติอ่ืน ๆ มาใช้
แทนเชือ้เพลิงธรรมชาติ ท่ีก าลงัจะหมดไปให้มากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การประหยดัด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
เป็นทางเดียวเท่านัน้ท่ีจะยืดอายุการใช้งานเชือ้เพลิงท่ีมีอยู่ในโลกให้ยืนยาวออกไปได้ (นิวตัิ เรืองพานิช. 
2542: 133) 
 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานสรุปได้ว่า  พฤติกรรม
เป็นการกระท า หรือการปฏิบตัิท่ีแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความสอดคล้องของความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ บุคลิกภาพหรือสิ่งอ่ืน ๆ โดยมีสิ่งกระตุ้น
ตามสถานการณ์ผลรวมจึงแสดงออกพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังานนัน้ เป็นพฤติกรรมการแสดงออก
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการยึดหลักของนักทฤษฎีการอนุรักษ์ต่างๆ เช่น หลัก 1A 3R ของ
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ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  ซึ่งประกอบด้วย งด – เลิก (Aviod)  ลด (Reduce)  
ใช้แล้วใช้อีก – ใช้ซ า้ (Reuse) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นต้น ซึ่งการอนุรักษ์
พลังงานก่อให้เกิดผลดีมากมายเช่น ลดต้นทุนในการผลิตและบริการของหน่วยงานท่ีด าเนินการ
ประหยดัพลงังาน  ลดปัญหาด้านการจดัหาพลงังานของรัฐ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการในกิจกรรม
ตา่ง ๆ  ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการขาดดลุการค้าของประเทศซึ่งต้องมีการพึ่งพาการน าเข้า เป็นต้น  
จากแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานดงักล่าว ผู้วิจยัจึงน ามาใช้กบัการส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนีใ้นด้านการศกึษาพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในชมุชน
และพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน  เพ่ือน าลกัษณะพฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือนและหลกัการอนรัุกษ์
พลงังานมาใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนตอ่ไป 
 
2.  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 
 การท าให้สมาชิกในครัวเรือนได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีการอนรัุกษ์พลงังานนัน้  ต้อง
มีการชว่ยเหลือ สนบัสนนุ หรือกระตุ้น  ให้สมาชิกในครัวเรือนมีการต่ืนตวัตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน
ครัวเรือนขึน้ครัวเรือน  ดงันัน้เราจงึจ าเป็นต้องมีการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนขึน้เพ่ือให้
เกิดการอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือเกิดประโยชน์กบัครัวเรือนของตนและกบัประเทศชาตสืิบไป 
 2.1 ความหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน   
  การส่งเสริม พจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของการ
ส่งเสริมไว้ว่า  การส่งเสริม หมายถึง  การเกือ้หนนุ, ช่วยเหลือสนบัสนนุให้ดีขึน้ เช่น ส่งเสริมการลงทนุ 

สง่เสริมการศกึษา 
  เกษม จนัทร์แก้ว (2552: 82) ให้ความหมายของการส่งเสริมไว้ว่า  การส่งเสริม หมายถึง 
ชว่ยให้ดีขึน้ เจริญขึน้ สะดวกขึน้ หรือท าหน้าท่ีได้ดี 

  งามพิศ  สตัย์สงวน (2543: 169) ได้ให้ความหมายของครัวเรือนไว้ว่า ครัวเรือน (Household)  
หมายถึง กลุม่คนท่ีอยูอ่าศยัด้วยกนัภายในสถานท่ีๆมีประตหูลงัคา หน้าตา่ง หรือท่ีเรียกว่าบ้าน  บางที
ครัวเรือนอาจจะเป็นหน่วยหนึ่งของโครงสร้างท่ีใหญ่ หรืออาจประกอบด้วยบ้านหลายหลงั คนในบ้าน
ตา่งร่วมมือกนัท างานตา่งๆ ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือความอยู่รอดร่วมกนั สมาชิก
ในครัวเรือนเดียวกันจะกินนอนร่วมกันใช้ชีวิตประจ าวนัร่วมกนั รากฐานของความร่วมมือคือการแบ่ง
งานกนัท าตามอาย ุตามเพศ นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วครอบครัวมีหน้าท่ีส าคญัหลายอย่างคือ สนอง
ความต้องการทางเพศ ผลิตประชากรหรือทารก อบรมขดัเกลาทางสงัคม ให้สถานภาพทางสงัคมและ
ท าหน้าท่ีทางจิตวิทยาด้วย ในบางครัง้ครัวเรือนอาจประกอบไปด้วยคนท่ีไม่ใช่ญาติกนั (งามพิศ  สตัย์สงวน.  
2543: 169) 
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 ลักษณะครัวเรือนไทยในปัจจุบนัมีลักษณะครัวเรือนสมัยใหม่สมัยใหม่  เป็นครอบครัวใน
สงัคมอุตสาหกรรม หรือสงัคมเมือง ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะของมนัเอง อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงและ
วิวฒันาการของสงัคม ซึ่งพอประมวลได้เท่าท่ีปรากฏในสงัคมสมยัใหม่ของไทย ฉะนัน้ ครอบครัวไทย
สมยัใหม ่จงึมีการเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะตา่งๆ เหลา่นี ้
  1. เป็นครอบครัวสมยัใหม่ (Modern Family) ซึ่งแยกออกมาจากระบบครอบครัว
ขยาย (Extended family) ไปสูส่ภาพครอบครัวเล็ก ซึง่เป็นไปตามคตวามเจริญของระบบสงัคม 
  2. ความผูกพันระหว่างสมาชิกของครอบครัวเส่ือมคลายลง ทัง้นี ้เน่ืองจากความ  
สัมพันธ์แบบปฐมภูมิระหว่างสมาชิกของครอบครัวต่างเหินห่างกันโดยอิทธิพลความเจริญทาง
เศรษฐกิจ นั่นคือสมาชิกครอบครัวต่างต้องไปประกอบธุรกิจการงานภายนอกบ้านมากขึน้อันท า ให้
ความใกล้ชิดภายในครอบครัวระหวา่งบิดามารดา บตุรธิดา ซึง่เป็นสมาชิกครอบครัวหา่งเหินไป 
  3. สมาชิกในครอบครัวมีอิสระมากขึน้ โดยผู้ หญิงชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน การ
เศรษฐกิจภายในครอบครัวเป็นไปในลักษณะสหกรณ์ คือต่างคนต่างเป็นแหล่งทรัพยากร และต่าง
ชว่ยกนัหามาจนุเจือครอบครัว และมีผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีหามาได้ร่วมกนั 
  4. นิยมความสะดวกสบายตา่งๆ มาสนองความต้องการของการด ารงชีพ จึงต้องหา
สิ่งตา่งๆ เหลา่นีม้าบ ารุงครอบครัว อนัเป็นเหตทุ าให้สมาชิกของครอบครัวไม่คอ่ยได้พึ่งพาอาศยักนั เลย
ดเูป็นหมดความส าคญัลงไป และยงัถือเป็นคา่นิยมทางสงัคมอีกด้วยและข้อนีเ้องท่ีท าให้ครอบครัวเป็น
ตวัของตวัเอง จนขาดความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบ้าน 
  5. มีการไปประกอบอาชีพนอกบ้านมากขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากการด ารงชีพในสงัคม 
อตุสาหกรรมมกัค านงึถึงคา่นิยมเศรษฐกิจ และสง่เสริมเอกตัภาพสว่นบคุคลมากขึน้ อนัถือเป็นอิสระใน
การประกอบอาชีพด้วย 
  6.  มีองค์การและสถาบนัต่างๆ เช่น ศาสนา สมาคม เป็นต้น มาท าหน้าท่ีทางทาง
สังคมแทนครอบครัว เช่น การศึกษา การจัดสถานรับเลีย้งเด็กเป็นต้น ทัง้นีเ้น่ืองจากครอบครัวไม่
สามารถจดัการบริการแก่สมาชิกครอบครัวตนเองได้ 
  7.  เน่ืองจากการด ารงชีพต้องคร ่าเครียดอยู่กบัการประกอบอาชีพ ดิน้รนประกอบกิจ
ประจ าวันเพ่ือความอยู่รอดของสมาชิกครอบครัว โอกาสท่ีจะสังสรรค์กับสมาชิกครอบครัวไม่จะมี 
สุขภาพจิตของคนในสังคมประเภทนีม้ักเส่ือมโทรมลงไปจึงจ าเป็นต้องพึ่งสถานเริงรมย์ต่างๆ   อัน
จดัเป็นสนัทนาการเพ่ือผอ่นคลายความตงึเครียดอยา่งหนึง่ เชน่สถานมหรสพ สถานพกัผอ่นนอกบ้าน เป็นต้น 
  8.  ครอบครัวประเภทนี ้สมาชิกมกัให้ความสนใจ งานสงัคมนอกบ้านมากกว่าในบ้าน 
แม้กระทั่งแม่บ้านซ่ีงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อครอบครัวโดยตรงก็เช่นกัน ทัง้นีเ้พ่ือต้องการเปล่ียนการ
พบปะสังสรรค์ (Interaction) กับสังคมอ่ืน แต่อย่างไรก็ดีระบบนีม้ักปรากฏส าหรับแม่บ้านผู้ ต้อง
สมัพนัธ์กบัสงัคมอ่ืนเทา่นัน้ 
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  9.  ลดค่านิยมทางศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณี อนัเป็นพฤติกรรมสงัคมสมยั
ดัง้เดิมลง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองล้าสมยั ทัง้นี ้เพราะสามารถช่วยตวัเองได้ดีขึน้ และมองเห็นความ
เป็นไปตา่งๆ ของสงัคมได้ดีขึน้ จึงท าให้ลดความเช่ือทางศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณีลง โดยหนั
ไปสร้างสมความเป็นโลกียวิสยั (Secularization) มากขึน้ (บญุลือ วนัทายนต์.  2525: 87-88) 
 ดงันัน้ การส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน จึงหมายถึง  การสนบัสนนุ การช่วยเหลือ  
การอ านวยความสะดวก หรือ การกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการใช้พลงังานในครัวเรือนอย่างประหยดั  
สมเหตสุมผล  ก่อประโยชน์สูงสุด  และมีการสูญเสียพลงังานน้อยท่ีสุด  ซึ่งในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็น
ครัวเรือนสมยัใหม่จะใช้ไฟฟ้าเป็นพลงังานหลกั  โดยพลงังานไฟฟ้ามีบทบาทและเป็นปัจจยัส าคญัขัน้
พืน้ฐานของการด ารงชีวิตสมยัใหม่  การใช้พลังงานไฟฟ้าตามกิจกรรมการใช้งานหลายรูปแบบเช่น  
เพ่ือท าความเย็น  เพ่ือการให้แสงสวา่ง  เพ่ือการท าอาหาร  และเพ่ืออปุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น 
 2.2 กระบวนการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 
 กระบวนการพฒันากิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้ประกอบ
ไปด้วยขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในชมุชน  การวางแผนเพ่ือจดั
กิจกรรมการในชมุชน  ขัน้ด าเนินการ  และขัน้ตดิตามผลและประเมินผล  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ขัน้ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในชมุชน  เป็นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกับ
ชมุชน เก่ียวกบักลุม่เป้าหมาย เก่ียวกบัสภาพสงัคมสิ่งแวดล้อมของชมุชน เพ่ือจะให้รู้ว่า กลุ่มเป้าหมาย
คือใคร มีสภาพความเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไร มีความต้องการการช่วยเหลือในเร่ืองอะไร 
ต้องการเรียนรู้ในเร่ืองอะไร ขัน้การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นนีส้ามารถน าข้อมูลท่ีส ารวจหรือรวบรวมมา
ตอบค าถาม 8 ประเด็นข้างต้นมาใช้ได้ หรือถ้ายงัไม่เพียงพออาจหาข้อมลูโดยเฉพาะในส่วนของชมุชน
เพิ่มเตมิเชน่สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในชมุ อาชีพ รายได้การคมนาคม สภาพสงัคม วัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม 
 2.  ขัน้การวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมการในชุมชน  ขัน้นีคื้อการจัดท ารายละเอียด
ตามแนวทาง 8 ข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยผู้จดัจะต้องท ารายละเอียดว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีจะจดักิจกรรม
ให้คือใคร แยกเป็นกลุม่ใดได้บ้าง จดุมุ่งหมายอาศยัข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจในขัน้ท่ี 1 ทัง้หมดมาเป็น
พืน้ฐาน 
 3.  ขัน้ด าเนินการ จะด าเนินการไปตามแผนที่จดัท าไว้ในข้อ 2 แต่อาจจะต้อง
ก าหนดรายละเอียดของขัน้ตอนการด าเนินงานลงไปว่าจะท ากิจกรรมอะไร เม่ือไร ใช้เวลาช่วงใด ซึ่ง
อาจจดัท าเป็นแผนการด าเนินงานไว้ก าหนดผู้ รับผิดชอบของกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนไว้ และพยายาม
ท างานให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ทกุขัน้ตอน 
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 4. ขัน้ตดิตามผลและประเมินผล ขัน้นีจ้ะเป็นการติดตามผลการด าเนินงานแต ่ละ
ขัน้วา่ท าไปได้ตามแผนท่ีวางไว้เพียงใด มีปัญหาอปุสรรคอะไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไรเพ่ือปรับปรุงให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ให้มากท่ีสุดนอกจากนัน้ผลการด าเนินงานของกิจกรรมหนึ่งๆ ก็สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่ืนท่ีจะด าเนินตอ่ไปอีกด้วย  (สมุาลี  สงัข์ศรี.  
2545: 408-410) โดยรายละเอียดกระบวนการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
  1)   การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ การเรียนรู้ของชมุชน  การส ารวจ
ความต้องการ การเรียนรู้ของชมุชนนบัเป็นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานท่ีจะต้องกระท าก่อนการด าเนินการ
จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใดก็ตามการส ารวจความต้องการการเรียนรู้ของชมุชนก่อนจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นัน้  มีจุดประสงค์หลักเพ่ือศึกษาว่าประชาชนมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ในเร่ือง
ใดบ้างและในสภาพความเป็นอยู่ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมเช่นใดชุมชนนัน้ๆ ควรจะส่งเสริมให้
ชุมชนเรียนรู้เร่ืองใดจึงจะเหมาะสมถ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปโดยล าพังท่ีไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนก็จะไมเ่กิดประโยชน์เพราะจะไมเ่ป็นท่ีสนใจ  
  2) การวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชมุชน  ขัน้การวางแผนจดักิจกรรม
การเรียนรู้นีต้อ่เน่ืองมาจากขัน้การส ารวจความต้องการเรียนรู้ของชมุชนหลงัจากท าการรวบรวมข้อมลู
มาได้เรียบร้อยแล้ว หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการวางแผนจดักิจกรรมอาจต้องด าเนินเป็นขัน้ตอนดงันี ้
   1.  ท าการศกึษาข้อมลูทัง้หมดท่ีรวบรวมมาได้อย่างละเอียด ข้อมลูท่ีได้มา
แต่ละกลุ่มอาจต้องน ามาเช่ือมโยงกันเพ่ือหาข้อสรุปให้ได้ว่าความต้องการเก่ียวกับการเรียนรู้ของ
ประชาชน มีอะไรบ้าง และนอกเหนือจากความต้องการท่ีประชาชนระบอุอกมาชดัเจนเม่ือศกึษาสภาพ
ความเป็นอยู ่สภาพชมุชน สภาพการเรียนรู้ของประชาชนในปัจจบุนัแล้วสภาพเหล่านีชี้ใ้ห้เห็นว่า ยงัมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัการเรียนรู้ด้านใดเพิ่มเตมิเพ่ือให้นอกเหนือจากความต้องการท่ีระบไุว้อีก 
   2.  จัดล าดบัความต้องการตามความเร่งด่วน น าสภาพความต้องการท่ี
สรุปได้นีม้าจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลังว่าความต้องการใดจะต้องจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการก่อน 
   3.  ตดัสินเลือกกิจกรรมท่ีจะจดัโดยพิจารณาจดัไปตามล าดบัความส าคญั
ของกิจกรรมท่ีจัดไว้ตามข้อ2 และนอกจากนีอ้าจจะต้องพิจารณาความพร้อมของด้านผู้ จัดเช่น 
งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ บคุลากร ระยะเวลา และต้องพิจารณาความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็น
ผู้ รับด้วย เช่น ช่วงเวลาท่ีจะจดัเหมาะสมกบัวนัว่างของประชาชนหรือไม่ กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีต้องการ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมหรือไม่ 
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   4. วางแผนในรายละเอียด เม่ือก าหนดได้แล้วว่าจะจดักิจกรรมใดบ้างจึง
เร่ิมวางแผนในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมในการวางแผนจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมนัน้ อาจต้อง
วางแผนโดยก าหนดรายละเอียดในเร่ืองตอ่ไปนี ้
    4.1 ก าหนดวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม ผู้จดัจะต้องรู้ว่าแผนในรายละเอียด
กิจกรรม ท่ีจะจดันัน้จดัเพ่ืออะไร ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์อย่างไร หรือเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งไรเป็นต้น 
    4.2 ก าหนดเนือ้หาของกิจกรรม ถึงแม้ว่าผู้จดัจะรู้แล้วว่า จะจดักิจกรรม
อะไร หรือประเภทใด แตจ่ าเป็นต้อง ก าหนดขอบเขตเนือ้หาของกิจกรรมนัน้ๆ อยา่งละเอียดด้วย 
  4.3 ก าหนดกลุม่เป้าหมายผู้จดั ควรก าหนดว่ากิจกรรมนีจ้ะจดัเพ่ือกลุ่มเป้าหมาย
ใด มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือไม่เช่น กลุ่มสตรี กลุ่ม เยาวชน กลุ่มเกษตรกร หรือไม่จ ากัดกลุ่มเป้าหมาย 
โดยให้เป็นประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 
  4.4 ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรม ว่าจะจดัในช่วงใดทัง้นีค้วรพิจารณาความ
สะดวกของกลุ่มเป้าหมาย เป็นหลกัถ้าเป็นชาวชนบท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ ควรจดักิจกรรมท่ี
วา่งจากชว่งท าไร่ท านา 
  4.5 ก าหนดวิธีการในการจัดกิจกรรม ควรก าหนดรายละเอียดว่าจะจัด
กิจกรรมนัน้ๆ โดยวิธีการใดเช่น  การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบตัิ หรือการให้ความรู้ โดยการผ่าน
ส่ือประเภทตา่งๆ ทัง้นีต้้องค านึงถึงสภาพความรู้พืน้ฐาน ของกลุ่มเป้าหมายหลกัในการตดัสินใจเลือก
วิธีการ 
  4.6  ไปมาสะดวก ไม่ไกลเกินไปเช่น ถ้าเป็นภายใน หมู่บ้าน อาจจะจัดท่ีวัด 
ศาลากลางบ้าน ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บ้านหรือบ้านของชาวบ้านคนใดคนหนึ่ งท่ีเป็นจดุศนูย์กลางท่ี
ทกุคนไปมาได้สะดวก 
  4.7  ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการจดักิจกรรม ถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจะ
ใช้เจ้าหน้าท่ีทัง้หมดก่ีคนใครบ้าง ถ้าจะให้ ชาวบ้านมีส่วนร่วม ควรจะเป็นใครบ้าง เช่น กรรมการ
หมูบ้่าน ผู้แทนชาวบ้าน หรือบคุคลอ่ืน 
  4.8 ก าหนดรายละเอียดของงบประมาณ  วสัด ุ  อปุกรณ์ทัง้หมดท่ีจะใช้ในการ
จดักิจกรรม 
  4.9 ก าหนดวิธีการท่ีจะประชาสมัพนัธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายรู้รายละเอียดของ
การจดักิจกรรมก่อนท่ีจะลงมือจดักิจกรรมจริง 
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 4.10 ก าหนดวิธีการท่ีจะติดตามผล และประเมินผลกิจกรรมท่ีจะจัดขึน้ว่าจะ
ติดตามผลในระยะใดบ้างจะใช้เคร่ืองมือชนิดใด ในการติดตามผลใครบ้างจะเป็นผู้ ติดตามและ
ประเมินผลเป็นต้น 
 4.11 การวางแผนรายละเอียดดงัข้างต้น  ผู้ วางแผนอาจท าตารางประกอบเพ่ือ
ความชดัเจนยิ่งขึน้ อาจท าในรูปของ Gantt Chart เพ่ือท่ีจะทราบได้ชดัเจนว่าจะท าอะไรบ้างตลอดทัง้
โครงการหรือกิจกรรมและจะท าเม่ือไร ใช้เวลาเท่าไร ใครเป็นผู้ รับผิดชอบในช่วงนัน้  การวางแผนท่ี
ละเอียดท่ีชดัเจนจะท าให้การด าเนินการท่ีเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ ผู้จดัจะต้องเตรียมความพร้อม
ในเร่ืองต่างๆได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถท่ีจะเตรียมการป้องกัน ปัญหา อปุสรรคตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้
ในระหวา่งปฏิบตังิานได้ด้วย 
 3) ด าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน โดยมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้
  1.   ขัน้ตอนด าเนินการจัดกิจกรรม ในขัน้นีผู้้ จัดอาจจะต้องด าเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อม และรวบรวมกลุม่เหมายท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
   1.1 ท าการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ ท่ีหน่วยงานจะน าไป
จดัในชมุชน หรือในหมู่บ้านให้ประชาชนในชมุชน ทราบโดยทัว่ถึงกนั ในการประชาสมัพนัธ์นัน้อาจจะ
ต้องใช้ส่ือหลายๆ อย่าง ประกอบกันและพยายามใช้ส่ือท่ี ชาวบ้านจะได้รับข่าวสารท่ีดีท่ีสุด เน้นให้
ชาวบ้านเข้าใจลกัษณะของกิจกรรม ทกุกิจกรรมท่ีจะจดั ชีใ้ห้เห็นถึงผลท่ีจะได้รับเน้นวิธีการท่ีจะเข้าร่วม
กิจรรม หรือจะมาใช้บริการและควรแนใ่จวา่ชาวบ้านรู้รายละเอียด ในสิ่งท่ีประชาสมัพนัธ์กนัอย่างทัว่ถึง 
และเม่ือเวลาผ่านไปเล็กน้อย ควรท าการประชาสมัพนัธ์ซ า้อีกอาจต้องไปพบกลุ่มเป้าหมายตวัต่อตวั 
เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดด้วย 
   1.2 รับสมัครผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีของบางกิจกรรมที่ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีจ านวนแน่นอนผู้จดัควรเปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ จะได้ทราบว่า มีผู้ ท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมเท่าใดแต่กรณีท่ีเป็น กิจกรรมท่ีไม่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เช่น ท่ีอ่านหนังสือ ประจ า
หมู่บ้าน ใครจะอ่านก็ได้ ส าหรับกิจกรรมเช่นนี ้ผู้จดัอาจจะไปชกัชวนถึงตวัชาวบ้าน ไปกระตุ้นให้มาใช้
บริการ 
   1.3 ประสานงานกับผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือ
ขอความร่วมมือในการสนบัสนนุ ในกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม ขอความร่วมมือในการ ประชาสมัพนัธ์ 
และขอความสะดวกในเร่ืองตา่งๆ 
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  2. ขัน้ด าเนินการจดักิจกรรม ในขัน้นีผู้้จดัจะด าเนินการจดักิจกรรม ตามขัน้ตอน
ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการ ปฏิบตังิานทีละขัน้และ มีข้อท่ีพงึยดึเป็นแนวทางในระหว่างขัน้ด าเนินงาน ใน
ขัน้นีผู้้จดัจะด าเนินการจดักิจกรรม ตามขัน้ตอนท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการ ปฏิบตัิงานทีละขัน้และ มีข้อ
ท่ีพงึยดึเป็นแนวทางในระหวา่งขัน้ด าเนินงาน ดงันี ้
   2.1  ผู้จดัควรจะต้องประสานงานกบัคณะกรรมการของชมุชน  เช่น กรรมการ
หมูบ้่านอยูต่ลอดเวลาเพ่ือวา่อาจมีอะไรท่ี ต้องการความร่วมมือเร่งดว่น 
   2.2   ผู้จดัจะต้องคอยตรวจตรากิจกรรมท่ีจดัอยู่เสมอ  ถ้าวิธีการจดักิจกรรม
หรือเนือ้หาตอนใดขาดตกบกพร่องหรือไมเ่ป็นท่ีนา่สนใจ อาจปรับเปล่ียนให้ดีขึน้ 
   2.3   ผู้จดัต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้ เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ 
ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองจนจบกิจกรรม ไมอ่อกเสียก่อนกลางคนั 
   2.4   ถ้าพบปัญหา อุปสรรค ในระหว่างด าเนินกิจกรรมควรรีบแก้ไขโดย
ดว่น  เพ่ือให้กิจกรรมสามารถด าเนินไปจนบรรลเุป้าหมาย 
   2.5   ระหวา่งการจดักิจกรรมควรให้บคุคลส าคญัๆ ของหมู่บ้าน หรือชมุชน
เช่น ก านนัผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านตลอดจนเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารของหน่วยงาน ผู้จดัไปเย่ียม
เยียนกลุม่เป้าหมาย เพ่ือให้ก าลงัใจและเป็นแรงจงูใจ ให้ชาวบ้านอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมจนจบ 
  3.  ขัน้กิจกรรมสิน้สุด เมื่อกิจกรรมสิน้สุดแล้วควรจะได้มีการประเมินผล 
กิจกรรมทัง้หมดเพ่ือจะดวูา่กิจกรรมนัน้ๆ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้เพียงใด มีปัญหาอปุสรรคอย่างไรบ้าง 
 4)  การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน  การประเมินผลถือเป็นขัน้ตอนสดุท้าย
ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ในชุมชนซึ่งเร่ิมตัง้แต่การส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของชุมชน   
การวางแผนจดักิจกรรมการด าเนินการจดักิจกรรมแล้วจึงมาการประเมินผลการประเมินผลกิจกรรม
การเรียนรู้ในชมุชน  มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือท่ีจะศกึษาดวูา่กิจกรรมท่ีด าเนินไปแล้วนัน้ประสบผลส าเร็จ
เพียงใด บรรลตุามวตัถปุระสงค์เพียงใด มีจดุเด่นในการด าเนินงานอะไรบ้าง และมีปัญหาอปุสรรคใน
การด าเนินงานอย่างไร การประเมินผลนัน้ท่ีจริงแล้วไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะเม่ือกิจกรรมสิน้สดุแล้วเท่านัน้    
การประเมินผลอาจกระท าได้ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการและระหว่างโครงการมกัจะนิยมเรียกว่าการติดตามผล  
ซึง่การตดิตามผลเม่ือเร่ิมโครงการและระหว่างด าเนินโครงการจะมีประโยชน์ช่วยให้ทราบว่า การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางใด จะเป็นไปได้แคไ่หน มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เม่ือทราบปัญหาในระหว่างท่ีด าเนิน
โครงการหรือด าเนินกิจกรรมก็จะสามารถแก้ไขได้ทนัท่วงที เพราะฉะนัน้โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าการ
ติดตามผลและประเมินผลกระท าได้ทกุระยะตัง้แต่เร่ิมโครงการจนกระทัง่สิน้สดุโครงการ การประเมินผล
ตัง้แตร่ะยะตา่งก็ให้ประโยชน์ตา่งกนัออกไป ในการติดตามผลและประเมินผลผู้ รับผิดชอบควรด าเนินการ
ดงันี ้
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  1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลหรือติดตามผลของโครงการหรือ
กิจกรรมว่าจะประเมินอะไรบ้างเช่น ประเมินความเป็นไปได้ของกิจกรรม ประเมินวิธีการด าเนินงาน 
ประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินผลกระทบของโครงการ 
  2. ก าหนดช่วงเวลาท่ีจะท าการติดตามผลประเมินว่าจะประเมินในช่วงใดบ้าง 
เช่น ช่วงเร่ิมด าเนินกิจกรรมช่วงระหว่างด าเนินกิจกรรม และช่วงหลงักิจกรรมเสร็จสิน้ไปแล้ว หรือจะ
ประเมินเฉพาะหลงักิจกรรมสิน้สดุเทา่นัน้ 
  3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะประเมินผลหรือจะติดตามผล ว่าจะติดตามผล จะ
ประเมินผลโดยรวบรวมข้อมลูจากใครบ้าง เช่น จากชาวบ้านผู้ เข้าร่วมกิจกรรมข้อมลูจากใครบ้าง เช่น 
จากชาวบ้านผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้จดักิจกรรม จากชาวบ้านอ่ืนท่ีไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจากกรรมการหมูบ้่าน 
  4.  ก าหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลว่าจะใช้
เคร่ืองมืออะไรบ้าง เชน่ แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบสอบถาม แบบส ารวจ สภาพชมุชน 
  5. ก าหนดผู้ ท่ีจะท าการประเมินผล เช่น ผู้จดักิจกรรมจะประเมินด้วยตนเอง หรือ
จะให้หนว่ยงานอ่ืนเป็นผู้ปะเมินให้ หรือจะใช้ประชาชนในชมุชนชว่ยประเมิน 
  6. หลงัจากเตรียมการทัง้หมดดงักล่าวมาแล้วผู้ประเมินจะด าเนินการประเมินผล 
หรือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามท่ีได้วางแผนไว้ 
  7.  น าข้อมลูท่ีได้มาท าการวิเคราะห์และแปลความหมาย 
  8. สรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมลูหรือผลของการติดตามประเมินผล 
  9. น าผลจากการตดิตามหรือประเมินผลไปใช้ 
       9.1  ถ้าเป็นผลจากการติดตามผล จะท าให้ทราบว่า การด าเนินกิจกรรมเป็น
เช่นใด มีส่วนใดท่ีใช้ได้ดีแล้ว มีส่วนใดท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคบ้าง ส่วนมากจะน าผลไปใช้ปรับปรุง
กิจกรรมในขณะนัน้เลย เพ่ือพฒันากิจกรรมให้ดีขึน้ ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายมากขึน้ 
       9.2  ถ้าเป็นผลจากการประเมินเม่ือสิน้สุดโครงการ มกัจะเป็นผลในภาพรวม 
คือ มองกิจกรรมทัง้หมดว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงใด วสัดอุุปกรณ์ งบประมาณท่ีใช้เพียงพอ
หรือไม ่การด าเนินงาน มีอปุสรรคใดบ้าง ผลท่ีได้รับจากกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ซึ่ง
ผลจากการประเมินเม่ือสิน้สุดกิจกรรมนัน้ มักจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลักษณะ
เดียวกัน นี ้ในโอกาสต่อไปหรือใช้เป็นแนวส าหรับ จดักิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน การน าผล
จากการติดตามผล หรือประเมินผลไปใช้นับว่าเป็นหัวใจ ของการติดตามผล หรือประเมินผล การ
ติดตามผล ประเมินผล จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้ น าผลท่ีได้ไปใช้ การติดตามผล และ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้นัน้มิได้ท าเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นการเรียนรู้หลกัๆ เท่านัน้ ควรจะท าทุก
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โครงการหรือทุกกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมท่ีจัดขึน้เพ่ือส่งเสริม บรรยากาศการเรียนรู้ใน
ชุมชน ควรจะต้องติดตามผลและประเมินผล เพ่ือจะได้น าผลไปปรับให้สามารถจดักิจกรรมได้เป็นท่ี
น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายและเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในชมุชนอย่างตอ่เน่ืองตลอดไป (สมุาลี  สงัข์ศรี.  
2545: 413-423) 
 2.3 รูปแบบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 
  การอนุรักษ์พลังงานนับว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้พลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือรณรงค์และปลกูจิตส านึกให้มีการใช้พลงังานอย่างมีประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ การจดัโครงการจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหนัมาใช้หลอดประหยดั
ไฟฟ้าและตู้เย็นประหยดัไฟฟ้านอกจากนีย้งัมีกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานท่ีให้การสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่ผู้ ท่ีประสงค์จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานด้วย  นอกจากนีย้งัมีการรณรงค์ให้
ประชาชนหนัมาใช้หลอดประหยดัไฟฟ้า ตวัอย่าง เช่น ใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน หลอดตะเกียบ
ประหยดัไฟฟ้า เปล่ียนจากหลอดไส้ธรรมดาเป็นหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบ
ขนาด 11 วตัต์ หรือ 7 วตัต์ มีการสง่เสริมให้มีการตดิฉลากแสดงประสิทธิภาพของการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ของตู้เย็นขนาด 5-6 ควินิคฟตุ ท่ีผลิตตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2538 จนประสบความส าเร็จ รวมทัง้มี
การสง่เสริมให้มีการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพของการใช้พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศขนาด
ไมเ่กิน 13,300 บีทีย ูตัง้แตต้่นปี 2539 เป็นต้นมา (นิธินาถ เจริญโภคราช.  2546: 174) 
   2.3.1 การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยหนว่ยงานภาครัฐ 
   2.3.1.1 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยนโยบายรัฐบาล  
นโยบายการประหยดัพลงังานของประเทศได้เร่ิมต้นเม่ือปี 2516 ซึ่งอยู่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
(2516-2519) โดยรัฐบาลในขณะนัน้ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการขาดแคลนน า้มนั และประหยดัการ
ใช้น า้มนัและไฟฟ้าหลายประการ ซึ่งบางมาตรการมีลกัษณะชัว่คราว เช่น  ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง
ในทางสาธารณะลงร้อยละ 50 จ ากัดขนาดเคร่ืองยนต์ของส่วนราชการท่ีจดัซือ้ใหม่ไม่เกิน 1,300 ซีซี
เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านีย้กเลิกไปหมดแล้วเม่ือสถานการณ์ผ่อนคลายลงส าหรับมาตรการด้านการ
อนรัุกษ์พลงังาน หรือการประหยดัการใช้พลงังานท่ีใช้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 (2520-2525) ก็ยงัคงมี
อยา่งตอ่เน่ืองเน่ืองจากการใช้น า้มนัยงัมีอตัราท่ีสงูมาก อีกทัง้การผลิตไฟฟ้ายงัพึ่งพาน า้มนัปิโตรเลียม
จากตา่งประเทศในอตัราท่ีสงูมาก มาตรการประหยดัพลงังานในขณะนัน้ครอบคลุมทัง้การคมนาคม
ขนส่ง อตุสาหกรรม ภาคส่วนราชการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการชัว่คราวท่ีเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเท่านัน้ เช่น จ ากดัความเร็วรถยนต์นัง่ และรถบรรทกุ ก าหนดบสัเลนห้ามจอดรถในถนนสายหลกั 
ห้ามไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak Load สาธิตการประหยดัพลงังาน 
ก าหนดเวลาปิดเปิดของสถานบริการเริงรมย์ ลดเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์ในช่วงเย็น เป็นต้น        
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  2553: ออนไลน์) 
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   1)   การจดัตัง้กองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  การจดัตงักองทนุเพ่ือส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือ หรืออดุหนนุการด าเนินการเก่ียวกบั
การอนุรักษ์พลงังาน ซึ่งจะประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินท่ีได้จากการโอนจากกองทนุน า้มนั เชือ้เพลิง 
การเรียกเก็บจากผู้ผลิตและจ าหน่าย และผู้น าเข้าน า้มันเชือ้เพลิง ในอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติก าหนด การเก็บคา่ธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า เงินอดุหนนุจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
เงินท่ีได้รับจากภาคเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศและดอกผลท่ีได้รับจากกองทุนนี ้โดย
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุก็เพ่ือเป็นการสนบัสนนุอาคารควบคมุและโรงงานควบคมุ ให้ด าเนินการ
อนรัุกษ์พลงังานตามกฎหมายสนบัสนนุผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเคร่ืองจกัร หรืออปุกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงหรือวสัดท่ีุใช้ในการอนุรักษ์พลงังาน ตลอดจนบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีมีความประสงค์จะด าเนินกิจกรรม
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลงังานรวมทัง้การด าเนินโครงการเก่ียวกับพลงังานหมุนเวียน การค้นคว้า    
การวิจยั การศึกษาเก่ียวกับพลงังาน การประชาสมัพนัธ์ การพฒันาบุคลากรและการใช้จ่ายในการ
บริหารงานตามกฎหมายซึ่งในการควบคมุดแูลการใช้จ่ายเงินกองทนุนัน้ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
กองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ท าหน้าท่ีในการเสนอแนวทางหลกัเกณฑ์และวิธีการขอรับเงิน
สนบัสนนุและพิจารณาจดัสรรเงินกองทนุ ตลอดจนเสนออตัราเงินส่งเข้ากองทนุและก าหนดคา่ธรรมเนียม
พิเศษขอใช้ไฟฟ้า (นิธินาถ เจริญโภคราช.  2546: 174-175) 
   2) การด าเนินมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนโดยรัฐบาล  จากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจของโลกและภาวะราคาน า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้ในชว่งท่ีผา่นมา ส่งผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ
ของไทย ทัง้ในด้านการลงทนุและการบริโภคภายในประเทศชะลอตวัลง ภาวะการว่างในระดบัสงู  และ
สง่ผลกระทบตอ่คา่ครองชีพของประชาชน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบดงักล่าว คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระคา่ครองชีพประชาชน เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2552 โดยปรับปรุง
หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือภาระคา่ครองชีพของประชาชนภายหลงัจากมาตรการเดิม (6 มาตรการ 
6 เดือน) เสร็จสิน้ลงและให้ใช้หลกัเกณฑ์ใหม่ของแตล่ะมาตรการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน (5 มาตรการ 
6 เดือน) ซึ่งรัฐบาลได้ขยายมาตรการออกไปจนถึงสิน้ปี 2552 ได้แก่มาตรการลดคา่ใช้จ่ายน า้ประปา
ของครัวเรือน  มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสาร
ประจ าทาง มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชัน้ 3 และการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ส าหรับมาตรการ
ลดคา่ใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน  นัน้ภาครัฐรับภาระคา่ใช้จ่ายไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนทัว่ประเทศท่ีใช้
ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน โดยมีผู้ ใช้ไฟได้รับประโยชน์สะสมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 
ประมาณ 35.52 ล้านครัวเรือน หรือเฉล่ีย 8.88 ล้านครัวเรือน/เดือน และเขตภูมิภาคประมาณ 33.12 
ล้านครัวเรือนหรือเฉล่ีย 8.28 ล้านครัวเรือน/เดือน (นายกรัฐมนตรีไทย. 2553: ออนไลน์)  
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   2.3.1.2  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน  
ด้วยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ี
มีภารกิจรับผิดชอบในด้านพลงังานของประเทศ ได้เล็งเห็นความส าคญัของการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานในภาคท่ีอยู่อาศยั เม่ือพิจารณาการใช้พลงังานโดยรวมของประเทศแล้ว ภาคธุรกิจและท่ีอยู่
อาศัยมีการใช้พลังงานอยู่ในล าดับท่ี 3 รองลงมาจากภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม และการใช้
พลังงานในภาคท่ีอยู่อาศยันับวันจะมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยกรมพฒันาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีภารกิจเก่ียวข้องกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังง านเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทกุภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาประเทศและการมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ได้เห็นความส าคญัของการด าเนินงานส่งสริมการอนุรักษ์พลงังานใน
สาขาท่ีอยู่อาศยั โดยมีความประสงค์ให้เกิดการด าเนินโครงการต่าง ๆ ดงักล่าวให้เป็นไปในลกัษณะ
การประสานความร่วมมือ ทัง้นี ้เน่ืองจากการด าเนินการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในสาขาบ้านท่ีอยู่
อาศยัท่ีผา่นมา มีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนตา่งก็ได้ด าเนินการบ้างแล้ว เช่น สถาบนัจดัการความ
ต้องการไฟฟ้า (DSM Office) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท าโครงการฉลากประสิทธิภาพ
สงู ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานท าโครงการประชาสมัพนัธ์เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลงังาน
อยา่งประหยดั เป็นต้น แตก่ารด าเนินโครงการตา่ง ๆ ดงักล่าวนัน้ ยงัแยกกนัท าในลกัษณะเอกเทศไม่มี
ความเช่ือมโยงสอดประสานความร่วมมือ ไม่มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน การด าเนินการ
หลายโครงการมีความซ า้ซ้อนของงาน ขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง อีกทัง้
การด าเนินการยังขาดข้อค านึงถึงความยั่งยืน และการด าเนินการในเชิงพาณิชย์ไม่มีแผนการ
ด าเนินการระยะยาวท่ีชดัเจน 
  ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในสาขาบ้านอยู่
อาศัย ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) เป็นท่ีปรึกษาและด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในโครงการ “การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานและแนวทางการส่ง เสริมการอนุรักษ์
พลงังานในบ้านท่ีอยูอ่าศยั” ซึง่ประกอบด้วยแผนงานโครงการยอ่ยทัง้สิน้  3 โครงการ คือ 
   1)  โครงการบ้านเอือ้อาทรอนุรักษ์พลงังาน  เป็นการน าเสนอผลการศึกษาด้าน
การอนุรักษ์พลงังานในโครงการอาคารของการเคหะแห่งชาติ โดยการศึกษาได้น าเสนอแนวทางการ
อนรัุกษ์พลงังานใน 2 รูปแบบตามระยะขัน้ตอนในการด าเนินงาน คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลงังานโดยไมเ่ปล่ียนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
โดยมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
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   2)   โครงการบ้านอยู่สบายประหยดัพลงังาน  เป็นการน าเสนอการออกแบบบ้าน
ท่ีมีแนวคิดในเร่ืองของความอยู่สบายและการใช้พลงังานอย่างเหมาะสมใน 3 รูปแบบ 3 ระดบัราคา 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนท่ีต้องการน าแบบไปปลกูสร้างบนท่ีดินของตนเอง หรือ
ส าหรับผู้ประกอบการน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดสรรท่ีมีจ านวนหน่วยท่ีมากขึน้ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
และสง่เสริมให้เห็นความส าคญัของการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในสว่นของท่ีอยู่อาศยั 
   3)   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านท่ีอยู่
อาศัย  เป็นการทบทวนและศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานในระดบัประเทศ ศึกษาโครงการด้าน
อนุรักษ์พลังงานทัง้ในและต่างประเทศ แล้วก าหนดความส าคญัของมาตรการเบือ้งต้นท่ีควรมีการ
สง่เสริมก่อนใน 2 กลุ่มมาตรการ คือ  มาตรการด้านวสัดกุ่อสร้างและฉนวนและมาตรการด้านอปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ทัง้นีไ้ด้ท าการศึกษาวิจยัและจดังานประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ  เพ่ือระดมความ
คดิเห็นจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือน ามาซึ่งความคิดเห็น การศกึษาปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบและจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานท่ีเก่ียวข้องกบัภาคท่ีอยู่อาศยั โดยรายละเอียดของกลุ่มวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีได้
ท าการศกึษาในโครงการนีป้ระกอบด้วย 
   นอกจากการศึกษาเพ่ือออกแบบและพฒันาแผนปฏิบตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานในกลุ่มอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและวสัดกุ่อสร้างดงักล่าวแล้ว  ทางกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน ได้รวบรวมและจดัท าข้อมลูทัง้ในรูปของแบบก่อสร้างและเอกสารเผยแพร่ตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัโครงการศกึษาวิจยัครัง้นีอ้อกเผยแพร่สู่ประชาชนทัว่ไป  โดยสนใจติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติม
และรับแบบได้ท่ี ส านกัสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (สสอ.) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์ พลงังาน  
   4)   การสนบัสนนุด้านสง่เสริมประชาสมัพนัธ์ผลส าเร็จ 
    1.   รางวลั Thailand Energy Awards  เป็นรางวลัประจ าปีระดบัชาติเพ่ือเชิด
ชยูกยอ่งโรงงาน อาคาร และบคุลากรท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านอนรัุกษ์พลงังานและพฒันาพลงังานทดแทน 
จัดครัง้แรกในปี พ.ศ. 2543 ผู้ ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังาน และการประกาศเกียรติคณุอย่างกว้างขวางผ่านส่ือมวลชน รวมทัง้มีโอกาสได้รับการเสนอช่ือ
ไปประกวดในระดบัอาเซียน 
    2.  โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น   เป็นโครงการท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความต่ืนตัวให้กับกลุ่มผู้ ประกอบการบ้านจัดสรรและกลุ่มผู้ บริโภคได้เห็น
ความส าคัญของการออกแบบบ้านจัดสรรโดยเน้นแนวคิดเร่ืองการประหยัดพลังงานและการเพิ่ม
สภาวะอยู่สบาย โดยได้เร่ิมด าเนินการในปี 2548 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และขยายผล
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศในปี 2550 ผู้ ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี ประกาศนียบตัร และการประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านส่ือราชการและหน่วยงานท่ีร่วม
สนบัสนนุ 
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    3.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก  เป็นโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับอาคาร
สาธารณะและอาคารพกัอาศยั มีความเข้าใจถึงกระบวนการอนุรักษ์พลงังานและประหยดัพลงังานท่ี
ถกูต้อง และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร เพ่ือสร้างประสิทธิภาพสงูสดุ
ในการใช้พลงังาน ผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับค าแนะน าการออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลงังานจากคณะผู้ เช่ียวชาญโครงการโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย และผู้ ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินทีสิทธิได้รับ
ฉลากรับรองอาคารประหยดัพลงังานและได้รับการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ
โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยพลงังาน (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  2553: ออนไลน์) 
   2.3.1.3  ส านักคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ. ) เป็นหน่วยงานท่ี
ตระหนักถึงความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลงังาน/พลงังานทดแทน  และรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ในโรงเรียนและชุมชน  ผ่านทางกิจกรรมหลายๆ
ด้าน อาทิ  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล, โครงการรับซือ้น า้มันพืชท่ีใช้แล้วเพ่ือผลิตไบโอดีเซล,  
กิจกรรมท าน า้หมกัชีวภาพ, กิจกรรมก าจดัขยะมูลฝอย, กิจกรรมประดิษฐ์วัสดรีุไซเคิล และกิจกรรม  
นกัอนุรักษ์น้อยสู่ชมุชน  ซึ่งนกัเรียนได้น าความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลงังานและพลงังานทดแทนไป
เผยแพร่ในครอบครัวและชมุชน  เป็นต้น 
   นอกจากนี ้ยงัมีศนูย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พลงังาน เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ให้กับ
หน่วยงานและชุมชน อาทิ การผลิตน า้มนัไบโอดีเซล , แก๊สชีวภาพ, เคร่ืองอดัและกรองแก๊สชีวภาพ 
และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็นต้น รวมทัง้ได้จดันิทรรศการประชาสมัพนัธ์ จดับอร์ดความรู้การอนรัุกษ์
พลงังานภาวะโลกร้อน และกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ตา่งๆ ซึ่ง
จากกิจกรรมท่ีให้นักเรียน โรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและได้ลงมือปฎิบัติจริง จน
สามารถเช่ือมโยงเข้าสูช่มุชนและในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน ตอ่ไป 
   2.3.1.4 สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย สงักดักรมประชาสมัพนัธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน 
ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์หนงัสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ 
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  สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย สงักดักรมประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วย  
สถานีวิทยกุระจายเสียง ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน
และพลงังานทดแทน โดยผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สาระบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ ฟังมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการอนรัุกษ์พลงังาน เชน่รายการวิทยบุทความ 
สารคดี สกู๊ปข่าว สปอตการถ่ายทอดเสียงการบรรยายพิเศษ ค าขวญั ข้อความประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
ผา่นสถานีวิทยใุนเครือขา่ยทัว่ประเทศท่ีมีอยู ่84 สถานี 145 ความถ่ี ประกอบด้วย FM  88 ความถ่ีและ 
AM 57 ความถ่ี อีกทัง้สถานีวิทยกุระจายเสียงในสว่นภมูิภาคยงัได้ผลิตข้อมลูรูปแบบดงักล่าวเผยแพร่สู่
ประชาชนในพืน้ท่ีแตล่ะจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง 
  2.3.2  การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยหนว่ยงานภาคเอกชน 
    2.3.2.1 สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีมุ่งมัน่
ผลิตรายการบันเทิงและสาระข่าวสาร เพ่ือประโยชน์กับผู้ ชมอย่างต่อเน่ืองตลอด 39  ปี โดยได้ให้
ความส าคญัในการน าขา่วสารและสถานการณ์ตา่งๆ ตลอดทัง้วนัให้ปลกูฝังจิตส านึกท่ีดีและถกูต้องแก่
สงัคมด้านส่งเสริมการอนรักษ์พลงังานภายใต้ Slogan “ครอบครัวข่าว3 เข้าใจทกุข่าวเข้าถึงทุกคน” 
อาทิ “เร่ืองเล่าเช้านี”้  “เท่ียงวันทันเหตุการณ์” ได้น าเสนอโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานในช่วง 
“รับมือวิกฤตพลังงาน” อาทิ การรณรงค์ให้ปรับเพิ่มอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ การน าเสนอวิธีการ
ประหยดัพลงังานภายในบ้านและส านกังานรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จงูให้ผู้ชมลดการใช้ไฟฟ้าซึ่งรายการ
แสดงกราฟข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุกวนั ได้รับการตอบรับจากประชาชนและสามารถช่วยอนุรักษ์และใช้
พลงังานทดแทนท าให้ประเทศไทยลดคา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน 
    2.3.2.2 บริษัท  จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด(มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตรายการวิทย ุ
GREEN WAVE FM. 106.5 MHz ท่ีสนบัสนุนให้ผู้ ฟังรายการวิทยชุ่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ืองจนได้รับรางวลั Thailand Energy Awards เป็นปีท่ี2 โดยได้เชิญชวนให้ผู้ ฟัง
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนผ่าน กิจกรรม Stop Global Warming เช่น การให้ความรู้
เร่ืองวิธีการใช้พลงังานอย่างประหยดัและคุ้มคา่ และกระตุ้นให้ผู้ ฟังมีจิตส านึกในการอนรัุกษ์พลงังาน
ฝ่านดีเจทกุช่วงตลอดวนั  อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยการร่วมอนุรักษ์
พลงังานในการท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบั GREEN WAVE อีกมากมายอีกด้วย 
    2.3.2.3 บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั  เป็นบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีน าแนวคิด 
“กรีนเอ็นเตอร์เทนเม้นท์” (Green Entertainment) มาเป็นจดุเน้นในการผลิตส่ือบนัเทิง ในทกุราการ 
โดยแบง่เป็น 2 เบรก คือ ช่วง “กรีน วอยซ์” (Green Voice) และ ช่วง “กรีน มินิท” (Green Minute)  ให้
ศลิปินดารา นกัแสดงมาชว่ยกนัรณรงค์เร่ืองสง่เสริมการประหยดัพลงังาน เชน่ รายการมาสเตอร์คีย์ คูหู่
คูเ่พลง รายการโอโนโ่ชว์ รายการสะบดัชอ่ เป็นต้น 
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    2.3.2.4 หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ ในฐานะส่ือมวลชนของประชาชนทุกกลุ่ม มีการ
น าเสนอข้อมลูขา่วสาร บทวิเคราะห์ บทความด้านการอนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทนอยา่งสม ่า 
เสมอ กระตุ้นให้ผู้อา่นได้น าไปเป็นแบบอย่าง น าเสนอบทความในคอลมัน์ประจ า อาทิ เดลินิวส์ วาไรตี ้
เดนิหน้าเลีย้วซ้าย หมายเหตปุระชาชน สกู๊ปและรายงานพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจสนใจและ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานทดแทน 
    2.3.2.5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีสร้างสรรค์น่าสนใจอย่างต่อเน่ือง มีคอลมัประจ าหลายคอลมัเช่น บทบรรณาธิการ Energy 
Talk บทความพิเศษ นวฒักรรมเพ่ือสงัคม รายงาน SME Analysis วิเคราะห์1 สมอง 2 มือ เป็นต้น 
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักธุรกิจ บุคคลท่ีอยู่ในวัยท างานมีความรู้ ความใจ ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในวัยท างานมีความรู้ ความเข้าใจ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของพลังงาน และการใช้
พลงังานอยา่งรู้คณุคา่และน าไปสูจ่ิตส านกึในการอนรัุกษ์พลงังานและการใช้พลงังานทดแทน 
    2.3.2.6 นิตยสาร เอ็นจิเนียร่ิง ทูเดย์ เป็นนิตยสารท่ีให้ความส าคัญกับการ
อนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทนอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอโดยน าเสนอ ข้อมลูวิทยาการ นวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปของบทความด้านวิศวกรรมและอตุสาหกรรม อาทิ Environment, Energy 
Today, รายงานพิเศษเทคโนโลยีไทยเป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฎิบตัิงานด้านวิศวกรรม ผู้ประกอบการ
และประชาชนทัว่ไป สามารถน าเทคนิคและวิธีการอนรัุกษ์พลงังานไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 
    2.3.2.7 นิตยสารสารคดี  เป็นนิตยสารท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญัเก่ียวกับสาระ
ความรู้ด้านอนุรักษ์พลงังานและการใช้พลงังานทดแทนอย่างจริงจงั เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านได้รับรู้ข้อมูล 
โดยน าเสนอบทความบทสมัภาษณ์ ด้านพลงังานในหลายเร่ือง อาทิ ไฟฟ้าจากขีห้มู, เปล่ียนมลภาวะ
ให้เป็นไฟฟ้า, ฟาร์มลมโรงไฟฟ้าแห่งอนาคต, ไบโอดีเซล น า้มันแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น และได้
น าเสนอข้อมลู บทความเก่ียวกบัพลงังานอยา่งตอ่เน่ือง และสม ่าเสมออีกด้วย 
   2.3.3  การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยสถาบนัการศกึษา 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีบทบาทโดดเด่นด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีผลงานวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านพลงังานของประเทศ มีการจดัตัง้ศนูย์วิจยัพลงังานเพ่ือเป็นศนูย์บริการทางด้านวิชาการและ
วิจยั ส าหรับการเผยแพร่เทคโนโลยีไปสู่ชุมชนควบคู่ไปกบัการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนทางด้าน
พลังงานทดแทน เพ่ือเพิ่มบุคลากรท่ีมีความคู้ ความสามารถทางด้านพลังงานทดแทน อีกทัง้
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ยงัเป็นสถาบนัของรัฐท่ีมีรากฐานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเข้มแข็ง  ประกอบ
กบัมีศกัยภาพทางด้านพลงังานทดแทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีได้สนบัสนนุการวิจยัด้านพลงังาน
และให้บริการวิชาการแก่ชมุชนอยา่งดีย่ิง 



35 
 
    นอกจากนีย้ังได้ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง และสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือช่วยในการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีให้กบัชุมชนและผู้ ท่ีสนใจ ซึ่งก่อให้เกิดอาชีพทางด้านการผลิตเทคโนโลยีชุมชน ได้แก่ การ
ปัน้เตาอัง้โล ่เตาเศรษฐกิจ เตายา่ง และเตาแก๊สชีวมวล เป็นต้น ซึ่งเป็นการพฒันาบคุลากรให้ชมุชนให้
มีการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน จึงนับได้ว่าเป็นผู้ น าและเป็นก าลังส าคัญในการวิจัยและพัฒนา
พลงังานทดแทนให้กบัประเทศตอ่ไป (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  2553: 54-65) 
  จากการศกึษาเอกสารเร่ืองการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนสรุปได้วา่ การสง่เสริม 
การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้เป็นการการสนบัสนนุ การช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวก หรือ 
การกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการใช้พลงังานอย่างประหยดั สมเหตสุมผล ก่อประโยชน์สูงสุด  และมี
การสญูเสียพลงังานน้อยท่ีสดุ โดยในการสร้างสร้างจิตส านึกในการอนรัุกษ์พลงังานนัน้  สามารถท าได้
ทุกในทุกสถานท่ี เช่น ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ สถานท่ีท างาน หมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
กระบวนการในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้มีหลายขัน้ตอน โดยมีขัน้ตอนหลกัๆ        
4 ขัน้ตอนคือ  ขัน้ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ  ขัน้วางแผนจดักิจกรรม  ขัน้ด าเนินการจดักิจกรรม 
และขัน้ตดิตามผลและประเมินผล 
 รูปแบบในการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้มีหลายรูปแบบ  อาทิเช่น การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนโดยภาครัฐ  ได้แก่ นโยบายรัฐบาลท่ีมีการจัดตัง้กองทุนส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังาน การใช้มาตรการลดคา่ใช้จ่ายคา่ไฟฟ้าของครัวเรือนส าหรับครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไม่ เกิน 
90 หน่วยตอ่เดือน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม
และอนุรักษ์พลังงานในภาคท่ีอยู่อาศยั จัดท าโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการบ้านเอือ้อาทร
อนุรักษ์พลงังาน โครงการบ้านอยู่สบายประหยดัพลงังาน โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการส่งเส ริมการ
อนุรักษ์พลังงานในบ้านท่ีอยู่อาศยั นอกจากนีย้ังมีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดย
ภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษา ท่ีมีวิธีการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนโดยการ
สนบัสนนุกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลงังานในบ้านท่ีอยู่อาศยั  การโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้
ผ่านส่ือตา่งๆ เช่นโทรทศัน์  วิทย ุ นิตยสาร  หนงัสือพิมพ์อนัได้แก่  สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
อ.ส.ม.ท. บริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จ ากดั  บริษัท  ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ หนงัสือพิมพ์ 
ฐานเศรษฐกิจ  นิตยสาร เอ็นจิเนียร่ิง ทเูดย์  นิตยสารสารคดี  และ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  เป็นต้น  

จากการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนดงักล่าว ผู้วิจยัจึงน ามา
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในด้านกระบวนการพฒันากิจกรรมการส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  และพฒันารูปแบบในการท ากิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนท่ีมีต้นแบบจากการจดัท าโครงการตา่งๆ ทัง้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนดงักลา่ว 
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3.  วิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 
 การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้มีวิธีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งแตล่ะวิธีการนัน้มี
จดุมุง่หมายเดียวกนัคือเป็นการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือกระตุ้น  ให้สมาชิกในครัวเรือนมีการต่ืนตวัตอ่
การอนรัุกษ์พลงังานครัวเรือนขึน้ครัวเรือน  ดัง้นัน้เลือกวิธีการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน
วิธีใดมาใช้นัน้ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์และความเหมาะสมของลกัษณะทัว่ไปของชมุชนครัวเรือนนัน้ๆ 
 3.1  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยวิธีการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพฒันาบคุลากรกระบวนการหนึ่งซึ่งมุ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือ
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและเจตคต ิโดยท่ีผลของการเรียนรู้อาจไมส่ามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง 
แตอ่าจประเมินผลได้จากผลของการกระท าหรือผลงาน 
 3.1.1  ความหมายการฝึกอบรม 
 สมคิด บางโม (2538: 14) ได้สรุปว่าการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของบคุคลโดยมุง่เพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) อนัจะ
น าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สงูขึน้ ท าให้บคุคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และ
องค์การบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด 
 วิจิตร อาวะกุล (2537: 30) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการฝึกอบรมว่า หมายถึง การพฒันา
หรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะหรือเข้ากบังานหรือการท างาน ส่วนการศึกษา หมายถึง การเพิ่มพูน 
ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทกัษะ (Skills) ความช านิช านาญงาน ความสามารถ 
(Ability) (พฒันา สขุประเสริฐ.  2540: 2) 
 เดล เอช. บีช (Dale S. Beach. 1980: 193) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจดัให้มี
ขึน้ เพ่ือให้บคุคลได้เรียนรู้และมีความช านาญ เพ่ือวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมุ่งให้บคุคลนัน้
ได้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนัน้ไปในแนวทางท่ี
ต้องการ 
 เอจวิน บี. ฟลิพโพ (Edwin B. Flippo. 1979: 268) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการใน
การเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ หรือความช านาญงานให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานแต่ละคนภายใน
ขอบเขตของการปฏิบตังิานเฉพาะด้าน  
 เอช. เวบสเทอร์ จอนห์สนั (H. Webster Johnson. 1979: 4) การฝึกอบรม หมายถึง การ
ตระเตรียมบคุคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับการว่าจ้างรวมตลอดถึง
การปฐมนิเทศ (Orientation) และการสอนงาน (Coaching) อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะด้วย 
(วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ.  2542: 2) 
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 สรุปการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพฒันาทางด้านการเรียนรู้โดยผ่านส่ือตา่งๆ โดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือต้องการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ทกัษะ และเจตคตท่ีิดีขึน้  
 3.1.2   วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม  โดยทัว่ไปแล้วมีจดุมุง่หมายเพ่ือ 
   1.  เพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) 
   2.  พฒันาทกัษะ (Skill) 
   3.  เปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude) 
  เม่ือบุคคลได้รับการฝึกอบรมทางด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ แล้วอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรือหลายอยา่งรวมกนั เม่ือกลบัไปปฏิบตัิงาน จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีหรือเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหรือเจตคตใินการปฏิบตังิานได้ผลดีขึน้ 
  1) เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) การเพิ่มพูนความรู้หรือเสริมสติปัญญาหรือเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขความรอบรู้เพ่ือการปฏิบตังิานของแตล่ะบคุคลในแตล่ะระดบัเก่ียวกบัการเข้าใจกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หน้าท่ีรับผิดชอบ ของแตล่ะหน่วยงานหรือบคุคล การเข้าใจการจดัการการบริหาร 
รูปแบบการบริหาร ท าให้มีความรู้ คือ รู้ว่าสิ่งนัน้เป็นอะไร และสามารถจดจ าไว้ได้ มีความเข้าใจ คือ รู้
ในเหต ุและผลของสิ่งท่ีได้รู้นัน้ สามารถอธิบายและขยายความได้อย่างถกูต้องและแจ่มชดั สามารถน า
สิ่งท่ีรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ นอกเหนือจากนีแ้ล้วการฝึกอบรมยงัสามารถมุ่งสงูขึน้ให้ผู้ เข้ารับการ
อบรม สามารถวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีเป็นล าดบัสมัพนัธ์กนัได้ สามารถสงัเคราะห์
จดัเรียบเรียงและรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีกระจายกันอยู่เข้าเป็นแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ได้ 
และท่ีส าคญัคือสามารถประเมินค่า คือ ตดัสินคุณค่าของสิ่งใดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ การเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจ อาจขยายไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการน าไปใช้ปรับในสถานการณ์จริงด้วย 
เป็นการเสริมความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
  2)  พฒันาทกัษะ (Skill) การพฒันาทกัษะความช านาญ เป็นจุดมุ่งหมายของการ
ฝึกอบรมและการพฒันามาช้านานรวมถึงตัง้แต่การจดัล าดบัความส าคญัของงาน การแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า การเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจท าให้สามารถปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและคล่องตวั จนมี
ความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถท าได้เองในสถานการณ์จริงของท้องถ่ินและความพร้อมของตน การเพิ่ม
จ านวนครัง้หรือความถ่ีในการฝึกปฏิบตัิท าให้มีประสบการณ์และทกัษะในการท างานสงูนัน้ ก่อให้เกิด
ความมัน่ใจได้เป็นอยา่งดี สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและถกูต้องโดยใช้เวลาท่ีน้อยลง 
  3) เปล่ียนแปลงเจตคต ิ(Attitude) เม่ือสร้างเจตคตท่ีิดีท่ีเหมาะสมแก่ผู้ เข้ารับการฝึก 
อบรม ท าให้มีก าลังใจหรือขวญัท่ีดีในการท างาน สามารถท างานของตนได้ด้วยความยินดีและพอใจ 
และสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยความสบายใจ การฝึกอบรมโดยทัว่ไปมกัมีจดุมุง่หมายเพ่ือปรับ 
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ปรุงแก้ไขความรอบรู้เพ่ือการ ปฏิบตังิาน และเพิ่มทกัษะความช านาญการ แตล่ะเลยการจงูใจบคุลากร
ให้ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีให้ดีขึน้ทัง้ท่ีการจูงใจบุคลากรเป็นเร่ืองส าคญั  อีกเร่ืองหนึ่งท่ีจะต้องค านึงถึง
เพราะหากบคุลากร มีความรู้และทกัษะในการท างาน แตข่าดแรงจงูใจในการท างานก็จะไม่น าความรู้
และทกัษะมาใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ และการขาดความจูงใจในการปฏิบตัิงาน
อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีบคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมและการพฒันา ไม่น าความรู้และทกัษะท่ีได้รับมาใช้
ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ีความสามารถ ท าให้การฝึกอบรมไม่เกิดผลตามท่ีก าหนดไว้ (พฒันา สขุประเสริฐ. 
2540: 5-6) 
 3.1.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานฝึกอบรม หมายถึง การด าเนินการตา่งๆ ตามกิจกรรมท่ีได้มี
การวางแผน ล่วงหน้ามาแล้วให้เป็นตามท่ีก าหนดอย่างประสานสอดคล้องกันและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  หากจะมองถึงกระบวนการในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม พอจะสรุปได้เป็นขัน้ตอน ดงันี ้คือ 
  1)  การส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยผู้ ท าโครงการฝึกอบรมจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมลูซึง่อาจได้มาจากเอกสารตา่ง ๆ การสอบถาม แบบสมัภาษณ์ หรืออ่ืน ๆ  โดยพิจารณาว่า
หนว่ยงานหรือองค์กรมีปัญหาอะไรบ้างท่ีจะแก้ไขด้วยการฝึกอบรม 
  2) การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง ความต้องการของบุคคลหรือ
หนว่ยงานในการเข้ารับการอบรม เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ การ
ขาดความรู้ ประสบการณ์ หรือ ขาดทกัษะ สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีล้้วนเป็นปัญหาและเป็นความจ าเป็นในการ
เข้ารับการฝึกอบรม 
  3) ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม เพ่ือให้ประโยชน์เกิดโดยตรงกบัผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกให้เห็นได้สามารถวดัได้
อยา่งชดัเจนและเป็นไปในแนวเดียวกนั 
  4) ก าหนดวตัถุประสงค์ของวิชา การก าหนดขอบเขตของวิชาให้กะทัดรัดเป็นข้อ ๆ 
เพ่ือให้วิทยากรได้เตรียมเนือ้หา วิธีการสอน ตรงตามท่ีหลกัสตูรหรือโครงการต้องการ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ใหม ่ๆ และรู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ได้จริง  
  5) ก าหนดแนวทางฝึกอบรม พิจารณาถึงแนวทางท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิด
การเปล่ียนแปลง ต้องใช้ทฤษฎีอะไรบ้างหรือหลักการอะไรบ้างท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้บรรลุ
ตาม วตัถปุระสงค์ของโครงการฝึกอบรมให้ได้มากท่ีสดุ 
  6) ก าหนดเทคนิควิธีการฝึกอบรม พิจารณาถึงเทคนิคท่ีเหมาะสมในแตล่ะกรณีของ
การฝึกอบรม ซึง่รายละเอียดของเทคนิควิธีการฝึกอบรม จะได้กลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป 
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  7) ก าหนดสถานท่ีฝึกงาน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ความพร้อมของโสตทศันปูกรณ์ตา่ง ๆ  
  8) การก าหนดตวัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ควรคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ี
มีระดบัของคุณสมบตัิอนัได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
หรือคณุสมบตัิเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือให้การเรียนการสอนและการรับความรู้เปล่ียนไปอย่าง
รวดเร็วใกล้เคียงกนั และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู้ เข้ารับการอบรมเป็นไปได้อย่างมีอิสระ
และมีคณุภาพ สว่นวิทยากรควรเข้าใจได้ดีถึงจดุมุง่หมายของการฝึกอบรมและพร้อมในการปรับตวัเข้า
กบัสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งท่ีการฝึกอบรมด าเนินอยู ่
  9) ก าหนดแนวทางและวิธีประเมินผล เพ่ือประเมินคา่ของการฝึกอบรมว่าเกิดความ
พึงพอใจได้หรือไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งในเร่ืองของการ
ประเมินผลจะได้แสดงในรายละเอียดตอ่ไป 
  10)  การรายงานผลเพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ ท่ีสนใจได้มีโอกาสเรียนรู้และวิเคราะห์โครงการ
วา่ประสบผลส าเร็จหรือไม ่อยา่งไร และมีคณุคา่มากน้อยเพียงใด (พฒันา สขุประเสริฐ.  2540: 37-39) 
 3.1.4  เทคนิคการฝึกอบรม 
  1) การบรรยาย (Lecture) ใช้ผู้บรรยายคนเดียว มีการเตรียมการ ข้อมูลหรือ
เร่ืองราวมาแล้วเป็นอยา่งดี สามารถใช้กบักลุม่คนจ านวนมาก ๆ ได้ และใช้ประกอบกบัเทคนิควิธีอ่ืน ได้
ด้วย เชน่ ก่อนการอภิปรายกลุม่ แตเ่ป็นลกัษณะการส่ือสารทางเดียว 
  2)  การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคณุวุฒิ   
3-10 คน ในหวัข้อท่ีก าหนดให้เร่ืองเดียวกนั ให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ท่ีหลากหลายทัง้ในแง่ท่ีเหมือนหรือแตกตา่งกนัจากผู้ทรงคณุวฒุิแตล่ะทา่น 
 3) การอภิปรายปาฐกถาหรือการบรรยายเป็นชุด (Symposium) การอภิปราย
แบบนีผู้้ทรงคณุวฒุิหลายคน จะพดูในหวัข้อท่ีก าหนดให้เร่ืองเดียวกนัแตแ่บง่กนัพดูคนละตอน หรือคน
ละด้านไมเ่กินคนละ 15 นาที 
 4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดง
ความคิดหรือหาข้อยตุิในปัญหาหรือประเด็นท่ีต้องศึกษา เป็นลกัษณะการอภิปรายกนัเองในกลุ่ม โดย
เลือกประธาน มาท าหน้าท่ีด าเนินการอภิปราย มีเลขานกุารเป็นผู้จดบนัทึก และอาจมีวิทยากรประจ า
กลุม่สมาชิกทกุคนมีสว่นเก่ียวข้องและเมื่อได้ข้อสรุปก็ถือวา่เป็นมตขิองกลุม่  
 5)  การประชุม (Conference) เป็นการประชุมเพ่ือเสนอผลงานการปฏิบตัิการ 
และวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และแก้ปัญหาเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง ผู้ เข้าประชมุมกัเป็น
ผู้ มีความรู้ หรือท างานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ 
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 6) การประชมุใหญ่ (Convention) เป็นการประชมุท่ีสมาชิกผู้ เข้าประชมุ เป็นผู้  
แทนของสว่นงานตา่ง ๆ มาประชมุเพ่ือพิจารณานโยบายหรือวางหลกัเกณฑ์ แนวทางปฏิบตัิ เพ่ือความ
มัง่คงก้าวหน้าขององค์การ หรืออภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการท างาน ผู้ เข้าประชมุมีจ านวนมาก 
 7) การสมัมนา (Seminar) เป็นการประชมุเพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือ ในหวัข้อใด
หวัข้อหนึ่ง เพ่ือส ารวจปัญหาแก้ไขปัญหา ภายใต้การแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ผู้ เข้าร่วมสมัมนาทกุคน
ต้องมีบทบาท และสว่นร่วมในการสมัมนานัน้ 
 8) การประชมุปฏิบตักิาร (Workshop) เป็นการอบรมท่ีผู้ เข้ารับการอบรมได้ เรียน 
รู้ทัง้ทฤษฎีและปฏิบตั ิสามารถน าไปปฏิบตัิงานจริงได้ ท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึน้ เพิ่มพนูประสิทธิภาพ
การท างาน 
 9)  การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคท่ีต้องการให้สมาชิกแสดงความ 
คดิอยา่งเสรีโดยไม่ค านงึถึงความคิดวา่จะถกูต้องหรือไม ่สมาชิกในกลุม่จะยอมรับโดยไมโ่ต้แย้งคดัค้าน
หรือแสดงความไมเ่ห็นด้วย แล้วมาอภิปรายสรุปผลภายหลงั 
 10) การสาธิต (Demonstration) เป็นเทคนิคท่ีแสดงให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เห็น
การปฏิบตัจิริงหรือการทดลองตา่ง ๆ  
 11) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นเทคนิคท่ีให้ผู้ เข้ารับการอบรม 
แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีเหมือนจริง โดยวิทยากรก าหนดโครงเร่ืองคร่าว ๆ ให้ผู้แสดง แสดงบทบาท 
ค าพดู และความรู้สกึด้วยตวัเอง 
 12) กรณีศกึษา (Case Study) หรือการศกึษาเฉพาะกรณี คือ การน าเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้จริงเสนอในกลุม่ผู้ เข้าอบรม ให้ศกึษาวิเคราะห์ โดยมีท่ีปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและให้แนวทาง
เพ่ือชว่ยสมาชิกกลุม่วิเคราะห์เหตกุารณ์และปัญหาพร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหา เป็นการฝึกให้ผู้ เข้ารับการ
อบรมตดัสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ท่ีใกล้ความจริงมากท่ีสุด เป็นเทคนิคท่ีเหมาะกับ
กลุม่เล็ก 
 13) เกมส์การบริหาร (Management Games) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับผู้บริหาร 
หรือการอบรม เตรียมเป็นผู้ บริหาร เป็นการแข่งขันระหว่างบุคคลตัง้แต่ 2 ฝ่ายขึน้ไป เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการฝึกอบรมท่ีให้ปฏิบตัิเสมือนเหตุการณ์จริง ฝึกการเป็นผู้น า 
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาท่ีต้องพบในการท างาน รู้จกัตดัสินใจ 
 14) สถานการณ์จ าลอง (Simulation Technique or Simulator) เป็นเทคนิคท่ี
พัฒนาด้านทักษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีระบบซับซ้อน ราคาแพง เป็นแบบฝึกหัด  ซึ่งจ าลองจาก
สถานการณ์จริงในการท างานภายใต้สภาพการณ์ท่ีไม่เส่ียงเหมือนสภาพการณ์จริงท่ีผู้ ฝึกอบรมจะต้อง
เผชิญ 
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 15) ทศันศึกษา (Field Trip) เป็นเทคนิคการน าเข้ารับการอบรมไปยงัสถานท่ีอ่ืน 
นอกสถานท่ีอบรมปกติ ควรมีการบรรยายสรุป ประกอบการชมด้วย เป็นการให้ผู้ เข้ารับการอบรมเห็น
การปฏิบตังิานหรือสถานท่ีจริง ท าให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ และผู้ เข้ารับการอบรม
ได้สมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัด้วย 
 16) การเสนอแนะ (Coaching) เป็นเทคนิควิธีท่ีมักกระท าโดยผู้ บังคับบัญชา
โดยตรง แนะน าและสอนงานแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้สามารถท างานปัจจุบนั หรืองานท่ีจะได้รับ
มอบหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 17) บทเรียนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) เป็นเทคนิคท่ีผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีได้ตรวจสอบและจดัล าดบัไว้อย่างดีแล้ว เพ่ือให้
ได้ความรู้หรือทกัษะตามวตัถปุระสงค์ของบทเรียน (วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ.  2542: 114-127) 
 3.1.5  การประเมินผลการฝึกอบรมอาจกระท าได้เป็น 3 ระยะ คือ  
  1)  ก่อนการฝึกอบรม เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ เข้ารับการอบรมก่อนท่ีจะเข้าอบรม
หลกัสูตรนัน้เพ่ือให้ดึงความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ความคาดหมายท่ีจะได้รับ ความรู้ เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะ
อบรม เป็นต้น  
  2)   ระหว่างการฝึกอบรม เป็นการเก็บข้อมูลหลังจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ        
การอบรมหลกัสูตรนัน้ ๆ ผ่านไปชัว่ระยะเวลาหนึ่ง อาจกระท าการประเมินได้หลายครัง้ ติดต่อกนัโดย
เว้นชว่งระยะเวลาหนึง่ ๆ ให้หา่งกนัพอสมควร สดุแตโ่ครงการนัน้จะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่
มักสอบถามเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจ วิชาในหลักสูตร ระยะเวลา วิธีการของผู้บรรยายเอกสาร 
ตลอดจนความยากง่ายของเนือ้หาแตล่ะวิชา เป็นต้น 
 3) หลงัการฝึกอบรม เป็นการเก็บข้อมลูหลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรม มกันิยมท ากัน
ในชัว่โมงสุดท้ายของการฝึกอบรม การประเมินในระยะนีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมด ทัง้ด้านวิชาการ
ระยะเวลาในการฝึกอบรม การใช้เทคนิคการฝึกอบรม สถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ผู้บรรยาย 
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการฝึกอบรม ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นต้น (วิไลเลิศ เขียววิมล. 2536: 39-40) 
 3.1.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม(วิไลเลิศ เขียววิมล. 2536: 39-40) ใน
การรวบรวมข้อมลูท่ีจะน ามาประเมินผลมีมากมายหลายชนิด การท่ีจะเลือกเคร่ืองมือใดมาใช้นัน้ขึน้อยู่
กบัลกัษณะของข้อมลูท่ีจะศกึษาเป็นส าคญั เคร่ืองมือหลกัท่ีนิยมใช้ คือ 
  1) การสงัเกต (Observation) หมายถึง การใช้ประสาทสมัผสัรับรู้หรือพิจารณาส่ือท่ี
เกิดขึน้เพ่ือน ามาหาความสมัพนัธ์และเหตผุล การสงัเกตจะได้ผลดี หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัความรู้ประสบการณ์
และความสามารถของผู้สงัเกต เป็นส าคญั 
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 2) การสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์มกัมุ่งเพ่ือจะทราบทศันคติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ
สิ่งท่ีเราต้องการประเมินจากผู้ ท่ีถูกสัมภาษณ์ (ผู้ เข้ารับการอบรม วิทยากร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ฝึกอบรม) การสมัภาษณ์ จะได้ผลดีก็ต้องอาศยัหลกัเกณฑ์ท านองเดียวกับท่ีได้กล่าวแล้วในเร่ืองการ
สงัเกตการณ์  นอกจากนัน้แล้วผู้สมัภาษณ์ก็จะต้องมีความฉลาดแนบเนียน อย่างเพียงพอท่ีจะกระตุ้น
ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ได้แสดงความคดิเห็นอยา่งไมก่ระอกักระอว่นใจ 
 3) การใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีนิยมใช้กนัมากวิธี
หนึ่ง เพราะเป็นวิธีท่ีค่อนข้างจะสิน้เปลืองน้อย และถ้าจดัท าได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะสามารถได้
ข้อมลูป้อนกลบัท่ีมีประโยชน์ตอ่การประเมินผลอย่างยิ่ง ในการออกแบบสอบถามนัน้มีหลกัส าคญั ๆ ท่ี
ควรยึดเป็นแนวทาง คือ เปิดโอกาสให้ผู้กรอกแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มากท่ีสดุ อย่า
พยายามขีดวงจ ากัดของค าตอบ พูดกันอย่างง่าย ๆ ก็คือพยายามใช้แบบสอบถาม Open From ให้
มากกวา่ Closed From) และพยายามเพื่อหวงัผลในทางปฏิบตัิ (Ask For Action) มากกว่าท่ีจะถามใน
สิ่งท่ีไมมี่เป้าหมายแนน่อน และยากท่ีจะประเมินออกมาเป็นคณุคา่ได้ 
 4) มาตราวดัทศันคติ (Attitude Scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือการหาข้อมลูเก่ียวกับ
ความรู้สกึนกึคดิตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยเสนอข้อความเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงออกถึง
แนวโน้มของความรู้สึกโดยก าหนดมาตรการวัดเป็นตวัเลข 1.....5 หรือ เป็นภาษา เช่น ดีมาก.....ใช้
ไมไ่ด้ เป็นต้น  
 5) แบบสังคมมิติ (Sociometry)  เป็นวิธีการท่ีจะวัดความสัมพันธ์ หรือสถานภาพ
ของสมาชิกในกลุ่ม นบัว่ามีประโยชน์มากในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการปรับตวัทางสงัคม หรือการเข้า
หมูค่ณะ (วิไลเลิศ เขียววิมล.  2536: 40-41) 
 3.2 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยการบันทึกสมุดบัญชีพลังงาน
ประจ าครัวเรือน  
  สมุดบญัชีพลังงานประจ าครัวเรือน คือ เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สมาชิกครัวเรือนตวัอยา่งบนัทกึสถิตปิริมาณการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในแตล่ะเดือนท่ีได้จาก
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือน าสถิติการใช้พลงังานประจ าบ้านมาพิจารณาหาวิธีการ
อนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของตน  ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ ใช้พลงังานเองเพราะจะเป็น
การลดคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นประโยชน์โดยรวมกบัประเทศชาติเน่ืองจากช่วยประเทศชาติใช้
พลงังานลดลงอีกด้วย 
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  3.2.1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับญัชี   
  การประกอบธุรกิจย่อมมีรายการสินค้าเกิดขึน้มากมาย จึงจ าเป็นท่ีกิจการต้องมีวิธีการ
รวบรวมข้อมลูให้เป็นระบบ วดัผลการด าเนินงาน ตลอดจนแสดงฐานะของกิจการ  เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถประเมินได้วา่กิจการนัน้มีความเตบิโตก้าวหน้าเพียงใด กระบวนการในการจดัการข้อมลู วดัผล
การด าเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินของกิจการดงักล่าวข้างต้นนัน้จะต้องมีความเท่ียงตรง และ
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความสมบรูณ์และน่าเช่ือถือ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บคุคลตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องน าไปประกอบ การพิจารณาวางแผนและตดัสินใจตอ่ไป (กาญญ์รวี อนนัตอคัรกลุ.  
2546: 2) 
  การบญัชี (Acounting) มีค านิยมต่างๆ กัน และสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ในค านิยามไว้ดงันี ้ “การบญัชี” คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปข้อมูลอัน
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขัน้สดุท้ายของการบญัชี คือ การให้ข้อมลูทางการเงิน
ซึง่เป็นประโยชน์แก่บคุคลหลายฝ่ายและผู้ ท่ีสนใจในกิจกรรมของกิจการ 
  สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งเรียกย่อว่า ส.บช. (The 
Institute of Certified Accoutants and Auditor of Thailand (ICAAT)) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การ
บญัชีเป็นศิลปะการรวบรวม บนัทึก จ าแนก และสรุปผลข้อมลูอนัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจใน
รูปตวัเงิน ผลงานขัน้สุดท้ายของการบญัชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
หลายฝ่าย และผู้ ท่ีสนใจในกิจกรรมของกิจการ” (เสนีย์   พวงยาณี.  2551: 2) 
  สมาคมผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA)) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การบญัชีเป็นศิลปะของการจด
บนัทกึรายการหรือเหตกุารณ์ทางการเงิน การจ าแนก หมวดหมู่ และการสรุปผลข้อมลูรายการเหล่านัน้
ให้อยูใ่นรูปของหนว่ยเงินตรา ตลอดจนแปลความหมายของผลการปฎิบตัิท่ีได้จากความหมายของการ
บญัชีข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ การบญัชี ประกอบไปด้วยลกัษณะงานตา่งๆ ดงันี ้

  1)  การจดบนัทึก (Recording) งานทางการบญัชีจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ
เหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ แล้วท าการจดบนัทกึข้อมลูเหลา่นัน้ให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา โดย
อ้างอิงตามหลกัฐานประกอบการเกิดรายการ 
 2) การจ าแนก (Classifyind) ข้อมลูหรือเหตกุารณ์ท่ีบนัทึกไว้จะมีการจ าแนกออก เป็น
แตล่ะประเภทหมวดหมูเ่พ่ือให้เข้าใจง่ายขึน้เชน่ สินทรัพย์ หนีส้ิน ทนุ รายได้ และคา่ใช้จา่ย เป็นต้น 
 3) การสรุปผล (Summarizing) งานทางการบญัชีจะแสดงให้เห็นถังผลของการด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ  โดยน าข้อมูลท่ีผ่านการจ าแนกหมวดหมู่ไปจัดท าการสรุปผลในรูปของรายงาน
ทางการเงิน ซึง่เรียกวา่ “งบการเงิน” 
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 4) การวิเคราะห์ความหมาย (Interpreting) งานในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของการน าข้อมลูท่ี
ได้ไปใช้วิเคราะห์ตดัสินใจแก่ผู้บริหารและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง นักบญัชีจึงต้องพยายามส่ือข้อมูล
ทางการบญัชีด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าใจถึงผล การปฎิบตัิงานของกิจการ สถานะ 
ความมัง่คัง่ของกิจการในปัจจุบนั ทิศทางแนวโน้มความก้าวหน้าในอนาคตของกิจการ งานในขัน้ตอน 
นีจ้งึถือวา่มีความส าคญัตอ่ธุรกิจอย่างยิ่ง 
 กล่าวโดยสรุป การบญัชีนัน้เป็นกระบวนการจัดท าระบบข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์วางแผน และตดัสินใจแก่ผู้บริหาร และบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  (กาญญ์รวี   
อนนัตอคัรกลุ.  2546: 2) 
 3.2.2 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัท าบญัชี  ข้อมลูท่ีได้จากการจดัท าบญัชีจะมีประโยชน์
ตอ่บคุคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่แตแ่ละบคุคลก็อาจมีความต้องการใช้ข้อมลูทางการบญัชีในวตัถปุระสงค์
ท่ีตา่งกนันอกจากนีแ้ล้วการจดัท าบญัชียงัให้ประโยชน์ตอ่กิจการ โดยตรงในด้านตา่งๆ  ซึ่งจะขอกล่าว
โดยสรุปดงันี ้
 1) ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการในระยะเวลาท่ีผ่านมาว่ากิจการสามารถ
ท าก าไรได้เพียงใด 
 2)  ท าให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่ามีสินทรัพย์ หนีส้ิน และทนุอยู่มากน้อย
เพียงใด 
 3)  ช่วยป้องกันสินทรัพย์ จากการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล มิใช่ใช้ประโยชน์แก่
กิจการ หรือการสญูหายจากความบกพร่องในการควบคมุ 
 4)  เพ่ือเป็นข้อมลูทางการเงิน ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้บริหาร 
พนกังานของกิจการ ผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีคดิ จะลงทนุ เจ้าหนี ้และลกูค้า เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัข้อมลูทาง
การเงินในการวิเคราะห์ตดัสินใจเป็นหลักฐานส าคญัในการค านวณภาษี และน าส่งภาษีต่อรัฐบาล  
(กาญญ์รวี   อนนัตอคัรกลุ.  2546: 5-6) 
 3.2.3 สมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน (Energy Saving Handbook) หมายถึง เคร่ืองมือ
ท่ีผู้วิจยัออกแบบขึน้เพ่ือให้สมาชิกครัวเรือนใช้บนัทึกสถิติการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าประจ าครัวเรือน  
เพ่ือท าให้ทราบถึงสถิตปิริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในแตล่ะเดือนเพ่ือน ามาเป็นข้อมลูในการพิจารณา
หาวิธีการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของตน  ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ ใช้พลงังานเองเพราะ
ทราบถึงสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแตล่ะเดือน  จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นประโยชน์
โดยรวมกับประเทศชาติเน่ืองจากช่วยประเทศชาติใช้พลงังานลดลงอีกด้วยการท าสมดุบญัชีพลงังาน
ประจ าครัวเรือนเป็นการจดบนัทกึรายจา่ยคา่ไฟฟ้า และจ านวนหน่วยของปริมาณการใช้ไฟฟ้าไนแตล่ะ
เดือนในระยะเวลารวม 12 เดือน  ดงันัน้สมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนจึงมีความส าคญัคือ  ท าให้
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ทราบถึงจ านวนหน่วยของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ และรายจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพื่อน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของตนเองว่ามีอตัราการใช้เพิ่ม
มากขึน้หรือลดลงเท่าไร  พร้อมทัง้เป็นข้อมูลในการวดัผลท่ีท าให้ทราบว่าครัวเรือนของตนเองมีการใช้
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าประหยดัมากขึน้หรือไม่  อีกทัง้ในสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนจะแทรก
เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานประจ าครัวเรือนในแตล่ะหน้า  เพ่ือเป็นการย า้เตือนเจตคติ
ในเร่ืองวิธีการอนรัุกษ์พลงังานประจ าครัวเรือนให้กบัตนเองให้ปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองและระยะเวลายาวนาน  
โดยสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนนีมี้สว่นประกอบหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 สว่นท่ี  1  สว่นประกอบตอนต้น  ได้แก่ 
  1)  ปกนอก 
  2)  ค าน า 
  3)  แบบส ารวจการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประจ าครัวเรือนของตวัเอง 
  4)  แบบทดสอบจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์พลงังานของตวัเอง 
  5)  เนือ้หาสอดแทรกด้านวิธีการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
  6)  ตวัอยา่งวิธีการจดบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าครัวเรือนของตนเอง 
 สว่นท่ี 2 สว่นประกอบตารางจดบนัทกึ ได้แก่ ตารางจดบนัทึกสถิติปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า และจ านวนหนว่ยท่ีใช้แตล่ะเดือน พร้อมทัง้มีการเปรียบเทียบผลตา่งท่ีลดลง คงท่ี หรือ เพิ่มขึน้ใน
แตล่ะเดือนตลอดระยะเวลา 12 เดือน 
 สว่นท่ี  3  สว่นประกอบตอนท้าย  ได้แก่   
  1) ตารางสรุปคา่ไฟฟ้า และจ านวนหนว่ยท่ีใช้ในแตล่ะปีท่ีท าการจดบนัทึก  พร้อมทัง้
ผลตา่งของการใช้พลงังานไฟฟ้าในแตล่ะปี  
  2) สว่นบนัทกึข้อมลูตามอธัยาศยั 
 ดงันัน้การท าสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนนีจ้งึเป็นประโยชน์ในด้านส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านย า้เตือนความรู้ความเข้าใจใน
หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน การสร้างทกัษะในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน และในด้าน
การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการอนรัุกษ์พลงังาน จากการน าไปใช้ของสมาชิกในครัวเรือน ท าให้ครัวเรือนได้
ทราบข้อมลูจ านวนหน่วยท่ีใช้ไนแตล่ะเดือนท่ีท าการจดบันทึก  พร้อมทัง้หาผลตา่งของการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในแตล่ะเดือน  และแนวโน้มการใช้พลงังานในอนาคต  เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูในการอนุรักษ์พลงังาน
ในครัวเรือนของตนในอนาคตตอ่ไป 
 
 



46 
 
 3.3 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยการใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้  

 มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม จงึท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการติดตอ่ส่ือสารกนัโดยอาศยัรูปแบบ
และวิธีการตา่งๆ กนั การส่ือสารมีส่วนสมัพนัธ์ในชีวิตมนษุย์ทัง้ในด้านการด าเนินชีวิต การศกึษาเล่าเรียน 
และการท างาน ในส่วนของการศึกษาอันได้แก่การเรียนการสอนนัน้นับได้ว่าต้องอาศยักระบวนการ
ตา่งๆ ของการส่ือสารมาใช้เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรูปแบบของการส่ือสารทาง
เดียวและการส่ือสารสองทาง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นหลกัในการจดัส่ือและวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์นอกจากนี ้รูปแบบจ าลองและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของการส่ือสารยงัเป็นสิ่งช่วยในการเตรียม
ตวัผู้สอนให้ค านึงถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ อนัจะเป็นการบัน่ทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการเรียนการสอนให้ลดลง (กิดานนัท์   มลิทอง.  2540: 21) 

 ส่ือการสอนนับว่าเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียนด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนือ้หาบทเรียนได้ตรงกบัผู้สอนต้องการ ไม่ว่า
ส่ือนัน้จะเป็นส่ือในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแตเ่ป็นทรัพยากรท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ได้ทัง้สิน้ ในการใช้ส่ือการสอนนัน้ผู้สอนจ าเป็นต้องศกึษาถึงลกัษณะเฉพาะ และคณุสมบตัิของส่ือแต่
ละชนิดเพ่ือเลือกส่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียน โดยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้ส่ือด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้กระบวนการเรียนการสอน
ด าเนนิไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กิดานนัท์   มลิทอง.  2540: 79) 

 ส่ือ (Medium, Pl .Media) เป็นค าท่ีมาจากภาษาลาตินว่า “Medium” แปลว่า “ระหว่าง”
(Between) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีบรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ ส่งและผู้ รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ เม่ือมีการน าส่ือมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า “ส่ือการสอน”(Instructional Media) 
หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด์ วิทย ุโทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ 
ซึ่งบรรจุเนือ้หาเก่ียวกับการเรียนการสอน สิ่งเหล่านีเ้ป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่น ามาใช้ใ น
เทคโนโลยีการศกึษา เป็นสิ่งท่ีใช้เคร่ืองมือหรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของผู้สอนส่งไปถึงผู้ เรียน 
ท าให้ผู้ เ รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีผู้ สอนวางไว้ได้อย่างดี              
(กิดานนัท์   มลิทอง.  2540: 79) 
 3.3.1 การจ าแนกส่ือการสอน นักศึกษาท่านต่างๆ ได้จ าแนกสื่อการสอนตามประเภท 
ลกัษณะ และวิธีการใช้ ดงันี ้
  3.3.1.1 เดอ คีฟเฟอร์ (De Kieffer) เดอ คีฟเฟอร์ได้แบ่งส่ืออกเป็น 3 ประเภทตาม
ลกัษณะท่ีใช้ เรียกวา่ “โสตทศันปูกรณ์” (Audio-Visual Aids)  ได้แก่ 
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   1.  ส่ือประเภทใช้เคร่ืองฉาย (Projected Aids) ได้แก่ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ือง
ฉายแผน่โปร่งใส เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต้น 
  2.  ส่ือประเภทไม่ใช้เคร่ืองฉาย (Nonprojected Aids) ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิของ
จริง ของจ าลอง เป็นต้น 
  3.  ส่ือประเภทเคร่ืองเสียง (Audio Aids) ได้แก่ เคร่ืองบนัทกึเทป  วิทย ุเป็นต้น 
 3.3.1.2 เอดการ์ เดล (Edgar dale) เอดการ์ เดลได้จดัแบง่ส่ือการสอนเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือโสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการแสดงขัน้ตอน
ของประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ส่ือแตล่ะประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพฒันาความคิด
ของบรุนเนอร์ (Bruner) ซึ่งเป็นนกัจิตวิทยา น ามาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiences) 
โดยการแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้
  1.  ประสบการณ์ตรง  เป็นประสบการณ์ขัน้ท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดโดยการให้
ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการกระท าของตนเอง เช่น 
การจบัต้องและการเห็นเป็นต้น 
  2.  ประสบการณ์รอง  เป็นการเรียนรู้โดยการให้ผู้ เรียนเรียนจากสิ่งท่ีใกล้เคียง
ความจริงท่ีสดุ ซึง่อาจเป็นของจ าลองก็ได้ 
  3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการ
แสดงละคร เพ่ือเป็นการจดัประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองท่ีมีข้อจ ากดัด้วยยคุสมยัเวลาและสถานท่ี 
เชน่ เหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์หรือเร่ืองราวท่ีเป็นธรรม เป็นต้น 
  4. การสาธิต เป็นการแสดงหรือการกระท าประกอบค าอธิบายเพ่ือให้เห็นล าดบั
ขัน้ตอนของการกระท านัน้ 
  5.  การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการให้ผู้ เรียนได้รับและเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ
ภายนอกสถานท่ีเรียน อาจเป็นการเย่ียมชมสถานท่ีตา่งๆ การสมัภาษณ์บคุคลตา่งๆ ฯลฯ เป็นต้น 
  6.  นิทรรศการ  เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ เพื่อให้
สาร ประโยชน์และความรู้แก่ผู้ชม เป็นการให้ประสบการณ์แก่ผู้ชมโดยการน าประสบการณ์หลายอย่าง
ผสมผสานกนัมากท่ีสดุ 
  7.  โทรทศัน์  โดยใช้ทัง้โทรทศัน์การศกึษาและโทรทศัน์การสอนเพ่ือใช้ข้อมลูความ 
รู้แก่ผู้ เรียนหรือผู้ชมท่ีอยูใ่นห้องเรียนหรืออยูท่างบ้าน และใช้สง่ได้ทัง้ในระบบวงจรเปิดและวงจรปิดการ
สอนอาจจะเป็นการสอนสดหรือบนัทกึลงวีดทิศัน์ก็ได้ 
  8.  ภาพยนตร์ เป็นภาพท่ีบนัทึกเร่ืองราวเหตกุารณ์ลงบนฟิล์มเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ทัง้ภาพและเสียงโดยใช้ประสาทตาและห ู
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  9.  การบนัทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง การบนัทึกเสียงอาจเป็นทัง้ในรูปของแผ่นเสียง
หรือเทปบนัทึกเสียง วิทยุเป็นส่ือท่ีให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด์ โดยเป็นภาพวาด 
ภาพล้อ หรือภาพเหมือนจริงก็ได้ ข้อมูลท่ีอยู่ในส่ือขัน้นีจ้ะให้ประสบการณ์แก่ผู้ เรียนท่ีถึงแม้จะอ่าน
หนงัสือไม่ออกแตก้่อสามารถจะเข้าใจเนือ้หาเร่ืองราวท่ีสอนได้ เน่ืองจากเป็นการฟังหรือดภูาพเท่านัน้
ไมจ่ าเป็นต้องอา่น 
  10. ทศันูสญัลกัษณ์ เช่นแผนท่ี แผนภูมิ แผนสถิติ หรือเคร่ืองหมายตา่งๆ ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีเป็นสญัลกัษณ์แทนความเป็นจริงของสิ่งตา่งๆ หรือข้อมลูท่ีต้องการเรียนรู้ 
  11. วจนสญัลกัษณ์ เป็นประสบการณ์ขัน้ท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสดุ ได้แก่ ตวัหนงัสือ
ในภาษาเขียนและเสียงของค าพดูในภาษาพดู 
  การใช้กรวยประสบการณ์ของเดลจะเร่ิมต้นด้วยการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอยู่ใน
เหตกุารณ์หรือการกระท าจริงเพื่อให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงเกิดขึน้ก่อน แล้วจึงเรียนรู้โดยการเฝ้า
สงัเกตในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นขัน้ต่อไปของการได้รับประสบการณ์รอง ต่อจากนัน้จึงเป็นการเรียนรู้
ด้วยการรับประสบการณ์โดยผา่นส่ือตา่งๆ และท้ายท่ีสดุเป็นการให้ผู้ เรียนจากสญัลกัษณ์ซึ่งเป็นเสมือน
ตวัแทนของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
  นกัจิตวิทยาท่านหนึ่ง คือ เจโรม บรุนเนอร์ (Jerome Bruner) ได้ออกแบบโครง 
สร้างของกิจกรรมการสอนไว้รูปแบบหนึ่ง  โดยประกอบด้วยมโนทศัน์ด้านการกระท าโดยตรง(Enac tive) 
การเรียนรู้ด้วยภาพ (Iconic) และการเรียนรู้ด้วยนามธรรม (Abstract) เม่ือเปรียบเทียบกรวยประสบการณ์
ของเดลกบัลกัษณะส าคญั 3 ประการของการเรียนรู้ของบรุนเนอร์แล้วจะเห็นได้ว่ามีลกัษณะท่ีใกล้เคียง
และเป็นคูข่นานกนั  เม่ือพิจารณาจากกรวยประสบการณ์ของเดลแล้ว  จากฐานของกรวยขึน้ไป  
  6 ขัน้ตอน จะเป็นการท่ีผู้ เรียนเรียนโดยการได้รับประสบการณ์ด้วยตนเองจากการ
กระท า การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ของประสบการณ์ท่ีเป็นจริง และการสงัเกตจากของจริงหรือ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการเรียนรู้ด้วยการกระท า ในขัน้ตอนท่ี  7-9  เป็นการท่ี
ผู้ เรียนสงัเกตเหตกุารณ์หรือรับประสบการณ์จากการถ่ายทอดโดยส่ือประเภทภาพและเสียงเช่น จาก
โทรทศัน์และวิทย ุเป็นต้น เสมือนเป็นการเรียนรูด้วยภาพ และใน  2 ขัน้ตอนสดุท้าย เป็นขัน้ตอนของ
การท่ีผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จากสัญลักษณ์ในรูปแบบของอักษร เคร่ืองหมายหรือค าพูด ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นนามธรรมมากท่ีสดุ โดยกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล (Edgar Dale) เปรียบเทียบ
กบัการเรียนรู้ของบรุนเนอร์ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  แสดงกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล (Edgar Dale) เปรียบเทียบกบัการเรียนรู้ 
  ของบรุนเนอร์ 
 

ท่ีมา: http://www.crnfe.ac.th/crnfe.php.  ออนไลน์. 
 
 อย่างไรก็ตามการแบ่งขัน้ตอนของกรวยประสบการณ์ มิใช่เป็นการแบ่งตามล าดบั
ความยากง่าย แต่เป็นการแบง่ตามล าดบัขัน้ความแตกต่างของประสบการณ์ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกัน 
ตวัอย่างเช่น ในรายการโทรทัศน์เพ่ือการสอน ซึ่งเป็นขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ภาพและ เสียง
ให้แกผู่้ เรียน รายการโทรทศัน์ท่ีจดัขึน้จะประกอบไปด้วยขัน้ตอนตา่งๆ หลายอย่าง เช่น วจันสญัลกัษณ์ 
ทศันสญัลกัษณ์ ประสบการณ์รอง การสาธิต ฯลฯ อยู่ในรายการนัน้ด้วย ดงันีเ้ป็นต้น (กิดานนัท์ มลิทอง.  
2540: 83) 
 จากกรวยประสบการณ์ เดลได้จ าแนกส่ือการสอนออกเป็น 3 ประเภท คือ  

http://www.crnfe.ac.th/crnfe.php
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  1.  ส่ือประเภทวสัด ุ (Software) หมายถึง ส่ือท่ีเก็บความรู้อยู่ในตวัเอง ซึ่งจ าแนก
ย่อยเป็น 2 ลักษณะคือ วัสดุประเภทท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตวัเอง  โดยไม่จ าเป็นต้อง
อาศยัอปุกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผนท่ี ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจ าลอง และ วสัดปุระเภทท่ีไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ด้วยตวัเอง จ าเป็นต้องอาศยัอปุกรณ์อ่ืนชว่ย เชน่ แผน่ซีดี ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น  
  2.  ส่ือประเภทอปุกรณ์ (Hardware) หมายถึง สิ่งท่ีเป็นตวักลางหรือตวัผ่านท าให้
ข้อมลูหรือความรู้ท่ีบนัทกึในวสัดสุามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เคร่ืองฉายแผ่นโปร่งใส 
เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองเลน่ซีดี เป็นต้น 
  3. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง ส่ือท่ีมี
ลกัษณะเป็นแนวความคดิหรือรูปแบบขัน้ตอนในการเรียนการสอน โดยสามารถน าส่ือวสัดแุละอปุกรณ์
มาใช้ชว่ยในการสอนได้ เชน่ เกมและการจ าลอง การสอนแบบจลุภาค การสาธิต เป็นต้น 
  3.3.1.3  อีลี (Ely) ได้จ าแนกส่ือการเรียนการสอนตามทรัพยากรการเรียนรู้ 5  รูปแบบ
โดยแบ่งได้เป็นส่ือท่ีออกแบบขึน้เพ่ือจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (By Design) และส่ือท่ีมีอยู่ทัว่ไปแล้ว
น ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน (By Utiliegation)  ได้แก่ 
   1. คน (People) “คน” ในทางการศึกษาโดยตรงนัน้ หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ในระบบ
ของโรงเรียน ได้แก่ ครู ผู้บริหาร ผู้แนะน าการศกึษา ผู้ช่วยสอน หรือผู้ ท่ีอ านวยความสะดวกด้านตา่งๆ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่วน “คน” ตามความหมายของการประยุกต์ใช้  ได้แก่คนท่ีท างานหรือมี
ความช านาญงานในแต่ละสาขาซึ่งมีอยู่ในวงสงัคมทัว่ไป  คนเหล่านีเ้ป็น “ผู้ เช่ียวชาญ” ซึ่งถึงแม้มิใช่
นกัศึกษาแต่สามารถจะช่วยความสะดวกหรือเชิญมาเป็นวิทยาการเพ่ือเสริมการเรียนรู้ได้ในการให้
ความรู้แตล่ะด้าน  อาทิเชน่  ศลิปิน  นกัการเมือง  นกัธุรกิจ  ชา่งซอ่มเคร่ือง 
  2. วสัด ุ(Materials) ในการศกึษาโดยตรงเป็นประเภทท่ีบรรจเุนือ้หาบทเรียนโดย
รูปแบบของวัสดุมิใช่สิ่งส าคญัท่ีต้องค านึงถึง เช่น หนังสือ สไลด์ แผนท่ี  แผ่นซีดี หรือส่ือต่างๆ ท่ีเป็น
ทรัพยากรในการเรียนการสอนนัน้จะมีลกัษณะเช่นเดียวกับวสัดท่ีุใช้ในการศึกษาดงักล่าวเพียงแต่ว่า
เนือ้หาท่ีบรรจใุนวสัดสุว่นมากจะอยูใ่นรูปของการให้ความบนัเทิง เช่น คอมพิวเตอร์ หรือภาพยนตร์สาร
คดีชีวิตสตัว์สิ่งเหลา่นีถ้กูมองไปในรูปแบบของความบนัเทิงแตส่ามารถให้ความรู้ในเวลาเดียวกนั 
  3. อาคารสถานท่ี (Settings) หมายถึง ตวัตกึ ท่ีว่าง สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลเก่ียวกับ
ทรัพยากรรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแล้วและมีผลกับผู้ เรียนด้วย สถานท่ีส าคญัในการศึกษาได้แก่ ตกึเรียน
และสถานท่ีท่ีออกแบบมาเพ่ือการเรียนการสอนโดยรวม เช่น ห้องสมดุ หอประชุม ส่วนสถานท่ีต่างๆ 
ในชมุชนก็สามารถประยกุต์ให้เป็นทรัพยากรส่ือสารเรียนการสอนได้เช่น โรงงาน ตลาด สถานท่ี ทาง 
ประวตัศิาสตร์เชน่  พิพิธภณัฑ์  เป็นต้น 
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  4.  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ (Tools  And  Equipment) เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้
เพ่ือชว่ยในการผลิตหรือใช้ร่วมกบัทรัพยากรอ่ืนๆ ส่วนมากมกัเป็นโสตทศันปูกรณ์หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ี
น ามาใช้ประกอบหรืออ านวยความสะอาดในการเรียนการสอน เช่นเคร่ืองฉายข้ามศีรษะคอมพิวเตอร์
เคร่ืองถ่ายเอกสาร หรือแม้แตต่ะป ูไขควง เหลา่นีเ้ป็นต้น 
  5. กิจกรรม (Activities) โดยทัว่ไปแล้วกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนมกัจดัขึน้
เพ่ือร่วมกระท าทรัพยากรอ่ืนๆ  หรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพ่ือการเรียนการสอน เชน่ เกม การสมัมนา     
การจดัทศันศึกษา กิจกรรมเหล่านีม้กัมีวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีตัง้ขึน้ โดยมีการใช้วสัดุการเรียนเฉพาะ  
แตล่ะวิชา  หรือวิธีการพิเศษในการเรียนการสอน (กิดานนัท์   มลิทอง.  2540: 80-84) 
 3.3.2 หลกัการเลือกส่ือการสอน การเลือกส่ือการสอนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด จ าเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ในการเลือกสื่อการสอนท่ีเหมาะสม  ซึ่ง
หลกัการเลือกส่ือการสอนมี ดงันี ้  
  1. ส่ือนัน้ต้องสมัพนัธ์กบัเนือ้หาบทเรียนและจดุมุง่หมายท่ีจะสอน  
  2.  เลือกส่ือท่ีมีเนือ้หาถกูต้อง ทนัสมยั นา่สนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลตอ่การเรียน
การสอนมากท่ีสดุ ชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาวิชานัน้ได้ดี เป็นล าดบัขัน้ตอน 
  3.  เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ เรียน 
  4.  ส่ือนัน้ควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไมซ่บัซ้อนยุง่ยากจนเกินไป 
  5.  ต้องเป็นส่ือท่ีมีคณุภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจน และเป็นจริง 
  6.  มีราคาไมแ่พงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกบัเวลา และการลงทนุ 
  จากหลกัการนีส้รุปได้วา่นอกจากนีแ้ล้วการจะเลือกส่ือมาใช้ในการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
  1.  วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมและจดุมุง่หมายในการเรียนการสอน 
  2.  จดุมุ่งหมายในการน าส่ือมาใช้ ประกอบหรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ใช้น าเข้าสูบ่ทเรียน  ใช้ในการประกอบค าอธิบาย  ใช้เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์แก่ผู้ เรียนหรือใช้เพ่ือสรุป
บทเรียน 
  3.  ต้องเข้าใจลกัษณะของเฉพาะของส่ือแตล่ะชนิดว่าสามารถเร้าความสนใจ  และ
ให้ความหมายตอ่ประสบการณ์การเรียนรู้แก่นกัเรียนได้อย่างไรบ้าง  เช่น หนงัสือเรียนและส่ือสิ่งพิมพ์ 
ใช้เพ่ือเป็นความรู้พืน้ฐานและอ้างอิง ของจริงและของจ าลอง ใช้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
แผนภมูิ แผนภาพและแผนสถิต ิใช้เพ่ือต้องการเน้นหรือเพ่ือแสดงให้เห็นส่วนประกอบหรือเปรียบเทียบ
ข้อมลู สไลด ์ใช้เพ่ือเสนอภาพนิ่งขนาดใหญ่ให้ผู้ เรียนเห็นทัง้ชัน้หรือใช้เพ่ือการเรียนรายบคุคลก็ได้ 
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  4.  ต้องมีความรู้เก่ียวกับแหล่งของส่ือการเรียนการสอนทัง้ภายในและภายนอก
สถาบนัการศึกษา ส่ือบางอย่างจะคุ้มคา่ในการผลิตเองหรือไม่ หรืออาจหายืมได้ท่ีไหนบ้าง (กิดานนัท์   
มลิทอง.  2540: 89) 
 3.3.3 ขัน้ตอนในการใช้ส่ือการสอน  การใช้ส่ือการสอนนัน้อาจจะใช้เฉพาะขัน้ตอนใด
ขัน้ตอนหนึง่ของการสอน หรือจะใช้ในทกุขัน้ตอนก็ได้ ดงันี ้
  1.  ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจในเนือ้หาท่ีก าลงัจะ
เรียน ส่ือท่ีใช้ในขัน้นีจ้ึงเป็นส่ือท่ีแสดงเนือ้หากว้าง ๆ หรือเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนในครัง้ก่อน ยงั
มิใช่ส่ือท่ีเน้นเนือ้หาเจาะลึกอย่างแท้จริง อาจเป็นส่ือท่ีเป็นแนวปัญหาหรือเพ่ือผู้ เรียนคิด และควรเป็น
ส่ือท่ีง่ายตอ่การน าเสนอในระยะเวลาอนัสัน้ เชน่ ภาพ บตัรค า หรือบตัรปัญหา เป็นต้น 
  2.  ขัน้ด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขัน้ส าคญัในการเรียน 
เพราะเป็นขัน้ท่ีจะให้ความรู้เนือ้หาอย่างละเอียดเพ่ือสนองวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  ผู้สอนต้องเลือกส่ือให้
ตรงกบัเนือ้หาและวิธีการสอนหรืออาจจะใช้ส่ือหลายแบบก็ได้ ต้องมีการจดัล าดบัขัน้ตอนการใช้ส่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน  การใช้สื่อในขัน้นีจ้ะต้องเป็นสื่อท่ีเสนอความรู้อย่าง
ละเอียด ถูกต้องและชดัเจนแก่ผู้ เรียน เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่งใส แผนภูมิ วีดิทศัน์ เทปเสียง 
หรือชดุการเรียนเป็นต้น 
  3.  ขัน้วิเคราะห์และฝึกปฏิบตัิ เป็นการเพิ่มพนูประสบการณ์ตรงแก่ผู้ เรียนเพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ทดลองน าความรู้ด้านทฤษฎี หรือหลกัการท่ีเรียนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในขัน้ฝึกหดั โดยการ
ลงมือฝึกปฏิบตัิเอง ส่ือในขัน้นีจ้ึงเป็นส่ือท่ีเป็นประเด็นปัญหาให้ผู้ เรียนได้ขบคิด โดยผู้ เรียนเป็นผู้ ใช้ส่ือ
เองมากท่ีสดุ เชน่ ภาพ บตัรปัญหา เทปเสียง สมดุแบบฝึก หรือชดุการเรียนเป็นต้น 
  4.  ขัน้สรุปบทเรียน เป็นขัน้ของการเรียนการสอน เพื่อการย า้เนือ้หาบทเรียนให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องและตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ด้วย  ขัน้สรุปนีค้วรใช้เพียงระยะสัน้ ๆ 
เชน่เดียวกบัขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ส่ือใช้สรุปนีจ้ึงควรครอบคลมุเนือ้หาส าคญัทัง้หมดโดยย่อและใช้เวลา
น้อย เชน่แผนภมูิ แผน่โปร่งใส เป็นต้น 
  5.  ขัน้ประเมินผู้ เรียน เป็นการทดสอบว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้หรือเข้าใจในสิ่งท่ี
เรียนไปถกูต้องมากน้อยเพียงใด และบรรลตุามวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ส่ือในขัน้การ
ประเมินนีม้กัจะเป็นค าถามจากเนือ้หาบทเรียนโดยจะมีภาพประกอบด้วยก็ได้ หรืออาจน าส่ือท่ีใช้ใน 
ขัน้กิจกรรมการเรียนมาถามอีกครัง้ และอาจเป็นการทดสอบโดยการปฏิบตัิจากสื่อหรือการกระท า  
ของผู้ เรียน เพื่อทดสอบดวู่าผู้ เรียนสามารถมีทกัษะจากการฝึกปฏิบตัิอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   
(กิดานนัท์   มลิทอง.  2540: 94-95) 
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 3.3.4 หลักการใช้ส่ือการสอน ภายหลังท่ีผู้ สอนได้เลือกและตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ส่ือ
ประเภทใดในการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการถ่ายทอดเนือ้หานัน้ได้ดีท่ีสดุ ผ้สอนจ าเป็นต้องมี
หลกัการในการใช้ส่ือการสอนตามล าดบัดงันี ้
  1.  เตรียมตวัผู้สอน เป็นการเตรียมตวัในการอ่าน ฟังหรือดเูนือ้หาท่ีอยู่ในส่ือท่ีจะใช้
ว่า มีเนือ้หาถกูต้อง ครบถ้วนและตรงกบัท่ีต้องการหรือไม่ จะต้องเพิ่มเติมในส่วนใด จะมีวิธีการใช้ส่ือ
อยา่งไร เชน่ การใช้ภาพนิ่งเพ่ือเป็นการน าเข้าสูบ่ทเรียน แล้วอธิบายเนือ้หาเก่ียวกบับทเรียนนัน้ จากนัน้
จึงให้ชมวีดิทศัน์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ แล้วสรุปความรู้อีกครัง้ด้วยแผ่นภาพโปร่งใส ซึ่งขัน้ตอนเหล่านี ้
ผู้สอนต้องเตรียมตวัโดยเขียนลงในแผนการสอนเพ่ือการใช้ส่ือได้อยา่งถกูต้อง  
  2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม โดยการจัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ให้พร้อม ตลอดจนจดัเตรียมสถานท่ีห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ
เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวก ราบร่ืน ไมเ่สียเวลา  
  3.  เตรียมพร้อมผู้ เรียน เป็นการตวัผู้ เรียน โดยมีการแนะน าหรือให้ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัเนือ้หา เพ่ือให้ผู้ เรียนเตรียมพร้อมในการฟัง ดหูรืออ่านบทเรียนจากส่ือนัน้ให้เข้าใจและสามารถ
จบัประเดน็ส าคญัของเนือ้หาได้ และผู้สอนควรบอกผู้ เรียนลว่งหน้าวา่หลงัจากมีการเรียนหรือใช้ส่ือแล้ว
ผู้ เรียนจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น การทดสอบ การอภิปราย การแสดงหรือการปฏิบตัิ เพ่ือผู้ เรียน
จะได้เตรียมตวัได้ถกูต้อง  
  4.  การใช้ส่ือ ผู้สอนต้องใช้ส่ือให้เหมาะสมกบัขัน้ตอนท่ีเตรียมไว้ เพ่ือให้ด าเนินการ
สอนไปได้อย่างราบร่ืน และต้องควบคมุการน าเสนอส่ือให้ถกูต้อง เช่น การปรับภาพบนจอรับภาพให้
ชดัเจน การปรับเสียงให้พอเหมาะส าหรับนกัเรียนในห้องและไม่รบกวนห้องเรียนอ่ืน หรือคอ่ยจนเกินไป
จนผู้ เรียนท่ีนัง่อยูห่ลงัห้องไมไ่ด้ยินหรือดวูา่มีแสงตกลงบนจอภาพหรือไม่ดงันีเ้ป็นต้น  
  5. การตดิตามผล ควรมีการตดิตามผลโดยการให้ผู้ เรียนตอบค าถาม อภิปรายหรือ
เขียนรายงาน เพ่ือเป็นการทดสอบว่าผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้จากส่ือท่ีเสนอไปนัน้ถูกต้องหรือไม ่
เพ่ือผู้สอนจะได้สามารถทราบถึงจดุบกพร่องและเพื่อการแก้ไขปรับปรุงการสอนของตนได้  
(กิดานนัท์   มลิทอง.  2540: 95-96) 
 3.3.5  การวางแผนการใช้ส่ือการสอน ในการวางแผนการใช้ส่ือการสอน ผู้สอนควรจะมี
การวางแผนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้การใช้ส่ือบรรลถุึงวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีวางไว้ การวางแผนอย่าง
เป็นระบบนีเ้ราสามารถใช้รูปแบบจ าลอง” ท่ีเรียกว่า The ASSURE Model เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนโดยรูปแบบจ าลองนีมี้ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีคื้อ  
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  1. การวิเคราะห์ลกัษณะผู้ เรียน (Analyze Learner Characteristics) เป็นการ
วิเคราะห์ลกัษณะผู้ เรียนเพ่ือท่ีผู้สอนจะได้ทราบว่าผู้ เรียนมี  ความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด
ทัง้นีเ้พราะการท่ีจะใช้ส่ือให้ได้ผลดีย่อมจะต้องเลือกส่ือให้มีความสมัพนัธ์กับลกัษณะผู้ เรียน  ดงันัน้
ผู้สอนจะต้องค านึงถึงลกัษณะทัว่ไป และลกัษณะเฉพาะของผู้ เรียน เช่น การก าหนดลกัษณะทัว่ไป ซึ่ง
ได้แก่ อาย ุระดบัความรู้ สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของผู้ เรียนแตล่ะคน ถึงแม้ว่าลกัษณะทัว่ไป
ของผู้ เรียนจะไม่มี ความเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียนก็ตามแตก็่เป็น สิ่งท่ีช่วยให้ผู้สอนสามารถตดัสิน
ระดบัของบทเรียนและเพ่ือเลือกตวัอย่างของเนือ้หาให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนได้  ส่วนลกัษณะเฉพาะของ
ผู้ เรียนแตล่ะคนนัน้ นบัว่ามีส่วนส าคญัโดยตรงกบัเนือ้หาบทเรียนตลอดจนส่ือการสอนและวิธีการท่ีจะ
น ามาใช้ในการสอน 
  2.  การก าหนดจดุประสงค์ (State Objectives) วตัถปุระสงค์เป็นสิ่งท่ีตัง้ขึน้เพื่อ
คาดหวงัว่าผู้ เรียนจะสามารถบรรลใุนสิ่งตา่งๆ ท่ีตัง้หรือก าหนดไว้ การตัง้หรือก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
การเรียนการสอนนัน้ก็เพ่ือ  
   1)  ผู้สอนจะได้ทราบว่าการเรียนการสอนนัน้มีวตัถปุระสงค์อะไร  เพ่ือสะดวก
ในการเลือกส่ือและวิธีการให้ถกูต้อง วตัถปุระสงค์นีจ้ะช่วยในการจดัล าดบักิจกรรมการเรียนและสร้าง
สิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์นัน้ 
   2)  ช่วยในการประเมินผู้ เรียนได้อย่างถกูต้อง  เพราะผู้สอนจะไม่ทราบเลยว่า
ผู้ เรียนได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไมถ้่าไมมี่การก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้า  
   3)  ช่วยให้ผู้ เ รียนทราบว่า เมื่อเรียนบทเรียนนัน้แล้วจะสามารถเรียนรู้หรือ
กระท าอะไรได้บ้าง เม่ือก าหนดวตัถุประสงค์แล้ว ควรมีการแบ่งประเภท  หรือระดบัของขอบเขตการ
เรียนรู้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการตดัสินว่า การเรียนรู้นัน้จะครอบคลมุแนวของทกัษะ
หรือพฤติกรรมอะไรบ้าง จึงต้องมีการก าหนดเป็น "วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม" ซึ่งควรจะประกอบด้วย
องค์ประกอบตา่งๆ ดงันี ้ 
   - พุทธิพิสัย เป็นวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เพ่ือวัดการเรียนรู้ของผู้ เรียนเก่ียวกับ
ความรู้  ความเข้าใจ  สตปัิญญาและการพฒันา เป็นต้น  
   - จิตพิสยั เป็นวตัถุประสงค์ทางด้านความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ค่านิยม  
และการเสริมสร้างทางปัญญา  
   - ทกัษะพิสยั เป็นวตัถปุระสงค์เก่ียวกับการกระท า การแสดงออก หรือการ
ปฏิบตั ิ 
  3. การเลือก ดดัแปลง หรือออกแบบส่ือ (Select , Modify or Design Materials)
การท่ีจะมีส่ือวสัดท่ีุเหมาะสมในการเรียนการสอน สามารถท าได้ 3 วิธี คือ  
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   1) เลือกจากส่ือท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ในสถาบนัการศึกษามกัจะมีทรัพยากรท่ี
สามารถใช้เป็นส่ือได้อยู่แล้วดงันัน้ สิ่งท่ีผู้สอนต้องกระท าคือ ตรวจสอบดวู่ามีสิ่งใดท่ีจะใช้เป็นส่ือได้
บ้าง โดยเลือกให้ตรงกับลกัษณะผู้ เรียนและวตัถปุระสงค์ของการเรียนเช่น  ส่ือท่ีมีอยู่มีเนือ้หาข้อมูล
และกิจกรรมท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ และการเลือกส่ือนัน้ย่อมขึน้อยู่กับวิธีการสอนใน
บทเรียนและข้อจ ากดัของสถานการณ์การเรียนการสอนด้วย  
   2)  ดดัแปลงส่ือท่ีมีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึน้  ทัง้นีย้่อมขึน้กบั
เวลาและงบประมาณในการดดัแปลงส่ือนัน้ด้วย  เชน่ มีภาพยนตร์เสียงในฟิล์มเป็นภาษาองักฤษ  ถ้ามี
การแปลเป็นภาษาไทยแล้วบนัทกึเสียงลงใหม่ เพ่ือให้ผู้ เรียนชมและฟังเข้าใจง่ายขึน้ จะคุ้มกบัเวลาและ
การลงทนุหรือไม ่เหลา่นีเ้ป็นต้น  
   3) การออกแบบส่ือใหม่ กรณีท่ีไม่มีส่ือเดิมอยู่ หรือส่ือท่ีมีอยู่แล้วไม่สามารถ
น ามาดดัแปลงให้ใช้ได้ตามท่ีต้องการผู้สอนย่อมต้องมีการออกแบบและจดัท าส่ือใหม่  ซึ่งต้องค านึงถึง
องค์ประกอบตา่ง ๆ หลายอยา่ง เชน่ ต้องให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการเรียนและลกัษณะของผู้ เรียน   
มีงบประมาณในการจัดท าเพียงพอหรือไม่  มีเคร่ืองมือและผู้ช านาญในการจดัท าส่ือหรือไม่ เหล่านี ้
เป็นต้น  
  4.  การใช้สื่อ (Utilize Materials) เป็นขัน้ของการกระท าจริง ซึ่งผู้ สอนจะต้อง
ด าเนินการดงันี ้ 
   1) ดหูรืออ่านเนือ้หาในส่ือเหล่านัน้ก่อนเป็นการเตรียมตวัล่วงหน้า  เช่น ดสูไลด์
หรือวีดทิศัน์เพ่ือศกึษาเนือ้หาให้แมน่ย าก่อนน าไปสอน  หรืออา่นบทวิจารณ์เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ร่วมด้วย  
   2) จดัเตรียมสถานท่ี ท่ีนัง่เรียน อปุกรณ์เคร่ืองมือ และสิ่งตา่งๆ เพ่ือความสะดวก
เรียบร้อยก่อนการสอนและควรต้องทดลองอปุกรณ์ท่ีจะใช้ก่อนวา่ใช้ได้ดีหรือไม่  
   3)  เตรียมตวัผู้ เรียน โดยการใช้ส่ือน าเข้าสู่บทเรียน  ถ้ามีการฉายวีดิทศัน์หรือ
ภาพยนต์ให้ชม ก็ควรจะต้องสรุปเนือ้หาเร่ืองท่ีจะชมนัน้ให้ผู้ เรียนทราบเสียก่อนว่าเก่ียวข้องกบับทเรียน
อยา่งไรบ้าง เป็นการแนะน าก่อนลว่งหน้าและเพื่อสร้างแรงจงูใจแก่ผู้ เรียน  
   4)  ควบคมุชัน้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสนใจในส่ือท่ีน าเสนอนัน้  
  5.  การก าหนดการตอบสนองของผู้ เรียน (Require Learner Response) การให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และเปิดโอกาสให้มีการตอบสนองนัน้เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง ซึ่งผู้ เรียนจะมีการ
ตอบสนองหรือไม่และมากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กบัส่ือท่ีน ามาใช้  ส่ือบางชนิดเม่ือใช้แล้วจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมมากกวา่ส่ือชนิดอ่ืนๆ เชน่ การให้อา่นข้อความในหนงัสือหรือดภูาพ จะท าให้ผู้ เรียน 
มีการอภิปรายจากสิ่งท่ีอ่านหรือเห็น ผู้ เรียนย่อมมีการตอบสนองเกิดขึน้ได้ทนัทีและง่ายกว่าการให้ดู
ภาพยนตร์  ทัง้นีเ้พราะการดภูาพยนตร์ถ้าจะให้ดรูู้เร่ืองจริงๆ แล้วควรจะต้องดใูห้จบเร่ืองเสียก่อนแล้ว
จึงอภิปรายกนั  ซึ่งจะดีกว่าหยดุดทีูละตอนแล้วอภิปราย  เพราะจะท าให้มีการขดัจงัหวะเกิดความไม่
ตอ่เน่ืองในการด ู อาจท าให้ไมเ่ข้าใจหรือจบัความส าคญัของเร่ืองไมไ่ด้   
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  นอกจากนีผู้้ เรียนสามารถมีการ ตอบสนองโดยเปิดเผย (Overt Respone) โดย
การพดูออกมา หรือเขียน และการตอบสนองภายในตวัผู้ เรียน (Convert Response) โดยการท่องจ า
หรือคดิในใจ เม่ือผู้ เรียนมีการตอบสนองแล้วผู้สอนควรให้การเสริมแรงทนัทีเพ่ือให้ผู้ เรียนทราบว่าตนมี
ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกต้องหรือไม่ การเรียนการสอนโดยการให้ท าแบบฝึกหดั การตอบ
ค าถามการอภิปราย  หรือการใช้บทเรียนแบบโปรแกรม  จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการตอบสนอง
และได้รับการเสริมแรงระหวา่งการเรียน ได้เป็นอยา่งดี 
  6. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินสามารกระท าได้ 3 ลกัษณะ คือ 
   1) การประเมินกระบวนการสอน เพ่ือเป็นการประเมินว่าสามารถบรรลุได้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ทัง้ในด้านผู้สอน  สื่อการสอน และวิธีการสอน โดยในการประเมิน
สามารถท าได้ทัง้ในระยะก่อน  ระหวา่ง และหลงัการสอน  
   2) การประเมินความส าเร็จของผู้ เรียน ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ว่ามี
เกณฑ์เท่าใด การวดัผลอาจท าได้ด้วยการทดสอบ การสอบปากเปล่า หรือดจูากผลงานของผู้ เรียน       
สิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีจะทราบว่าผู้ เรียนสมัฤทธิผลทางการเรียนมากน้อยเท่าใด  คือ สงัเกตจากการปฏิบตัิ
และการแสดงออกของผู้ เรียนนัน้ ๆ 
   3) การประเมินส่ือและวิธีการสอน โดยการให้ผู้ เรียนมีการอภิปรายและ
วิจารณ์การใช้ส่ือ และเทคนิควิธีการสอนวา่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 จากขัน้ตอนต่างๆ ใน The Assure model จะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบจ าลองท่ีเน้นถึงการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบในเร่ืองของการใช้ส่ือการสอนในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงของห้องเรียน เพ่ือให้
ผู้สอนทกุคนน ารูปแบบจ าลองนีม้าใช้ในการวางแผนการสอนประจ าวนัได้อยา่งมีประสิทธิผล รูปแบบจ าลอง
นีจ้ะเป็นหลกัประกันถึง ความส าเร็จในการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ถ้าหากผู้สอน
สามารถด าเนินกระบวนการได้อยา่งถกูต้องทกุขัน้ตอน (กิดานนัท์ มลิทอง. 2540: 97-101) 
 จากการศกึษาวิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานสรุปได้ว่า  วิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานในครัวเรือนนัน้มีหลายวิธีดงันี ้  
 วิธีแรกคือ การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยวิธีการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวิธีท่ีท า
ให้เกิดวิสยัทศัน์ทางการอนุรักษ์โดยการปลูกฝังในทุกสถานท่ี อาทิเช่น โรงเรียน ชุมชน หรือสถานท่ี
ท างานเป็นต้น การฝึกอบรมเป็นวิธีการเพิ่มพนูความรู้ พฒันาทกัษะ และเปล่ียนแปลงเจตคติ เพ่ือให้มี
วิสยัทศัน์ทางการอนรัุกษ์พลงังานท่ีดี โดยเทคนิคท่ีใช้ในการอบรมนัน้มีมากมายขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ของ
การอบรมว่าต้องการพัฒนาในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ พัฒนาทักษะ และเปล่ียนแปลงเจตคต ิ 
ส าหรับเทคนิคท่ีใช้ในการฝึกอบรมมีมากมาย เช่น การบรรยาย การระดมพลังสอง การประชุมเชิง
ปฏิบตักิาร การสมัมนา การประชมุเป็นต้น โดยในการอบรมแตล่ะครัง้ต้องมีการประเมินผลทกุครัง้เพ่ือ
วดัผลวา่ในการจดัอบรมมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่  โดยใช้
เคร่ืองมือตา่งๆ เชน่  แบบสอบถาม  การสงัเกต  การสมัภาษณ์  เป็นต้น 
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 วิธีการท่ีสองคือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยการบนัทึกสมุดบญัชี
พลังงานประจ าครัวเรือน โดยมีการจดบนัทึกสถิติการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน การหา
แนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนในแตล่ะเดือน  และน าผลแนวโน้มวิเคราะห์หาสาเหตขุองการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งการท าสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนนีจ้ึง
เป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนด้านความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน
ในครัวเรือน   การสร้างพฤตกิรรมและเจตคตท่ีิดีตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  
 วิธีการท่ีสามคือ การส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยการใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้  
โดยใช้หลกัการของเอดการ์ เดล (Edgar dale) และเจโรม บรุนเนอร์ (Jerome  Bruner) โดยเอดการ์ เดล
ได้จดัแบง่ส่ือการสอนเพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างส่ือโสตทศันปูกรณ์ตา่งๆ 
ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงขัน้ตอนของประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ส่ือแต่ละประเภทใน
กระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพฒันาความคิดของบรุนเนอร์(Bruner)ซึ่งเป็นนกัจิตวิทยา  น ามาสร้างเป็น 
“กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiences) การใช้กรวยประสบการณ์ของเดลจะเร่ิมต้นด้วยการให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอยู่ในเหตกุารณ์หรือการกระท าจริงเพ่ือให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงเกิดขึน้ก่อน แล้ว
จึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นขัน้ต่อไปของการได้รับประสบการณ์รอง 
ตอ่จากนัน้จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการรับประสบการณ์โดยผ่านส่ือตา่งๆ และท้ายท่ีสดุเป็นการให้ผู้ เรียน
จากสญัลกัษณ์ซึ่งเป็นเสมือนตวัแทนของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ส่วน เจโรม บรุนเนอร์ (Jerome  Bruner) 
ได้ออกแบบโครงสร้างของกิจกรรมการสอนไว้รูปแบบหนึ่ง  โดยประกอบด้วยมโนทศัน์ด้านการกระท า
โดยตรง(Enactive) การเรียนรู้ด้วยภาพ (Iconic) และการเรียนรู้ด้วยนามธรรม (Abstract) โดยขัน้ตอน
ตา่งๆ จะเป็นการท่ีผู้ เรียนเรียนโดยการได้รับประสบการณ์ด้วยตนเองจากการกระท า การมีส่วนร่วมใน
รูปแบบต่างๆ ของประสบการณ์ท่ีเป็นจริง และการสงัเกตจากของจริงหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่ง
เปรียบเทียบได้กับการเรียนรู้ด้วยการกระท า  ขัน้ตอนต่อไปเป็นการท่ีผู้ เรียนสงัเกตเหตกุารณ์หรือรับ
ประสบการณ์จากการถ่ายทอดโดยส่ือประเภทภาพและเสียงเชน่ จากโทรทศัน์และวิทย ุเป็นต้น เสมือน
เป็นการเรียนรู้ด้วยภาพ และใน 2 ขัน้ตอนสดุท้าย เป็นขัน้ตอนของการท่ีผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จาก
สญัลกัษณ์ในรูปแบบของอกัษร เคร่ืองหมายหรือค าพดู ซึ่งมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากท่ีสดุ  โดยกรวย
ประสบการณ์ของเอดการ์ เดล (Edgar Dale)  
  จากการศกึษาเร่ืองวิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนดงักล่าว จึงน าวิธีการ
อนรัุกษ์พลงังานมาพฒันากิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนใน 4 กิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  กิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการบนัทึกการใช้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนโดยการใช้สมุดบญัชีพลังงานประจ าครัวเรือน และกิจกรรมให้
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ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  ซึ่งกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมในงานวิจยัเร่ืองการส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังานนีไ้ด้ประยกุต์วิธีในการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 3 วิธีดงักล่าวได้แก่  
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนโดยวิธีการฝึกอบรม การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานใน
ครัวเรือนโดยการบนัทึกสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน  และการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานใน
ครัวเรือนโดยการใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 
 
4.  การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 

ความยัง่ยืนทางด้านพฤตกิรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้เป็นการกระท า หรือการ
แสดงออกด้านความรู้สึกในทางบวกต่อการอนุรักษ์พลังงาน หากบุคคลในชุมชนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนมีเจตคติและพฤติกรรมในเชิงบวกต่อการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนแล้วนัน้ จะท าให้การ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนมีความยัง่ยืน  มีพลงังานใช้อยา่งตอ่เน่ือง เพียงพอและยาวนาน 
 4.1  ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) นัน้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาตไิด้ให้ค าจ ากดัความไว้วา่คือ การพฒันาท่ีตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั  โดยไม่ท า
ให้โอกาสในอนาคตลดลง (UNEP. 1987) การท่ีมนุษย์สามารถจะปฏิบตัิเช่นนัน้ได้ จะต้องประกอบ 
ด้วยความเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการพฒันาสงัคมท่ีเน้นคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะ
ทางวตัถเุทา่นัน้  แตต้่องประกอบไปด้วยทัง้ความสขุในทางร่างกายและจิตใจ  ดงันัน้ฐานท่ีจะต้องมีใน
กระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืนคือ นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ และจริยธรรม เพราะความยั่งยืนนัน้ต้อง
เก่ียวข้องอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้กบัความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental integrity) ความมัน่คง
ทางนิเวศวิทยา (Ecological security) ประสิทธิภาพของการจัดการในทางเศรษฐกิจ (Economic 
efficiency) และความยตุิธรรม (Equity) ทัง้ตอ่มนษุย์รุ่นปัจจบุนัและอนาคต และในขณะเดียวกนัต้อง
ให้ความยตุิธรรมกบัการพฒันาทกุส่วน  ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว (ชชัพล ทรงสนุทรวงศ์.  
2549: 292) 
  ชชัพล ทรงสนุทรวงศ์ (2549: 110) ได้กล่าวว่าการพฒันาท่ียัง่ยืน หมายถึง การพฒันาทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ
ฉลาด ถูกต้องตามหลกัวิชาการ โดยมีการบ ารุงรักษาและใช้ในอตัราท่ีจะก่อให้เกิดการทดแทนได้ทนั
อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือจะได้มีทรัพยากรใช้ต่อไปในอนาคตรวมทัง้การเสริมสร้างคณุภาพสิ่ งแวดล้อม เพ่ือ
คณุภาพชีวิตท่ีดีของประชากร และการพฒันา ต้องค านึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและป้องกนั
ปัญหาความเส่ือมโทรมท่ีจะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งการพฒันาท่ียัง่ยืน มีองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกัน 
คือ 
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   1)  ต้องมีทรัพยากรอดุมสมบรูณ์ และค านึงถึงผลกระทบในการใช้ทรัพยากรนัน้ การ
ใช้ทรัพยากรต้องมีการบ ารุงรักษาและใช้ในขอบเขตท่ีทรัพยากรนัน้ ๆ จะคืนสูส่ภาพปกติได้ เช่น การตดั
ไม้ในป่า ควรตดัแตไ่ม้ท่ีมีขนาดใหญ่แล้ว และปลอ่ยไม้ขนาดเล็กไว้เพ่ือให้เตบิโตตอ่ไป 

   2)  ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง การพัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดขึน้เม่ือ เศรษฐกิจดีอย่าง
ตอ่เน่ือง ด้วยการสร้างงานให้กบัชมุชน เพ่ือท่ีประชากรในชมุชนจะได้ไมอ่อกไปขายแรงงานตา่งถ่ิน 

   3)  ประชากรมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีมาตรฐานการครอง
ชีพท่ีดี ท่ีมีอยู่อาศยัท่ีถูกสขุลกัษณะ ปราศจากมลพิษและมลูฝอย มีการวางแผนการจดัการในการใช้
ท่ีดิน โดยมีการวางผังเมือง แยกพืน้ท่ีท่ีอยู่อาศยัออกจากพืน้ท่ีอุตสาหกรรม  (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.  
2549: 110-111) 
  ปรีชา เป่ียมพงศ์ศานต์ (2540) กล่าวว่าการพฒันาท่ียัง่ยืน คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ี
น าเอาทรัพยากรทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ มนุษย์ การเงิน และกายภาพ มาจดัการเพ่ือก่อให้เกิด
ความมัน่คง ความอยู่ดีกินดี และความสขุสมบรูณ์ท่ีเพิ่มขึน้ การพฒันาแบบยัง่ยืนขึน้อยู่กบัการจดัการ
ทางสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยสรุปแล้ว การพัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีอยู่ภายใต้
ขีดจ ากดัทางนิเวศ (จิตรารัตน์ โพธิมามกะ; และคนอ่ืนๆ. 2547: 200) 
  ธงชยั สมบูรณ์ (ม.ป.ป.: 134) ได้ให้ความหมายการพฒันาแบบยัง่ยืนไว้ว่า การพฒันา
แบบยัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตรงกับความต้องการความจ าเป็นในปัจจุบนั โดยสามารถรองรับ
ความต้องการท่ีเกิดจากชุมชนรุ่นหลงั ๆ ด้วย ซึ่งความจ าเป็นนีจ้ะเป็นการพฒันาในระยะยาว (Long-
Term Sustainability) นอกจากนีก้ารพฒันาแบบยัง่ยืนจะต้องเป็นการพฒันาท่ีครอบคลุมมาตรฐาน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีชนรุ่นหลงัพึงจะได้รับเท่า ๆ กนักบัท่ีชนปัจจบุนัได้รับมา หรืออาจกล่าว
อย่างกระชบัได้ว่า การพฒันาแบบยัง่ยืน หมายถึงการท าให้คณุภาพของชีวิตมนุษย์ดีขึน้ภายในระบบ
นิเวศวิทยาท่ีสามารถจะรองรัยการด าเนินชีวิตได้ตอ่ไป 

  อย่างไรก็ดี บางครัง้อาจพบความหมายการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ีมีความหมายสอดคล้อง
กบัค าอ่ืนอีก เชน่  
  1)  เศรษฐกิจแบบยัง่ยืน (Sustainable Economy) หมายถึงการรวมการพฒันาเศรษฐกิจ
ท่ีจะต้องด ารงและรักษาไว้ของทรัพยากรธรรมชาตด้ิวย โดยอาศยัการยกระดบัความรู้ปรับปรุงองค์กร 
ประะสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการพฒันาองค์ความรู้และเชาวน์ปัญญาของ
ท้องถ่ินด้วย (Indigenous Knowledge) 
 2)  การเจริญเติบโตแบบยัง่ยืน(Sustainable Growth) หมายถึง การพฒันาในมิติทาง
กายภาพของเศรษฐกิจท่ีมีสภาวะท่ีสมดุลและมีลักษณะเป็นพลวัต(Dynamic) ภายใต้กรอบท่ีไม่
กระทบกระเทือนถึงระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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 สธุาทิพย์ ชวนะเวสสกลุ และ พิเศษ เสนาวงษ์ (2548: 242) ได้ให้ความหมายการพฒันา
แบบยัง่ยืนไว้ว่า  การพฒันาอย่างยัง่ยืน หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัพฤติกรรมมนษุย์ (Jorge E. Hardoy. 
1995) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไปในการใช้ทรัพยากร การลงทนุ การปรับตวัของการ
พฒันาเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงลกัษณะของกิจกรรมให้มีความมัง่คง สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในปัจจุบนั โดยไม่ต้องท าลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นท่ีต้องการในอนาคต โดยเฉพาะความ
ต้องการของคนในอนาคตจะต้องเทียบเท่ากับคนในปัจจบุนั (Global Ecology Handbook, World 
Commission on Environment and Development, The Brudland Commission)การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันขององค์กร รับผิดชอบและประชาชนในท้องถ่ิน  
เพ่ือให้สามารถตอบสนองหรือน าเสนอบริการขัน้พืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อม สงัคมและเศรษฐกิจให้ทกุคน
ท้องถ่ินได้อย่างเท่าเทียมกันได้ในระยะยาว โดยไม่ท าลายระบบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางวัตถ ุ
และทางสงัคม (สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย. 2541) 
 จดุมุ่งหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืนท่ีได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุคือ เราจะต้องจ ากัดความ
ต้องการของคนยคุปัจจบุนั โดยปราศจากการประนีประนอม ถึงการตอบสนองความต้องการของคนใน
ยคุตอ่ไป (Jorge E. Hardoy. 1995) 
 หากพิจารณาถึงแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับนานาชาติแล้ว แบ่งความยั่งยืน
ออกเป็น 2 นยัคือ ประเทศกลุ่มผู้น าเก่ียวข้องกับการควบคมุโครงการพฒันาตา่งๆ ให้มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมและกลุ่ม
ประเทศพฒันาจะเก่ียวข้องกบัความยัง่ยืนของสงัคม (ชมุชน,วฒันธรรม,และนโยบายตา่ง ๆ)  ซึ่งความ
เป็นจริงลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสงัคม เป็นประเด็นท่ียากต่อการสรุปความหมายในความ
ยัง่ยืนทางสงัคม เป็นการแนะน าให้ผู้อยู่อาศยัสร้างความสมัพนัธ์ในสงัคมให้เป็นระบบนิเวศ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและให้ค านึงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละพืน้ท่ี ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านรูปแบบการด ารงชีวิต,ประเพณี, วฒันธรรม ฯลฯ ค าจ ากดัความของความยัง่ยืนทางสงัคม 
คือ ความต้องการทางสงัคมท่ีสอดคล้องกบัความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค้า
ของคนรุ่นปัจจบุนั ให้สอดคล้องกบัการคงอยู่ของทรัพยากรส าหรับคนรุ่นหลงั (Jorge E. Hardoy. 1995) 
(สธุาทิพย์ ชวนะเวสสกลุ; พิเศษ เสนาวงษ์. 2548: 242-243) 
 สภาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพฒันา ให้ความหมายว่าคือการพฒันาคณุภาพชีวิต 
คณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในสงัคมปัจจุบนัถึงอนุชนรุ่น ๆ ต่อไป ซึ่ง
ต้องประกอบด้วยการจดัใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การลงทนุ และใช้เทคโนโลยี การบริหาร
การจดัการสภาพแวดล้อมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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 อานนัท์ ปันยารชุน (2543: 5) ให้ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืนว่า หมายถึงการ
พฒันาเศรษฐกิจ ท่ีอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรม คือการพฒันาท่ีไม่ได้คิดถึงแต่
เราเพียงคนเดียว แต่คิดถึงคนอ่ืน ๆ และคนรุ่นต่อไปด้วย หรือ หมายถึงหนทางของการพัฒนาซึ่ง
สามารถรักษาทรัพยากรไว้ได้อยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุโดยปราศจากผลร้ายตอ่สิ่งแวดล้อม (กากลิอาร์ดี, ราอลู 
2542: 1) (จิตรารัตน์ โพธิมามกะ; และคนอ่ืนๆ. 2547: 417) 
 สรุปความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีตอบสนองความต้องการ
ของมนษุย์ในปัจจบุนั ทัง้ด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านจริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  
ทัง้นีเ้พ่ือสามารถด ารงไว้ซึ่ง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
เพียงพอ ในระยะเวลายาวนาน เพ่ือส าหรับคนรุ่นหลงั 
 4.2  วัตถุประสงค์ของความยั่งยืน  
  วตัถปุระสงค์ของความยัง่ยืนสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประการ คือ ทางเศรษฐกิจ ทาง
สงัคม และทางนิเวศวิทยา (Kestrup. 1995) 
  4.2.1  ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ 

   มีจุดมุ่งหมายท่ีซ่อนอยู่คือการด ารงสถานะของระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองโดยไม่
ยอมให้จดุมุ่งหมายใด ๆ แม้แตเ่พียงประการเดียว ลดต ่าลงกว่าระดบัท่ีได้ก าหนดไว้ ดงันัน้การพฒันา
ทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนจงึมีความหมายเทา่กบั 

   1.  การอปุโภคบริโภคท่ีไมล่ดลง แม้เวลาผา่นไป  
   2.   ผลผลิตท่ีไมล่ดลง แม้เวลาผา่นไป 

   3.   การบริโภคหน่วยสดุท้าย (Marginal consumption) ก่อนท่ีทรัพยากรนัน่จะหมด
ลง ยงัคงไมล่ดลง ขณะเดียวกนัยงัคงมีคา่เป็นบวก แม้เวลาผา่นไป 

   4.   การท่ีผลผลิตหน่วยสดุท้าย (Marginal output) ไม่ลดลง ขณะเดียวกนัยงัคงมีคา่
เป็นบวก แม้เวลาผา่นไป 

   5.   ระดบัการใช้ท่ียงัคงไมล่ดลง แม้เวลาผา่นไป 

   6.   ระดบัการใช้สงูท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ ซึง่ไมล่ดลง แม้เวลาผา่นไป 

  4.2.2  ความยัง่ยืนทางสงัคม   
   การพฒันาทางสงัคมท่ียัง่ยืนนัน้ มีความหมายเทา่กบั 
   1. การอปุโภคบริโภคสว่นบคุคลท่ีต ่าท่ีสดุ ซึง่ไมล่ดลง แม้เวลาผา่นไป 

   2. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลท่ีต ่าท่ีสุด ซึ่งสามารถยอมรับได้ทางสงัคม และผล
การอปุโภคบริโภคสว่นบคุคลสงูท่ีสดุ ซึง่สามารถยอมรับได้ทางนิเวศวิทยา 
   3. การใช้ต ่าท่ีสดุสว่นบคุคล ซึง่ไมล่ดลง แม้เวลาผา่นไป 
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   4. การเพิ่มระดบัการใช้ต ่าท่ีสดุสว่นบคุคล 

   5. การใชต่ ่าท่ีสดุสว่นบคุคล ซึ่งสามารถยอมรับได้ทางสงัคม และการใช้สงูท่ีสดุส่วน
บคุคล ซึง่สามารถยอมรับได้ทางนิเวศวิทยา 
   6. การอปุโภคบริโภคเฉล่ียซึง่ไมล่ดลง 
   7. การใช้เฉล่ียซึง่ไมล่ดลง และการใช้ต ่าท่ีสดุสว่นบคุคลซึง่ไมล่ดลงเชน่กนั 

   8.  ความแตกต่างระหว่างการใช้สูงท่ีสุดและต ่าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเป็นบวกและไม่มีการ
เพิ่มขึน้ 

   9. นอกจากนีย้งัสามารถรวมวตัถปุระสงค์ทางสงัคมและเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกนัเป็น
การพฒันาสงัคม-เศรษฐกิจท่ียัง่ยืน ท่ีเน้นความสมบรูณ์พนูสขุของบคุคลไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่มีความหมายเทา่กบั 

    1)   การใช้รวมซึง่ไมล่ดลง และการเพิ่มระดบัการใช้ต ่าท่ีสดุสว่นบคุคล 

    2)   การใช้รวมซึ่งไม่ลดลง และการใช้ต ่าท่ีสุดส่วนบุคคลซึ่งเป็นท่ียอมรับได้ทาง
สงัคม และการใช้สงูท่ีสดุสว่นบคุคลซึง่สามารถยอมรับได้ทางนิเวศวิทยา 
  4.2.3  ความยัง่ยืนทางนิเวศวิทยา 
   ความยัง่ยืนทางนิเวศวิทยาสามารถแยกวตัถปุระสงค์ออกจากกนัเป็น  2 แนวทางคือ  
วตัถปุระสงค์ท่ีให้ความส าคญักบัประชากรมนษุย์  และวตัถปุระสงค์ท่ีให้ความส าคญักบัทรัพยากรหรือ
สภาวะทางนิเวศวิทยา  ความยัง่ยืนทางนิเวศวิทยาเป็นความจ าเป็นแตไ่ม่ใช่หลกัประกนัตอ่ความยัง่ยืน
ท่ีแท้จริง ในมุมมองของมนุษย์ท่ีต้องการด ารงอยู่ตลอดไปของมนุษยชาติ เพราะมนุษย์อาจประสบ
ปัญหาทางสงัคมหรือเศรษฐกิจท่ีท าให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้ต่อไปได้อีก ทัง้ท่ีสถานะทางนิ เวศ 
วิทยายังคงยัง่ยืน การพฒันาทางนิเวศวิทยาท่ียั่งยืนมีความหมายเท่ากับ  ประชากรมนุษย์ไม่ลดลง  
การมีจ านวนประชากรมนษุย์สงูท่ีสดุ การอยูร่อดของสิ่งมีชีวิตอ่ืนซึ่งมิใช่มนษุย์ แหล่งส ารองของทรัพยากร
ประเภทใช้แล้วเกิดขึน้มาใหม่ของแตล่ะบคุคลไม่มีการลดลง  การไหลหรือการใช้ทรัพยากรประเภทใช้
แล้วเกิดขึน้มาใหมข่องแตล่ะบคุคลไมมี่การลดลง มาตรฐานของการเบี่ยงเบนของระบบนิเวศน้อยท่ีสดุ 
ซึ่งสามารถยอมรับได้ทางนิเวศวิทยา และสถานะทางสุขภาพของระบบนิเวศ  ซึ่งยงัเป็นบวกและไม่มี
การลดลงเม่ือเวลาผา่นไป (จิรากรณ์ คชเสนี.  2549: 292-295) 
 4.3  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.3.1  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัชีวิตท่ีเป็นสขุอย่างยัง่ยืนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช    
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   นับตัง้แต่ปี  พ.ศ.2517 เป็นต้นมา พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช ได้ทรงเน้นย า้ถึงเศรษฐกิจพอเพียง (Self - Sufflclent 
Economy) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จัก
ความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั ทรงเตือนสติประชาชน
ไม่ให้ประมาท ตระหนกัถึงการพฒันาตามล าดบัขัน้ตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคณุธรรม
เป็นกรอบในการด ารงชีวิต และเม่ือคราวท่ีประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทรงเน้นย า้
แนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งมัง่คง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีกระแสพระราชด ารัสเปรียบเทียบเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า “เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูก
ตอกรองรับบ้านเรือน ตวัอาคารไว้นัน่เอง สิ่งก่อสร้างจะมัน่คงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แตค่นส่วนมากมองไม่
เห็นเสาเข้ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ า้” 
  พระองค์ทรงพระราชทานอรรถาธิบายเก่ียวกบัค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” และทรง
ขยายความค าว่า “เพียงพอ” เพิ่มเติมว่า หมายถึง พอมีพอกิน ดงัความตอนหนึ่งว่า  “พอมีพอกิน ก็
แปลวา่เศรษฐกิจพอเพียงนัน่เอง ถ้าแตล่ะคนพอมีก็ใช้ได้ยิ่งถ้าประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี”  “ประเทศไทย
สมยัก่อนนีพ้อมีพอกิน มาสมยันีอิ้สระ ไมมี่พอมีพอกิน จงึจะต้องเป็นนโยบายท่ีจะน าเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือท่ีจะให้ทกุคนพอเพียงได้ พอเพียงนีก็้หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แตว่่าพอ”
และทรงเปรียบเทียบค าว่า “พอเพียง” กบัค าในภาษาองักฤษ “Self – Sufficiency” ดงัความหมายตอน
หนึง่วา่ “Self - Sufficiency นัน้ หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วย
ตวัเอง เป็นไปตามท่ีเขาเรียกว่ายืนบนขาของตวัเอง คนส่วนมากมกัเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เร่ืองของเกษตรกรในชนบทเทา่นัน้แตแ่ท้ท่ีจริง ผู้ประกอบอาชีพอ่ืน เชน่ พอ่ค้า ข้าราชการ และพนกังาน
บริษัทตา่ง ๆ สามารถน าแนวทางพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ได้” 
 จากเอกสารเผยแพร่ของคณะอนุกรรมการขยัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้อธิบายว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
หลกัพิจารณาอยู ่5 สว่น คือ 
 1)   ปรัชญาได้ชีแ้นะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมี
พืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดัง้เดมิของสงัคมไทย ท่ีสามารถจะน ามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้รอดพ้น
จากภยัและวิกฤตจิากการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของโลก และเพ่ือความมัน่คง ยัง่ยืนของการพฒันา 
 2)  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิตนได้ในทุกระดบั โดย
มีทางสายกลางเป็นแนวทางคดิท่ีส าคญั 
 3)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค านิยามท่ีเป็นหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 
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  1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป เช่น 
การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
  2.  ความมีเหตุผล  หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดบัของความพอเพียงนัน้ 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตผุล โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากการกระท านัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 
  3.  การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และ
การเปล่ียนแปลงด้านตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ โดยค านงึถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตทัง้ใกล้และไกล 
 4)  การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียง ต้องอาศัย
เง่ือนไขทัง้ความรู้และคณุธรรม ได้แก่ 
  1.  เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ รอบด้านและ
จะต้องรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้มาใช้ รวมทัง้ระมดัระวงัในขัน้ปฏิบตัด้ิวย 
  2.  เง่ือนไขคณุธรรม ประกอบด้วยความตระหนกัในคณุธรรมมีความซ่ือสตัย์สจุริต 
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สตปัิญญา และรอบคอบในการด าเนินชีวิต 
 5)  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หลังจากน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ก็คือ 
การพฒันาท่ีสมดลุและมีความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง ในทุกด้าน ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้และเทคโนโลยี  
 จะเห็นวา่นยัส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การด าเนินชีวิตในทางสายกลาง ด้วย
สติ ความประมาณตน มีเหตผุล มีระบบภูมิคุ้มกนัท่ีดีพอแก่การดัง้รับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ไขว่คว้า
หาความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ใช้ความรอบรู้และความรอบคอบระมดัระวงัในการน าวิชาต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทกุขัน้ตอน พร้อมๆ ไปกบัความยตุธิรรม ซ่ือสตัย์สจุริตด าเนินสิ่งท่ีท าอยู่
ด้วยความอดทนพากเพียร  
 เศรษฐกิจพอเพียงยังมุ่งหวังให้คนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยึดถือ
หลกัการท่ีว่า ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ในอนัดบัแรกจะมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับการบริโภคใน
ครัวเรือน เม่ือมีเหลือมากเกินความต้องการในครอบครัวจึงน าออกขายเป็นรายได้ของครอบครัว และมี
การรวมกลุม่กนัผลิตสินค้า หากพฒันาเทคโนโลยีการผลิตได้มากขึน้จนสามารถแข่งขนักบัตา่งประเทศ
ได้ก็จะน าออกขายในตลาดโลก ด้วยการสร้างเครือข่ายกบัภาคการผลิตอ่ืน ๆ ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดจะ
เป็นก าไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์ เชน่นี ้เกษตรกรจะมีสถานะเป็นผู้ก าหนดราคาหรือเป็นผู้กระท า
ตอ่ตลาด แทนท่ีตลาดจะเป็นตวักระท าหรือเป็นตวัก าหนดเกษตรกรดงัเช่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั  (ชชัพล 
ทรงสนุทรวงศ์.  2549: ออนไลน์) 
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 4.3.2  แนวคดิการพฒันาท่ียัง่ยืนของพระธรรมปิฎก   
  การพฒันาท่ียัง่ยืนตามแนวทางของพระธรรมปิฎก (2543: 248 - 252) คือ การพฒันาท่ี
เกิดขึน้จากระบบความสมัพนัธ์ 4 องค์ประกอบ คือ  
  4.3.2.1   มนุษย์  มนุษย์ในฐานะเป็นมนุษย์เป็นหลกัการท่ีควรให้ความส าคญัสูงสุด
โดยมุ่งให้การศึกษาและจดัสรรปัจจัยเกือ้หนุนอ่ืนเพ่ือท่ีช่วยให้มนุษย์แต่ละชีวิตเจริญงอกงามเข้าถึง
ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์และมีชีวิตท่ีดีงามสมบรูณ์ มนษุย์ท่ีได้มีการพฒันาในฐานะนี ้จะเป็นปัจจยั
ตวักระท าท่ีดีท่ีสดุท่ีจะชว่ยให้ระบบสมัพนัธ์องค์รวมใหญ่บรรลจุดุหมายแหง่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
  มนษุย์ในฐานะทรัพยากรมนษุย์ คือเป็นทนุหรือเป็นปัจจยัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมก็พึง่มีการพฒันาให้ทรัพยากรท่ีมีคณุภาพโดยมีสขุภาพดี ขยนั อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ เช่ียวชาญ ฯลฯ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัในระบบเศรษฐกิจและสงัคมท่ีจดัสรรให้เกือ้หนุน
และน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 
  4.3.2.2 สังคม ระบบการต่าง ๆ ทางสังคมนัน้ ว่าโดยพืน้ฐาน เป็นการจัดตัง้วาง
รูปแบบขึน้ เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือและเป็นส่ือท่ีช่วยให้กระบวนการแห่งเหตปัุจจยัในกฎธรรมชาติท างาน
หรือด าเนินไปในทางท่ีจะอ านวยผลดีแก่หมู่มนุษย์  จ าแนกเป็นระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง ระบบการบริหาร ตลอดจนกิจการตา่ง ๆ ก็เพ่ือให้กระบวนการแห่งเหตปัุจจยันัน้เกิดมี
ก าลังและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในการท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ เพราะฉะนัน้ระบบเหล่านัน้ทัง้หมด
จะต้องประสานกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอนัเดียวบนฐานแห่งความรู้ในความเป็นจริงแห่งกฎ
ธรรมดาอนัเดียวกนั การท่ีระบบเหล่านัน้ตัง้อยู่บนทฤษฎีท่ีแบ่งแยกแตกต่างกัน ก็คือเคร่ืองบ่งบอกให้
ทราบว่าระบบการเหล่านัน้จะไม่น าไปสู่ผลท่ีมุ่งหมายและจะไม่เป็นระบบท่ียั่งยืน และอาจจะเป็น
ตวัการท่ีท าให้สงัคมวิปริตเรรวนระส ่าระสายด้วยซ า้ 
  ผลส าเร็จท่ีเกิดจากระบบการต่าง ๆ ทางสงัคม เช่น เศรษฐกิจเจริญเติบโตจากการ
พฒันาเศรษฐกิจส าเร็จผล สภาพบ้านเมืองสงบเรียนร้อย จากการเมืองการปกครองท่ีได้ผล เป็นต้น 
ไมใ่ชเ่ป็นจดุหมายในตวั แตเ่ป็นสภาพแวดล้อมเป็นบรรยากาศและเป็นปัจจยัเกือ้หนนุเพ่ือเอือ้โอกาสให้
มนษุย์สามารถพฒันาตนเข้าถึงชีวิตท่ีดีงาม ความมีอิสรภาพและสนัตสิขุท่ีแท้จริง 
  จุดเน้นส าคญัของมาตรการต่าง ๆ ทางสังคม ก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งการไม่
เบียดเบียน ตลอดจนบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือเกือ้กูล สงัคมจึงจะต้องให้มีมาตรการพิทกัษ์และ
ป้องกนัคนท่ีอยูใ่นสถานะตา่ง ๆ ซึง่มีโอกาสมีก าลงัความสามารถมากน้อยตา่งกนั ไม่ให้เบียดเบียน ข่ม
เหงเอารัดเอาเปรียบกนัและเอือ้โอกาสท่ีแตล่ะบคุคลจะพฒันายิ่งขึน้ไป ทัง้ในฐานะมนษุย์และในฐานะ
ทรัพยากรมนษุย์ในระดบัตา่งสงัคมประชาชาตท่ีิเป็ดถึงทัว่กนัแล้วจะต้องวางมาตรการร่วมกนัปกป้องมิ
ให้มีการกดข่ีบีบบังคับเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างประเทศไม่ว่าน้อยใหญ่พร้อมกันนัน้สังคมพึงมี
มาตรการพิทกัษ์ป้องกนัไม่ให้คนเบียดเบียนท าลายธรรมชาติแวดล้อมแตมี่มาตรการส่งเสริมสนบัสนนุ
การกระท าและกิจการท่ีเกือ้กลูแก่ธรรมชาติ 
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  4.3.2.3  ธรรมชาติ ทศันคติท่ีดีของมนษุย์ตอ่ธรรมชาตินัน้ไม่ควรจะหยดุเพียงแคเ่ลิก
มองตนเอง แยกต่างหากจากธรรมชาติ และเลิกคิดจะพิชิตจดัการกับธรรมชาติตามชอบใจ แล้วมอง
ตวัเองเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาตแิละจะต้องมีชีวิตท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัธรรมชาติเท่านัน้ เพราะนัน่
ยงัเป็นทศันคติกึ่งเชิงลบและเฉ่ือยชา แตค่วรจะก้าวตอ่ไปถึงขัน้แสดงศกัยภาพของมนุษย์ในทางท่ีตรง
ข้ามจากเดิม กล่าวคือ ก่อนหน้านีม้นุษย์วัดความสามารถของตนด้วยการท่ีเอาชนะธรรมชาติและ
จัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนา ต่อไปนีม้นุษย์มองเห็นแล้วว่าการท าได้อย่างนัน้ไม่ใช่เป็น
ความสามารถท่ีแท้จริงอนันา่ภมูิใจแตอ่ยา่งใดเลย ความสามารถท่ีแท้จริงของมนษุย์ก็คือ การท าให้โลก
ซึ่งเคยมีการเบียดเบียนกันมา เบียดเบียนกันน้อยลง ท าให้โลกท่ีมนษุย์เคยพออยู่กนัได้สามารถอยู่กัน
ได้ดียิ่งขึน้ อยา่งเกือ้กลูกนัมากขึน้ 
  ในสงัคมมนุษย์มีการจดัตัง้วางสมมติต่าง ๆ ขึน้เพ่ือเป็นหลกัประกันความสมัพนัธ์ท่ี
จะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยดี และคุ้มครองสังคมให้อยู่ในสันติสุขและความชอบธรรม สมมติ
ทัง้หลายเช่น สิทธิต่าง ๆ เหล่านัน้ มนุษย์พึงใช้อนัอ้างตอ่กนักับมนุษย์ด้วยกนัเท่านัน้ จะใช้อ้างในการ
ปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติไม่ได้ในการปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติ พึงดท่ีูผลกระทบอนัจะเกิดขึน้ตามความเป็นจริงท่ี
มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติเท่านัน้ ว่าจะเป็นการก่อความเสียหายหรือสร้างสรรค์
เกือ้กูลและผลดีผลร้ายตามกฎธรรมชาติท่ีแท้นีก็้จะส่งผลต่อมาถึงตวัมนษุย์และสงัคมของตนในท่ีสุด
ด้วย การใช้สมมติเช่นสิทธิเป็นต้นนัน้จะไม่มีผลใด ๆ ในธรรมชาติเลย นอกจากผลระหว่างมนุษย์ต่อ
มนษุย์ ด้วยกนั 
  ในขณะท่ีมนุษย์ประกาศขึน้มาว่า ต่อไปนีเ้ราจะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสันต ิ
โดยไมเ่บียดเบียนท าร้ายเอาเปรียบกนั  แท้ท่ีจริงธรรมชาติได้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบแล้วเป็นอย่างยิ่ง
เพราะก่อนท่ีมนษุย์จะประกาศเช่นนัน้ มนุษย์ได้รุกรานเอาจากธรรมชาติไปเกือบจะหมดอยู่แล้ ว เป็น
เหมือนคนท่ีจะเอาแตไ่ด้อย่างเดียว ถ้ามองได้ถูกต้องอย่างนี ้แต่มนุษย์ไม่ควรจะอยู่เพียงแค่ภาวะสงบศึก
กบัธรรมชาติเท่านัน้ แตม่นษุย์ควรจะให้แก่ธรรมชาติให้มาก ด้วยการเสริมสร้างเป็นการใหญ่ โดยยอม
เสียสละให้มากอาจจะถือว่าเป็นการท่ีมนุษย์ ส านึกผิดแล้วท าความดีชดใช้หรือจะถือว่ากอบโกยจาก
เขามามากแล้วจะคืนให้แก่ธรรมชาตบ้ิางก็ได้  
  4.3.2.4  เทคโนโลยี การประดิษฐ์ การผลิต การใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหา และ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง มีมากมายหลายอย่างเพิ่มขึน้ เช่น การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกือ้กูลไม่
ท าลายธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงโดยมีข้อเสียน้อย เทคโนโลยีเพ่ือจ ากัดของเสีย เช่น เคร่ืองก าจัดน า้เสีย 
เคร่ืองก าจัดขยะ เทคโนโลยีท่ีเอาของเสียมาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่เป็นต้น ตลอดจนการวาง
มาตรการบงัคบัควบคมุและมาตรการทางภาษีเป็นต้นข้อนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสงัคมไทยขาดภูมิหลงัในการ
สร้างสรรค์ผลิตเทคโนโลยี  
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  เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองขยายวิสยัแห่งอินทรีย์ของมนษุย์ ท างานแทนมนษุย์ได้มากมาย 
และอีกประการหนึ่งเป็นเคร่ืองบ ารุงบ าเรอความสขุสะดวกสบาย ถ้ามนษุย์ใช้มนัด้วยสติโดยปฏิบตัิตอ่
มนัถกูต้อง มนัก็จะเป็นปัจจยัท่ีเกือ้กลูยิ่งทัง้ในการพฒันาตวัมนษุย์เองและในหารน าไปพฒันาท่ียัง่ยืน
ไปสูจ่ดุหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนนีจ้ะเกิดขึน้ได้เม่ือทัง้ 4 องค์ประกอบด าเนินไปด้วยดี โดยท่ีทกุส่วนเป็น
ปัจจยัสง่ผลในทางเกือ้กลูกนั ท าให้ด ารงอยู่ด้วยกนัในระบบ โดยมนษุย์ในฐานะท่ีเป็นปัจจยัตวักระท า มี
ความส าคญัท่ีสดุท่ีจะก่อให้เกิดภาวะท่ีพงึประสงค์ (พระพรมคณุาภรณ์  (ป.อ. ปยตุโต). 2549: 242-250) 
 4.3.3 หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามแนวทาง The Stockholm Declaration (1972) 
และ Rio Declaration (1992)   
  หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง The 
Stockholm Declaration และ Rio Declaration ทัง้นี ้สนีุย์ (2545) กล่าวถึงกรอบแนวความคิดการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืนท่ี จ าแนกเป็น 14 องค์ประกอบ คือ 
  4.3.3.1   ความร่วมมือระหวา่งประเทศทางสิ่งแวดล้อม  สามารถจ าแนกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นความร่วมมือระดับทวิภาคี (Bilateral) และ ระดับพหุภาคี (Multilateral) ซึ่ง
โดยทัว่ไปแล้ว ความร่วมมือระดบัทวิภาคีนัน้ เป็นความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ระหว่างประเทศสองประเทศท่ีมี
อาณาเขตตดิตอ่กนั และมีโอกาสได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ทางด้านบวก และทางด้านลบ จากการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนความร่วมมือระดบัพหุภาคีเป็น
ความร่วมมือท่ีเกิดขึน้ระหว่างประเทศมากกว่าสองประเทศขึน้ไป โดยอาจเป็นไปในลกัษณะความร่วมมือ
ระดบัภมูิภาค (Regional) หรือความร่วมมือระดบัโลก (Global) ทัง้นีค้วามร่วมมือระหว่างประเทศทาง
สิ่งแวดล้อมนีเ้ป็นไปในลกัษณะการท าข้อตกลง อนสุญัญา สนธิสญัญา ฯลฯ ระหวา่งประเทศ 
  4.3.3.2 การให้ค าแนะน าในเร่ืองทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เป็นไปในลกัษณะ
การให้ความช่วยเหลือระหว่างรัฐกับรัฐ ในด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์วิธีป้องกัน แก้ไขปัญหา  
สิ่งแวดล้อม โดยอาจเป็นไปในลกัษณะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินสถานการณ์ของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมทัง้นี ้การให้ค าแนะน าในเร่ือง
ทางสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองอาจด าเนินการโดยองค์กรพฒันาเอกชน (Non – government Organisation) ทัง้
ในระดบัประเทศ และระดบันานาประเทศ 
  4.3.3.3   หลกัการป้องกนัลว่งหน้า  เป็นหลกัการท่ีก าหนดขึน้เพ่ือเป็นการป้องกนั หรือ
ลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม โดย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - 
EIA) ซึง่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความส าคญัมากย่ิงขึน้โดยตลอด 
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  4.3.3.4   สิทธิของรัฐในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้ว่าแต่ละรัฐจะมี
สิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตรัฐของตนเอง แต่การใช้ประโยชน์นัน้ต้อง
ค านงึถึงความเสียหายตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ท่ีอยู่ภายในและภายนอกขอบเขตของรัฐ
นัน้ ซึง่ในปัจจบุนั หลกัการดงักลา่วนีไ้ด้เป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศแล้วทัว่โลก 
  4.3.3.5 ความเสมอภาคในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาตบิางชนิดอาจเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกนัหลายประเทศ ดงันัน้ การใช้ประโยชน์
จึงต้องอยู่ภายใต้หลกัการท่ีว่าแตล่ะรัฐย่อมมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้มากท่ีสดุ เกิดความเป็นธรรม
มากท่ีสดุ และก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาตน้ิอยท่ีสดุ 
  4.3.3.6  การแจ้งเหตฉุกุเฉินท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
กบัคณุภาพสิ่งแวดล้อมในรัฐหนึ่ง และอาจส่งผลกระทบท าให้คณุภาพสิ่งแวดล้อมในรัฐอ่ืนเกิดความ
เสียหายไปด้วย รัฐท่ีได้รับความเสียหายจะแจ้งให้รัฐอ่ืนรับทราบในเหตฉุกุเฉินดงักล่าว เพ่ือป้องกนัมิให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง 
  4.3.3.7 หลกัการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จา่ย  แนวความคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 
Pay Principle : PPP) เป็นหลกัการท่ีประยกุต์จากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเป็นต้นเหตขุอง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมนัน้ด้วย 
  4.3.3.8 สิทธิในสิ่งแวดล้อม  หมายถึง สิทธิท่ีจะอยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยเป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานท่ีเช่ือมโยงกบัสิทธิมนษุยชนโดยประชาชนทกุคนมีสิทธิพงึพอใจในสิ่งแวดล้อมจากการพฒันา 
  4.3.3.9 ความยตุิธรรมในสิ่งแวดล้อมส าหรับชนยคุอนาคต หลกัการส าคญัประการหนึ่ง
ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน คือ การยอมรับในสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชนในยดุปัจจบุนั แตส่ิทธิดงักล่าวต้องให้ความส าคญักบัสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมของชนในยดุอนาคต โดยการใช้ประโยชน์นัน้ จะต้องมีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เหลือไว้ให้ชนยคุอนาคตได้ใช้ประโยชน์อยา่งเทา่เทียมกนั กบัการใช้ประโยชน์โดยชนรุ่นปัจจบุนั 
  4.3.3.10 การขจดัปัญหาความยากจน ประเทศตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
และประเทศท่ีก าลงัพฒันา ได้ท าความตกลงร่วมกนัตามกรอบการปฏิบตัิการเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ยุ่งยากด้วยการเรียกร้องให้ลดช่องว่างในการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะความร่วมมือเพ่ือส่งเสริม
ระหวา่งภาคีท่ีจะด าเนินการให้เป็นประโยชน์ร่วมกนั ทัง้นีโ้ดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือขจดัปัญหาความ
ยากจนของชนในชาตเิป็นส าคญั 
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  4.3.3.11 พนัธกรณีร่วม และพนัธกรณีท่ีแตกตา่ง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอาจเป็นไปในลกัษณะการด าเนินการร่วมกนัระหว่างประเทศตา่ง ๆ หรืออาจเป็นไปใน
ลกัษณะกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยรัฐเป็นการเฉพาะ ซึ่งในส่วนของพนัธกรณีร่วมระหว่างประเทศตา่ง ๆ 
นัน้เน่ืองจากแตล่ะประเทศมีศกัยภาพและข้อจ ากดัท่ีแตกตา่งกนัทางด้านงบประมาณ และเทคโนโลยี 
ดงันัน้ การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในพนัธกรณีร่วมจึงมีความแตกต่างกนัไป โดยประเทศท่ีมี
ศกัยภาพสงูกวา่จะรับผิดชอบพนัธกรณี มากกวา่ประเทศท่ีมีข้อจ ากดั 
  4.3.3.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน  ประชาชนเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของคณุภาพสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ความส าเร็จของการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
สว่นหนึง่จงึขึน้อยูก่บัการยอมรับของประชาชน ซึ่งการให้สิทธิแก่ประชาชนในรูปของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาจเร่ิมต้นจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ รวมทัง้มีบทบาท และมี
สว่นร่วมในการตดัสินใจการด าเนินการตา่ง ๆ ของรัฐ 
  4.3.3.13 การไม่เลือกปฏิบตัิทางสิ่งแวดล้อม ในสงัคมแต่ละสงัคมย่อมประกอบขึน้
ด้วยบคุคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีแตกตา่งกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ความแตกตา่งทางเพศ 
วัย ระดับการศึกษา ฯลฯ ดังนัน้ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในสิทธิทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน จงึก าหนดให้ไมมี่การเลือกปฏิบตัทิางสิ่งแวดล้อม 
  4.3.3.14 ารระงบัข้อพิพาทอย่างสนัติความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันา ซึ่งในหลายกรณีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาท
ระหวา่งคูก่รณีตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่าง ผู้  ได้รับประโยชน์ และผู้ เสียประโยชน์ ดงันัน้ ในการ
ระงบัข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมจึงก าหนดให้ด าเนินการอย่างสนัติวิธี  (วศิน อิงคพฒันากลุ. 2548: 91-
94) 
 4.3.4 หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามแนวทาง Caring for the Earth IUCN; et al. 
(1980)  
 สรุปหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยให้ความส าคญักับชีวิตมนุษย์ และสงัคม โดยต้อง
พยายามพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์อย่างทัว่ถึง และตอ่เน่ือง ในขณะเดียวกันต้องพยายามรักษา
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติของโลกในทุกวิถีทางเพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้น าหลกัการอนรัุกษ์ปฏิบตัิอย่างจริงจงั ไม่มีการใช้ประโยชน์จนเกินสมรรถนะของ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะรักษาความสมดลุในตวัเอง รวมทัง้ต้องมีการเปล่ียนแปลงทศันคติ แนวความคิด และ
แนวทางปฏิบตัขิองสาธารณชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในทกุระดบั 
 4.3.5  หลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามแนวทาง Our Common Future  สนีุย์ (2545) 
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  กลา่วอ้างรายงาน Our Common Future ท่ีได้ระบหุลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนในรูป
ของกลยทุธ์ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการ ซึง่ประกอบด้วย  
  1. ให้ประเทศก าลงัพฒันาได้มีการฟืน้ฟูประเทศเพ่ือหยุดยัง้ความยากจน และเพ่ือ
ลดความกดดนัทางด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. เปล่ียนนิยามของค าว่า “การเจริญเติบโต” โดยให้รวบถึงความคิดในเร่ืองความ
เสมอภาค และไมค่ านงึถึงคณุคา่ทางวตัถนุิยม 
  3. ให้ด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายความจ าเป็นของมนุษย์ในเร่ืองอาหาร ท่ีอยู่
อาศยั พลงังาน และอ่ืน ๆ และเพ่ือให้บรรลถุึงเป้าหมายนี ้จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ของการบริโภค 
  4.  ในเร่ืองของการเพิ่มจ านวนประชากร ให้ใช้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นแรง
กดดนัในการคมุก าเนิด และวางแผนครอบครัว 
  5.   ให้มีการอนรัุกษ์ และปรับปรุงทรัพยากร 
  6.   ให้มีการพฒันาเทคโนโลยีว่าด้วยการจดัการความเส่ียงต่อสิ่งแวดล้อม และให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ประเทศก าลงัพฒันา  
  7.  ให้มีการผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจและปัจจยัทางนิเวศในการตดัสินใจด าเนินการ
ใด ๆ ของรัฐ  (วศนิ อิงคพฒันากลุ.  2548: 94-95) 
 4.3.6  หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามแนวทาง Sustainability Indicators Symposium 
Murcott (1997)    
  กลา่วอ้างว่า โนบินสนั แลคนอ่ืน  ๆ(Robinson; et al. 1990) ก าหนดหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน
โดยค านึงถึงความต่อเน่ืองของทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ าเป็นต้องรักษาสถานภาพ และคุณภาพให้ดี
ตลอดไป ควบคูก่บัการพฒันาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันาธรรม ให้อยู่ในระดบัดี ทัง้นี ้ได้
มีการจ าแนกหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ความส าคญักบัหลกัการพฒันาระบบ
นิเวศท่ียัง่ยืน และหลกัการพฒันาระบบเศรษฐกิจ และสัง่คมท่ียัง่ยืน ทัง้นี ้หลกัการพฒันาระบบนิเวศท่ี
ยัง่ยืนให้ความส าคญักบัการรักษาคณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีความส าคญัยิ่งตอ่การด ารงชีวิต 
โดยต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปือ้นของมลสารในอากาศ น า้ และดิน รวมทัง้ลดการสูญ
เปลา่ในทกุรูปแบบ ในขณะเดียวกนัต้องพยายามป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้กบัทรัพยากร
ทางชีวภาพ และสนับสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในลกัษณะผสมผสาน และปรับปรุงแก้ไข 
ระบบนิเวศท่ีเกิดความเสียหายให้ฟืน้สภาพดีขึน้ นอกจากนี ้ยงัต้องพยายามปรับปรุงแผนการด าเนินการ
ตา่ง ๆ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัระบบนิเวศของโลก ส่วนการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
และสงัคมท่ียัง่ยืน ค านงึถึงรูปแบบ และความรุนแรงของการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์ต้องไม่เกินขีด
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ความสามารถของระบบสิ่งแวดล้อมท่ีจะฟืน้สภาพตนเอง โดยต้องแสวงหาแนวทางในการประหยดัวสัด ุ
และพลงังานในกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดความคุ้มทนุมากท่ีสดุ นอกจากนี ้ยงัต้องให้ความส าคญักบั 
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือพฒันาไปสู่ความเป็นสังคมท่ียั่งยืน โดยต้อง
พฒันาศกัยภาพของชุมชนในทุกระดบัให้สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด  และมีการเปิด
โอกาสให้สาธารณชนมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจมากขึน้ (วศนิ อิงคพฒันากลุ.  2548: 95-96) 
 4.4  แนวทางการปฏิบัตติามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  การพฒันาท่ียัง่ยืนเกิดขึน้โดยอาศยัความร่วมมือของมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ต้องตระหนกั
ว่า การจะพฒันาสงัคมให้เจริญก้าวหน้าได้จ าเป็นต้องพฒันาให้เกิดความสมดลุทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
คณุภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากรัฐบาล
ซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และมาตรการจดัสรรทรัพยากร ประชาชนก็จะต้องมีจิตส านึกท่ีดี โดยให้ความ
ร่วมมือกบัรัฐและชว่ยกนัปฏิบตัอิยา่งจริงจงั ซึง่มีแนวทางปฏิบตัดิงันี ้
  4.4.1 ลดใช้พลังงานเพ่ือสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ รวมทัง้ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแสวงหาแหล่งพลงังานทดแทนท่ีเป็นพลงังานสะอาด
กว่า ท่ีมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า การใช้พลงังานเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ท่ีสดุได้ดงันี ้
   4.4.1.1 ลดการสูญเสียในการใช้พลังงานทุกจุด ทุกขัน้ตอน เช่น ปิดไฟ ปิดพัดลม 
เม่ือไมมี่ผู้ใช้ 
   4.4.1.2 ตรวจสอบการร่ัวไหลและลดการสูญเสียเช่น การร่ัวของน า้ประปา การร่ัว
ของก๊าซหงุต้ม 
   4.4.1.3 เพิ่มคณุค่าการใช้พลงังาน เช่น ติดตัง้บานประต ูหน้าตา่งให้ตรงกบัช่องลม  
และแสงสวา่ง ปลกูต้นไม้บงัแดดทางด้านท่ีแดดสอ่ง เพ่ือลดความร้อน ท าให้เคร่ืองปรับอากาศ หรือพดั
ลมน้อยลง 
   4.4.1.4  ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน เช่น ใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์แทนหลอดแบบมี
ไส้ การใช้หลอดคอมแพคท่ีกินไฟน้อยมากแตใ่ห้ก าลงัสอ่งสวา่งมาก การใช้ตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ  
ชนิดประหยดัไฟฟ้า (ประหยดัไฟเบอร์ 5)  
   นอกจากการใช้พลงังานอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัต้องมีการแสวงหา
แหล่งพลงังานทดแทน เพ่ือทดแทนน า้มนัท่ีก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม และน า้มนัก าลงัจะหมดไป
จากโลก แหล่งพลงังานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลงังานจากคล่ืน พลงังาน
จากน า้ขึน้น า้ลง พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลงังานจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีสะอาดกว่า 
ก่อให้เกิดมลพิษน้อยกวา่  
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  4.4.2 การลดมลูฝอยท่ีไมจ่ าเป็น เชน่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ช่วยยืดอายแุหล่งวตัถดุิบ
เหลา่นีไ้ด้ ซึง่ก็คือทรัพยากรธรรมชาตนิัน่เอง และยงัประหยดัพลงังานท่ีต้องใช่ในกระบวนการผลิต และ
ลดจ านวนของมลูฝอยท่ีจะทิง้เข้าสูส่ิ่งแวดล้อมได้ด้วย  
 4.4.3 สงวนและรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีถกูต้องให้แก่ผู้คนในชมุชน เพ่ือให้เกิดความรัก ความหวงแหนและมีจิตส านึกท่ีจะห่วงใย
สภาพแวดล้อม ร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ และช่วยกัน
สอดสอ่งดแูลการใช้ทรัพยากรในขอบเขตจ ากดั รวมทัง้ชว่ยกนัรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ 
 4.4.4 ใช้เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะไม่ท าลายแหล่ง
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เชน่ 
  1)  หาเทคโนโลยีใหม ่ๆ ซึง่เป็นระบบการผลิตท่ีสะอาดกวา่ 
  2)  รับผิดชอบในการบ าบดัน า้เสีย อากาศเสียและของเสียอ่ืน ๆ ก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม 
  3)  ผลิตสินค้าจากวสัดธุรรมชาตท่ีิยอ่ยสลายได้ 
  4)   ผลิตจากวตัถดุบิท่ีหมนุเวียนน ามาใช้ใหม ่(Recycle) เชน่ กลอ่งบรรจสุินค้า 
  5)   ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์น้อยท่ีสุด ไม่เป็นภาระในการจ ากัด หรือไม่เหลือเป็น
เศษฝอยเช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุในถุงชนิดเติม จึงใช่วัตถุดิบน้อยลง ลดต้นทุนการผลิต จึงช่วย
ประหยดัคา่ใชจ่า่ย และถงุชนิดเตมิมีขนาดเล็กกวา่จงึชว่ยลดปริมาณมลูฝอย 
  6)  ผลิตภณัฑ์ไมป่ลอ่ยสารเคมีหรือของเสียท่ีเป็นพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อมในระหวา่ง 
การผลิตและการใช้ เชน่ ผ้าท่ีไมฟ่อกย้อม 
 7)  การผลิตสินค้าทางการเกษตรท่ีปราศจากสารพิษ เชน่ ผกัปลอดสารพิษ 
 8)  มีระบบบ าบดัน า้ทิง้ท่ีถกูต้องเพ่ือน าน า้นัน้กลบัมาใช้ใหม่หรือน าไปใช่ประโยชน์
อยา่งอ่ืน เชน่ รดต้นไม้ รดสนามหญ้า 
  9)  มีมาตรการ เคร่ืองป้องกัน และลดปริมาณฝุ่ นละอองหรือควนั ท่ีเกิดจากการท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใช่ตะแกรงกรองหรือใช่หลกัการของไฟฟ้าสถิตดกัฝุ่ นละอองไว้  (ชชัพล  
ทรงสนุทรวงศ์.  2549: 113-116) 
 4.5 การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายส าคญัส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานท่ียัง่ยืนคือ  การกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกของการใช้พลงังานท่ียัง่ยืนให้มากขึน้ การให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเป็นเร่ือง
ส าคญั เพราะจะชว่ยให้คณุตดัสินใจเลือกใช้พลงังานประเภทใดโดยอาศยัข้อมลูท่ีรับรู้ไปตลอดชีวิต ใน
ปัจจบุนัรัฐบาลและนกัรณรงค์เกือบทกุประเภทก าลงัผลิตข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานท่ียัง่ยืนส าหรับ
เยาวชนโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซด์ท่ีมีประโยชน์อยู่มากมายท่ีคณุสามารถเรียนรู้เพิ่มขึน้  (จารนยั 
พณิชยกลุ.  2549: 41) 
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 การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนจะต้องเข้าใจปัจจยัหรือ
องค์ประกอบหลกัท่ีมีผลตอ่การใช้พลงังาน  ซึง่องค์ประกอบหลกัของการอนรัุกษ์พลงังานอย่างยัง่ยืนใน
ภาคท่ีอยูอ่าศยั มี 3 ประการ คือ บ้านท่ีอยูอ่าศยั อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และพฤติกรรมและการใช้สอย
อาคารพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม  โดยองค์ประกอบหลกัของการอนรัุกษ์พลงังานอย่างยัง่ยืนในภาคท่ีอยู่
อาศยัแสดงดงัภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบหลกัของการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งยัง่ยืนในภาคท่ีอยูอ่าศยั 
 

 ท่ีมา:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  (2548).  แนวทางการเลือกใช้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การอนรุักษ์พลงังาน.  หน้า 1-10. 
  
 4.5.1 บ้านท่ีอยูอ่าศยั 
   การออกแบบบ้านท่ีดี โดยมีการค านึงถึง  รูปแบบและการเลือกใช้วัสดุประกอบ
อาคารท่ีเหมาะสมจะช่วยลดระดบัการใช้พลงังานและความต้องการในการใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
บางชนิดลงได้ซึง่จะสง่ผลตอ่การลดการใช้พลงังานอยา่งเห็นได้ชดั ยัง่ยืน  (กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน.  2548: 1-9 - 1-10) 
  ในการประหยดัพลงังานในท่ีอยู่อาศยันัน้ลกัษณะรูปแบบของบ้านก็มีส่วนในการท่ี
จะท าให้การใช้พลังงานน้อยลง เช่น การใช้วัสดุท่ีเหมาะสม การจัดภูมิทัศน์ การวางผัง การจัดวาง
อปุกรณ์ เหลา่นีเ้ป็นต้น  

 
อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 
 

พฤตกิรรมและ
การใช้สอยอาคาร 

   บ้านที่อยู่อาศัย 
(การออกแบบ/ 
ตัวอาคาร/การ 
เลือกใช้วัสดุ) 



74 
 
 4.5.1.1  การออกแบบหน้าตา่งและกนัสาด  หน้าตา่งและกนัสาด เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของอาคารทุกชนิดรวมทัง้บ้านท่ีอยู่อาศยัทุกประเภทการออกแบบหน้าต่างและกันสาดท่ีดีนัน้
ต้องค านึงถึงการลดปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เข้าสู่อาคารน้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ต้อง
พยายามให้แสงธรรมชาติท่ีช่วยในการมองเห็นผ่านเข้าสู่ตวัอาคารและ บ้านพกัอาศยัมากท่ีสุดซึ่งช่วย
ลดการใช้ไฟฟ้าของ ระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างของอาคารและบ้านพกัอาศยัลงได้ หน้าตา่ง
เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความส าคญัตอ่การออกแบบอาคาร บ้าน ท่ีอยู่ วตัถปุระสงค์เพ่ือการระบายอากาศ รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติ  และให้เห็นทศันียภาพภายนอก มีรูปแบบแบง่ได้ตามความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  2546: 41-43) 
  4.5.1.2   การจดัภูมิทศัน์ในบ้านประหยดัพลงังาน ปลูกต้นไม้ทรงสงูเพ่ือบงัแสงอาทิตย์ 
โดยท่ีจะต้องให้มีกระแสลมเย็นพัดผ่านใต้พุ่มในความเร็วท่ีพอเหมาะเพ่ือลดอุณหภูมิภายนอกใกล้
บริเวณบ้านและป้องกนัลมพดัผ่านเข้าตวับ้านมากเกินไป  โดยควรปลกูก้นไม้ในทิศตะวนัออกและทิศ
ตะวนัตก ควรเลือกชนิดต้นไม้ท่ีเหมาะสมส าหรับใช้เป็นร่มเงาท่ีมีอยู่ตามท้องถ่ิน เช่น ต้นปีบ ต้นอินทนิล 
ต้นสตับนั ต้นสพุรรณิกา เป็นต้น เพ่ือลดการใช้ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง การดแูละรักษาเน่ืองจาก ต้นไม้เหล่านี ้
มีความเคยชินกบัสาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทยอยู่แล้ว น าหลกัภูมิสถาปัตย์มารวมใช้
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณบ้าน ให้เย็นสบาย โดยการปลกูพืชคลุมดิน ปลกูหญ้า จดัแต่งสวน 
จดัท าน า้ตกจ าลอง เป็นต้น ถมดินบริเวณรอบบ้านให้สูงเพ่ือให้พืน้และผนงับางส่วนต ่ากว่าดินท าให้
สามารถน าความเย็นจากดินมาใช้ ปลกูไม้พุ่มบริเวณผนงับ้านในกรณีท่ีมีพืน้ท่ีจ ากดัอาจจะปลกูต้นไม้
ดดัหรือไม้เลือ้ยตามระเบียงหรือรัว้ เพ่ือลดลมร้อนพดัผ่านเข้าตวับ้าน และลดความแรงของแสงแดดท่ี
ส่องผิวอาคาร ท ารางน า้ และท่อระบายน า้จากหลังคา หรือส่วนต่างๆ ภายในบ้านให้ เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันความชืน้ซึมเข้าไปในบ้านหรืออาจจะท าท่อระบายน า้ ท่ีได้จาก การซกัล้างไปใช้รดน า้ต้นไม้   
ถ้าต้องการท าท่ีจอดรถ ควรท าท่ีจอดรถพร้อมหลงัคาในด้านทิศตะวนัออก หรือทิศตะวนัตกเพ่ือเป็นการ
ชว่ยลดความร้อนผา่นข้ามานตวับ้านโดยตรงบฉุนวนกนัความร้อนท่ีหลงัคาและผนงั โดยความหนาของ
ฉนวนท่ีใช้ต้อง ขึน้อยูก่บัภาระท าความเย็นแตส่ว่นใหญ่ใช้ฉนวนท่ีมีความหนาประมาณ 2-3 นิว้ (50-75 
ม.ม.) ฉนวนส าหรับหลงัคาและผนงัมีหลายชนิด ได้แก่ ฉนวนใย แก้ว ฉนวนเย่ือกระดาษ ฉนวนเซรามิค 
ทาสีผนงัด้านนอกของบ้านเป็นสีอ่อน ใช้วสัดท่ีุมีผิวมนัและกนัความชืน้  (กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน.  2546: 43-45) 
 4.5.2  อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากบัการประหยดัพลงังาน   
 ปัจจุบันเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านีจ้ะส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าลดน้อยลงหรือไม่ใช้เลย หรืออาจเป็น
ประเภทท่ีได้งานมากขึน้ โดยใช้พลงังานเท่าเดิมก็ได้เช่นกันยัง่ยืน (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน.  2548: 1-9 - 1-10) 
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 จากข้อมลูของกรมพฒันาพลงังานงานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานท่ีได้มีการส ารวจการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคครัวเรือนทัว่ประเทศในปีพ.ศ. 2544 พบว่า ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อ ท า
ความเย็น (เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม) สงูเทียบเท่ากบัอปุกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
วิดีโอ ฯลฯ) คือประมาณประเภทละร้อย ละ 19 ของการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทัง้หมด ตามด้วย ไฟฟ้า
เพ่ือแสงสวา่ง(15%) ตู้เย็น ตู้แช(่14%) การประกอบอาหาร(13%) เสือ้ผ้า(8%)  อ่ืน ๆ(12%) ตามล าดบั  
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  2548: 2-1) 
 โดยรายละเอียดของการแบ่งประเภทอุปกรณ์ทัง้ 7 ประเภทนีไ้ด้แก่อุปกรณ์ดงัปรากฏใน
ตาราง 1 
 
ตาราง  1  ประเภทของอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. ตู้ เย็น/ตู้แช่ (Domestic Cold) ตู้ เย็น ตู้แช ่
2. ประกอบอาหาร (Domestic Cooking) หม้อหงุข้าวไฟฟ้า กาต้มน า้ไฟฟ้า/หม้อต้มกาแฟ เตาอบ

ไฟฟ้า เคร่ืองปิง้ขนมปัง เตาหงุต้มไฟฟ้า หม้อต้มน า้ เตา
ไฟฟ้า เตาปิง้ไฟฟ้า ไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า เคร่ืองป่ันน า้
ผลไม้ กระทะไฟฟ้า 

3. อปุกรณ์ปรับอากาศ (Domestic Cooling) พดัลมไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ 
4. อปุกรณ์แสงสวา่ง (Domestic Lighting) หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ บลัลาสต์ หลอดคอมแพค

ฟลอูอเรสเซนต์ 
5. อปุกรณ์เก่ียวกบัเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่ 

(Domestic Clothing) 
เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองอบผ้า 

6. อปุกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (Domestic 
Electronics)  

โทรทศัน์ส ีเคร่ืองเลน่สเตอริโอ คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์/แฟกซ์ 
วิทยใุช้ไฟฟ้า วดีีโอ โทรทศัน์ขาว-ด า เคร่ืองเลน่เกมส์ 
อปุกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือ 

7. อปุกรณ์อื่น ๆ (Others)  ที่ตดัผมไฟฟ้า เคร่ืองป๊ัมน า้ เคร่ืองท าน า้ร้อน เคร่ืองเป่าผม 
เคร่ืองสบูน า้ เคร่ืองดดูฝุ่ น จกัรเยบ็ผ้าไฟฟ้า เคร่ืองตดัหญ้า 
เคร่ืองดกัแมลง ฯลฯ 

 
 ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  (2548).  แนวทางการเลือกใช้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การอนรุักษ์พลงังาน.  หน้า 2-2. 
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 จากข้อมลูประเภทของอปุกรณ์ไฟฟ้าในตาราง 1 จะเห็นได้วา่มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 
ท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิดจะมีการใช้ก าลงัไฟฟ้าท่ีไม่เท่ากนั  ซึ่งสรุปโดยประมาณ
ได้ดงัตาราง 2 
 
ตาราง  2  แสดงก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศยั แตล่ะชนิด 
 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า (วัตต์) 

พดัลมตัง้พืน้ 45-75 
พดัลมเพดาน 70-104 
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 500-1,000 
เตารีดไฟฟ้า 430-1,600 
เคร่ืองท าความร้อนในห้องน า้ 900-4,800 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง 600-1,000 
เคร่ืองเป่าผม 300-1,300 
เคร่ืองซกัผ้า 250-2,000 
เคร่ืองอบผ้าแห้ง 650-2,500 
ตู้ เย็น 2-12 คิว (ลบ.ฟตุ) 53-194 
เคร่ืองปรับอากาศ 680-3,300 
เคร่ืองดดูฝุ่ น 625-1,000 
เตาไฟฟ้า (เดี่ยว) 300-1,500 
โทรทศัน์ขาว-ด า 24-30 
โทรทศัน์สี 43-95 
วิดีโอ 30-50 
กาต้มน า้ไฟฟ้า 500-1,300 
เคร่ืองซกัผ้าทีม่ีเคร่ืองอบผ้า (หรือเคร่ืองตัง้อณุหภมูิของน า้) 250-2,000 

  
 ท่ีมา:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  (2548).  แนวทางการเลือกใช้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การอนรุักษ์พลงังาน.  หน้า 2-3. 
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 โดยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในแต่ละชนิดจะมีปริมาณการใช้และสัดส่วนของการถือครองท่ีต่างกัน     
ดงัตาราง 3 
 

ตาราง  3  ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน รายอปุกรณ์ และอตัราการถือครองทรัพย์สินถาวร  
 (ทัว่ประเทศ) 
 

สินทรัพย์ถาวร ปริมาณไฟฟ้า (GWh) ร้อยละ 
สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ถือครองสินทรัพย์ 

จ านวนเฉล่ียต่อ
ครัวเรือนที่รายงาน 

ตู้ เย็น 5477.36 45.79% 71.5% 1.1 
เคร่ืองปรับอากาศ 2149.16 17.97% 7.3% 1.6 
โทรทศัน์ 1027.96 8.59% 89.3% 1.2 
พดัลม 812.32 6.79% 92.5% 1.9 
หลอดไฟนีออน 649.53 5.43% 98.0% 5.1 
เตารีด 625.5 5.23% 74.3% 1.0 
หลอดไส้ 254.73 2.13% 17.2% 1.7 
กาต้มน า้ไฟฟ้า 218.86 1.83%   
วิทย ุ 203.92 1.70% 71.8% 1.1 
เคร่ืองป๊ัมน า้ 161.09 1.35%   
วิดีโอ 100.81 0.84% 22.5% 1.1 
จกัรเย็บผ้า 95.58 0.80% 8.3% 1.2 
เคร่ืองซกัผ้า 75.59 0.63% 22.6% 1.0 
เคร่ืองดดูฝุ่ น 60.83 0.51%   
เตาไฟฟ้า 1.83 0.02% 45.8% 1.0 
หม้อหงุข้าว 1.25 0.01% 79.6% 1.1 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1.01 0.01% 4.3% 1.1 
เคร่ืองท าน า้อุน่ 0 0.0% 7.2% 1.1 
หลอดคอมแพค -     
ฟลูออเรสเซนต์ 

0 0.0% 3.6% 3.1 

อื่น ๆ 44.26 0.4%   
รวม 11961.59 1019.3   

 
 ท่ีมา:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  (2548).  แนวทางการเลือกใช้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การอนรุักษ์พลงังาน.  หน้า 2-4. 
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 4.5.2.1  หลกัเกณฑ์ในการเลือกซือ้เลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าให้มีการประหยดัพลงังานในปัจจบุนั
มีการใช้พลงังานไฟฟ้าเน่ืองมาจากอปุกรณ์ไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วมีการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าอย่างสิน้เปลือง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก ฉะนัน้
การมีจิตส านึกในการปลกูฝังให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยหลกัเกณฑ์
ในการเลือกซือ้เลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าให้มีการประหยดัพลงังานอยา่งง่าย แบง่เป็น  3 ลกัษณะ ดงันี ้
  วิธีการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 1)  ศกึษาหลกัการท างานเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในแตล่ะ

รุ่น โดยเลือกในรุ่นท่ีใช้ก าลงัไฟฟ้าน้อยกวา่และมีระบบการติดตัง้ท่ีไมยุ่ง่ยาก 

 2)  เลือกดเูคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีความคงทนแข็งแรง มีเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ

จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

 3)  เลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฉลากสีแสดงถึงประสิทธิภาพและพยายามเลือกรุ่น

ท่ีมีประสิทธิภาพสงู เชน่ เลือกใช้ในรุ่นท่ีมีฉลากเบอร์ 5 หรือ ฉลากเบอร์ 5 2001 ส าหรับตู้เย็น 

 4)  เลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในรุ่นท่ีไมส่ง่ผลเสียตอ่สภาพแวดล้อม 

 5)  มีคูมื่อการใช้งานเพื่อการประหยดัพลงังานและการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ                  

 6)  เลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของครัวเรือน เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้

งานและเหมาะสมกบัขนาดพืน้ท่ีการใช้งาน 

วิธีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 1)  ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดท าความเข้าใจถึงหลักการท างานของ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 2)  ปฏิบตัติามขัน้ตอนการใช้งานเพื่อการประหยดัพลงังานอย่างเคร่งครัด 

 3)  รู้จกัสงัเกตการเปล่ียนแปลงของการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเชน่ ความร้อน 

 4)  รู้จกัใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเม่ือถึงคราวจ าเป็นและใช้อยา่งประหยดั 

 วิธีการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   

 ปฏิบตัิตามคู่มือการบ ารุงรักษาของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หมั่นท าความสะอาดระบบ

ระบายความร้อน รวมทัง้ดแูลระบบหลอ่ล่ืนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์

พลงังาน.  2548: 2-4 - 2-5) 
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ตาราง 4  มาตรการท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใช้พลงังานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

อุปกรณ์ 
มาตรการ
บังคับ 

มาตรการด้านความสมัครใจ 

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า   
ตู้ เย็น MEPs Label/incentives 
เคร่ืองปรับอากาศ MEPs Label/incentives 
บลัลาสต์ MEPs Label/incentives 
พดัลม - Label 
หลอด CFL/FL MEPs - 
เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองอบผ้า - อยูร่ะหวา่งการศกึษา 
หม้อหงุข้าว - อยูร่ะหวา่งการศกึษา 
กาต้มน า้ - อยูร่ะหวา่งการศกึษา 
เตาอบไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า - อยูร่ะหวา่งการศกึษา 
เตารีด - อยูร่ะหวา่งการศกึษา 
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม   
โครงการหารสอง/ฉลาก  ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม ขา่วสาร 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา   
โครงการตา่ง ๆ ภายใต้กองทนุอนรัุกษ์ฯ เพิ่มขีด
ความสามารถของบคุลากร 

 ศกึษา วิจยั 
อบรม ศกึษาตอ่ 

 
* หมายเหต*ุ 
Minimum Energy Performance (MEPs)    =   มาตรฐานประสทิธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต ่าของส านกังาน      
มาตรฐานอตุสาหกรรมที่คาดวา่จะ ประกาศภายในอนาคตอนัใกล้นี ้
Label    =    ฉลากแสดงประสทิธิภาพการใช้พลงังานของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
Incentives = มาตรการจงูใจอื่น ๆ เช่น การให้เงินสนบัสนนุ 
 

 ท่ีมา:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน.  (2548).  แนวทางการเลือกใช้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การอนรุักษ์พลงังาน.  หน้า 2-6. 

 
 
 
 



80 
 
 4.5.2.2   มาตรการเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน ประเทศไทยได้เร่ิมโครงการด้านมาตรการเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมานานนบัสิบปีสว่นหนึง่ได้แก่ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และ
มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต ่า 
 1)  มาตรการฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานฉลากแสดงประสิทธิภาพจะ
แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานแล้วและอาจแสดงข้อมูล
ประสิทธิภาพพลงังาน หรือ เปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการใช้พลงังานกบัอุปกรณ์ในรุ่นใกล้เคียง
กนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทของสลาก ซึง่อาจแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
  1.  ฉลากประเภทให้การรับรอง (Endorsement Label) เป็นฉลากท่ีให้กับ

ผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ โดยมากมกัไม่แสดงรายละเอียดข้อมลู แตจ่ะแสดงเพียง

สญัลกัษณ์จดจ าได้ง่าย เช่น สญัลกัษณ์ Energy Star ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเห็นได้ง่ายจาก

จอคอมพิวเตอร์ท่ีใช้กนัอยูใ่นประเทศไทย 

  2. ฉลากแสดงข้อมลู (Information Label) เป็นฉลากท่ีแสดงข้อมลูประสิทธิภาพ

การใช้พลงังานท่ีได้จากการทดสอบ โดยให้ผู้บริโภคเป็นคนเปรียบเทียบข้อมลูดงักล่าวในการเลือกซือ้

สินค้า 

  3.  ฉลากเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลงังาน (Comparative Label) 
ฉลากประเภทนีจ้ะมีความคล้ายคลึงกับฉลากแสดงข้อมูล แต่จะมีการเน้นการเปรียบเทียบอาจท าใน
ลกัษณะท่ีมีการแบ่งระดบั เช่น ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5) 
 ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย(ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5) ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของความมีประสิทธิภาพและการประหยดัอย่าง
แพร่หลายภายใต้ความส าเร็จในการติด “ฉลากเบอร์ 5” บนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นอีก
โครงการหนึ่งของ โครงการประชาร่วมใจประหยดัไฟฟ้า ท่ีประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในอนัท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรพลงังานของ
ประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้มีการผลิตและเลือกใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน ถือเป็นปรากฎการณ์ท่ีเป็น
แบบอย่างแห่งความส าเร็จท่ีน่าช่ืนชมของความร่วมมือร่วมใจในสังคมไทยท่ีเป็นไปอย่างจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง 
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  การด าเนินการ “ฉลากเบอร์ 5” ของโครงการประชาร่วมใจใช้ตู้ เย็นประหยดั
ไฟฟ้าและโครงการประชาร่วมใจใช้เคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟฟ้าท่ีผ่านมา เป็นการผลกัดนัให้เกิด
ตลาดตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม หลอดไฟฟ้า และบลัลาสต์ ติดฉลากแสดงระดบัประสิทธิภาพขึน้
ในประเทศไทย และสง่ผลให้เกิดมาตรฐานประสิทธิภาพของอปุกรณ์ไฟฟ้า  ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว 
ต้องด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดั  และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานแบบตา่งๆ แสดงดงัภาพประกอบ 3 
 

 

                   
 

 
      

ภาพประกอบ 3 ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังานแบบตา่งๆ 
 

 ท่ีมา:  http://www.green.in.th/node/1070.  (Online). 
 
  

http://www.green.in.th/node/1070
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  ในปี 2544 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการผลกัดนัให้มีการ
ปรับคา่ระดบัประสิทธิภาพส าหรับตู้เย็นเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 ซึง่จะท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในการ 
ประหยดัพลงังานจากการใช้ตู้ เย็นเพิ่มขึน้ 110.5 ล้านหน่วย และในการเพิ่มระดบัประสิทธิภาพ ท าให้
รูปแบบของฉลากเบอร์ 5 เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งจะสงัเกตได้จากตวัเลข 5 ท่ีใหญ่ขึน้แสดงถึงประหยดัไฟ
ได้มากขึน้และมีตวัเลข 2001 อยู่ด้านหลังเด่นชดับอกให้รู้ว่าได้มาตรฐานใหม่ ในอนาคต กฟผ. จะ
ส่งเสริมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้ “ฉลากเบอร์ 5” ให้มีการพัฒนาเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างกว้างขวาง
เพิ่มขึน้ อาทิ หม้อหุงข้าว เตารีด ตู้แช่ ซึ่งถือเป็นการผลักดนัตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศให้
ค านงึถึงการผลิตและจ าหนา่ยสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพอนัสง่ผลดีตอ่ประเทศในอนาคต 
 2)  มาตรการประสิทธิภาพการใช้พลงังานขัน้ต ่า(Minimum Energy Perfor mance 
Standards-MEPS) เป็นมาตรฐานการภาคบงัคบัท่ีจะยกระดบัและขจัดอุปกรณ์ท่ีด้อยประสิทธิภาพ
ออกไปจากท้องตลาด นอกจากนัน้แล้วยงัป้องกนัไม่ให้มีการน าสินค้าท่ีระดบัการใช้พลงังานท่ีต ่ากว่า
ก าหนดเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย มาตรฐานนีมี้ผลบงัคบัใช้กบัผู้ผลิตเท่านัน้ และไม่มีผลบงัคบัใช้
กบัสินค้าท่ีผลิตก่อนท่ีมาตรฐาน ฯ จะประกาศ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ คือการประหยดัพลงังาน ลดการใช้
เชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นการลดมลภาวะในท่ีสดุ 
 ในปัจจบุนันี ้ประเทศไทยได้มีการก าหนดคา่มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เป็นท่ีคาดว่ามาตรฐานขัน้ต ่า (MEPS)  ของตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอากาศ
คงจะมีผลบงัคบัใช้ในเร็วนี ้ ซึ่งหากมีผลบงัคบัใช้แล้วในฐานะผู้บริโภคเราควรเลือกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือเป็นการประหยดัไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยัของเราและยงัช่วยให้ ประหยดัทรัพยากร
ของประเทศชาตไิด้อีกทางหนึง่ด้วย (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน. 2548: 2-5-2-8) 
 4.5.3 พฤตกิรรมและการใช้สอยอาคาร 
   พฤตกิรรมและการใช้สอยอาคารพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหลายประการ ส่งผลให้มี
การใช้พลงังานอยา่งสิน้เปลือง ซึง่อาจเกิดจากสาเหตหุลายประการ เช่น ความไม่รู้ หรือ พฤติกรรมท่ีไม่
เอาใจใสต่อ่สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดงันัน้การปรับเปล่ียนให้ประชาชนมีความรู้ท่ีถกูต้อง จนเกิดเป็นจิตส านึก
และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะส่งผลให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานอย่างยัง่ยืน  (กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน.  2548: 1-9-1-10) 
  ในปัจจุบนั พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในทุก ๆ ครัวเรือนทัว่ประเทศเห็นได้
จากทุก ๆ ท่ีท่ีมีไฟฟ้าเข้าไปถึงจะมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ านวยความสะดวกหลากหลายชนิดใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึน้ทุกที ถ้าหากแตล่ะคนในแตล่ะครัวเรือน ใช้ไฟฟ้ากันอย่าง
ฟุ่ มเฟือย ไมมี่จิตส านกึในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้ว ก็จะเป็นสิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้า ต้องจ่ายคา่
ไฟฟ้าเกินความจ าเป็นและเท่ากบัเป็นการสิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้าอันมีคา่ของประเทศชาติโดยรวมอีก
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ด้วย ดงันัน้หากทุก ๆ คนมีความพยายามและมีจิตส านึกในการประหยดัในภาคส่วนบุคคลและก็จะมี
ผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมเป็นอย่างมาก การปรับค่านิยมความเป็นอยู่ท่ีเน้นความเรียบง่าย ไม่
ฟุ่ มเฟือย จะมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึน้ นอกจากนีก้ารเลือกและใช้เคร่ืองใช้หรือวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จกัและเข้าใจเทคนิควิธีการในการใช้เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัได้
อย่างคุ้มค่าก็จะช่วยให้การประหยดัพลงังานมีคณุภาพมากยิ่งขึน้การประหยดัพลงังานส่วนบคุคลใน
ท่ีนีห้มายถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและเชือ้เพลิงของแตล่ะบคุคลในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การเลือกซือ้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง การเลือกซือ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และท่ีส าคัญคือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับไฟฟ้าและ
เชือ้เพลิงอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ (ณฐัชมยั   ลกัษณ์อ านวยพร.  2549: 118-119) 
 จากการศกึษาการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนสรุปว่า  ความยัง่ยืนด้านการใช้
พลังงาน  หมายถึง  การใช้พลังงานในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมทัง้รักษา
พลังงานที่ใช้ในครัวเรือนให้มีใช้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในระยะเวลายาวนาน  ซึ่งเป็น
กระบวนการเก่ียวกับการจดัการด้านพฤติกรรมการใช้พลงังานของมนุษย์   เป็นกระบวนการท่ีค่อยๆ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลงังานอย่างตอ่เน่ือง มีความเพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และมีความยาวนานด้วยความสมดลุ  ซึ่งแนวทางในการอนรัุกษ์พลงังาน
เพ่ือความยัง่ยืนนี ้จะเน้นการกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนในด้านการอนรัุกษ์พลงังาน  ตวัอย่างเช่น  
การให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกโดยวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนการรณรงค์ในด้านการใช้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน เช่น ปิดไฟเม่ือไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีคน
อยู ่ใช้หลอดประหยดัไฟแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ดฉูลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ก่อนตดัสินใจเลือกซือ้
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรืออาจใช้วิธีปรับแตง่ภมูิทศัน์ในบ้านโดยการจดัสวนหย่อม หรือปลกูต้นไม้เพ่ือ
ลดความร้อนท่ีจะส่องมารอบตวับ้านท่ีอยู่อาศยั พร้อมทัง้มีการแหล่งพลงังานทดแทนเพ่ือทดแทนการ
ใช้พลังงานน า้มันเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากก๊าชชีวภาพ พลังงานจากน า้   
พลงังานจากลม  เป็นต้น 
 จากการศกึษาเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนดงักล่าว  จึงน าแนวคิดท่ี
ใช้ในงานวิจยัเร่ืองการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนด้านความยัง่ยืนในพฤติกรรม
การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  โดยอาศยัองค์ประกอบหลกัในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่าง
ยัง่ยืน 3 ประการได้แก่ 1) บ้านท่ีอยู่อาศยั ต้องมีการออกแบบบ้านท่ีดี ได้แก่ รูปแบบและการเลือกใช้
วสัดปุระกอบอาคารท่ีเหมาะสม 2) อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีเทคโนโลยีเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน
มีให้เลือกใช้อยู่มากมาย และ3) พฤติกรรมและการใช้สอยอาคาร พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหลายประการ 
สง่ผลให้มีการใช้พลงังานอยา่งสิน้เปลือง  
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5.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคต ิ

 เจตคติเป็นความรู้สึกที่จะแสดงออกทางด้านพฤติกรรม ดงันัน้เจตคติในทางบวกตอ่การ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนจึงเป็นการแสดงความรู้สึกท่ีจะแสดงออกทางด้านพฤติกรรมการอนรุักษ์

พลงังานและจะสง่ผลไปยงัการใช้พลงังานในครัวเรือนอยา่งต่อเน่ือง ยาวนาน และยัง่ยืนอีกด้วย 

 5.1 ความหมายของเจตคต ิ

 เจตคติ หรือ ทศันคติ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Attitude มีรากศพัท์มาจากค าว่า Aptusใน
ภาษาลาติน เติมใช้ค าว่า “ทศันคติ” (รักษ์ศิริ  สิทธิโชค. 2532: 43) ตอ่คณะกรรมการบญัญัติศพัท์ของ
กระทรวงศกึษาธิการ โดยความเห็นชอบของราชบณัฑิตสถานให้ใช้ค าวา่ “เจตคต”ิ 
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานและนกัจิตวิทยาพร้อมกบันกัการศกึษาหลายท่านได้
ให้ความหมายและแนวคดิเก่ียวกบัเจตคต ิ(Attitude) ดงัตอ่ไปนี ้
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า เจตคติหรือ
ทัศนคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาลาติน 
“Aptus” แปลวา่ โน้มเอียง เหมาะสม ทา่ที 
 กฤษณา ศกัดิ์ศรี (2530: 184) ได้อธิบายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกและท่าทีของ
คนเราท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางชอบ และมีผลท าให้บคุคลพร้อมท่ีจะตอบสนอง
ตอ่สง่นัน้ตามความรู้สกึดงักลา่ว 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 106) กลา่วว่า เจตคติเป็นความรู้สึกของบคุคลตา่ง ๆ อนัเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุ้นให้บคุคลแสดงพฤติกรรมตอ่สิ่งตา่ง ๆ ไปใน
ทิศทางหนึง่ ซึง่อาจเป็นไปในทางสนบัสนนุหรือทิศทางตอ่ต้านก็ได้ 
 รักษ์ศริิ  สิทธิโชค (2532: 10-14) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า เป็นสภาวะความพร้อม
ทางด้านจิตใจอนัเกิดขึน้จากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนีจ้ะเป็นแรงก าหนดทิศทางของปฏิกิริยา
ท่ีจะมีตอ่บคุคล หรือสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2522: 55) กล่าวว่า เจตคติ เป็นความรู้สึกเช่ือหรือ
ศรัทธาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนเกิดความพร้อมท่ีจะแสดงการกระท าออกมา ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางดี
หรือไมดี่ก็ได้ เจตคตยิงัไมเ่ป็นพฤตกิรรมแตเ่ป็นตวัการท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรม 
 สมใจ ลกัษณะ (2519: 44) กล่าวว่า เจตคติเป็นลกัษณะอย่างหนึ่งท่ีบคุคลมีความพร้อม
ท่ีจะตอบสนองตอ่บคุคลหรือสิ่งของ มโนภาพ สถานการณ์อ่ืน ๆ ไปในทางท่ีชอบ (เข้าหา) หรือในทางท่ี
ไมช่อบ (หลีกหนี)  
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 ออลพอร์ต (Ailport. 1975: 272) ได้ให้ความหมายเจตคติว่า เป็นสภาวะความพร้อม
ทางด้านจิตใจและความคิดในการแสดงออกท่ีเกิดจากการจดัระบบ โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีต
หรือเป็นความพยายามในการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตอบสนองของ
แตล่ะบคุคลในการตอบสนองตอ่วตัถแุละสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีบคุคลนัน้มีความเก่ียวข้อง 
 อนาสตาซี (Anastasi. 1976) กล่าวว่า เจตคติ เป็นความโน้มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
สิ่งเร้าท่ีก าหนดให้เป็นพวก ๆ ในทางชอบหรือไมช่อบ 
 จากแนวคิดของนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษา ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลดัง้ด้านบวกและด้านลบท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้การแสดงออกของบุคคล
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ท่ีมีความพงึพอใจ หรือไมพ่อใจก็ได้ 
 5.2 องค์ประกอบของเจตคต ิ
 นกัจิตวิทยาได้เสนอองค์ประกอบของเจตคติ 3 องค์ประกอบ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2520: 
34) ดงันี ้

 1.  องค์ประกอบทางด้านการรู้ (Cognitive Component) เป็นเร่ืองของการรู้ของบคุคลใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เป็นการรับรู้เก่ียวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตกุารณ์ต่างๆ รู้ในทางท่ีดีหรือไม่ดี 
ทางบวกหรือทางลบ ถ้ารู้สิ่งในสิ่งหนึง่ในทางท่ีดี ก็จะมีเจตคติตอ่สิ่งนัน้ในทางท่ีดี และถ้ารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในทางไม่ดี ก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่สิ่งนัน้ด้วย และถ้าไม่รู้จกัสิ่งใดเลยเจตคติก็จะไม่เกิดขึน้ หรือไม่มีสิ่ง
ใดในโลกก็จะไมเ่กิดเจตคตติอ่สิ่งใดๆ เลย  
 2.  องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component or Feeling Component) 
เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกชอบ – ไม่ชอบหรือท าท่ีดี-ไม่ดี ซึ่งถูกเร้าขึน้จากการรู้นัน้ 
เม่ือเกิดการรู้สิ่งหนึง่สิ่งใดแล้ว จะท าให้เกิดความรู้สึกในทางดีหรือไม่ดี ถ้ารู้สึกตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ี
ไมดี่ เราก็จะไมช่อบหรือไมพ่อใจในสิ่งนัน้ ความรู้สกึตอ่สิ่งใดเม่ือเกิดความรู้สกึในทางดีหรือไม่ดี ถ้ารู้สึก
ตอ่สิ่งหนึง่สิ่งใดในทางท่ีไมดี่ เราก็จะไมช่อบหรือไมพ่อใจในสิ่งนัน้ ความรู้สึกตอ่สิ่งใดเม่ือเกิดขึน้แล้วจะ
เปลี่ยนแปลงได้ยากมาก ไม่เหมือนกับความจริง (Facts) ต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าถ้ามี
เหตผุลเพียงพอ 
 3.  องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า (Action Tendency 
Component or Behavioral Component) เป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ๆ ในทางใดทางหนึ่ง
คือ พร้อมท่ีจะสนบัสนนุ สง่เสริม ชว่ยเหลือ หรือในทางท าลายขดัขวาง ตอ่สู้  เป็นต้น  
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 5.3  ลักษณะของเจตคต ิ
 วารินทร์ สายโอบเอือ้ (2522: 126) กลา่ววา่นกัจิตวิทยาได้กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของเจตคต ิ
หลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  เจตคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับอารมณ์ 
ถ้าเหตุการณ์ใด บุคคลใดก่อให้เกิดความพอใจ เกิดประโยชน์ต่อตน ก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อสิ่งนัน้ ถ้า
เหตกุารณ์ใดน ามาซึ่งความทกุข์ ความเจ็บปวด ก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่สิ่งนัน้ การท่ีนกัเรียนมีเจตคติไม่
ดีตอ่วิชาคณิตศาสตร์ อาจเน่ืองมาจากการสอนไมเ่ข้าใน ยาก โดนดบุอ่ยๆ จึงท าให้ไม่ชอบคณิตศาสตร์ 
และครูท่ีสอนด้วย  
 2.  เจตคติเกิดจากความรู้สึกท่ีสะสมมานาน โดยเฉพาะความรู้สึกในท านองเดียวกันจะ
ท าให้เกิดเจตคตไิด้เร็วและเปล่ียนยาก เชน่พอ่แมเ่ป็นคนเข้มงวดห้ามพดูเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัทางเพศ มา
โรงเรียนก็มาพบครูท่ีอบรมสัง่สอนในท านองเดียวกัน จะท าให้เป็นคนท่ีเก็บกดความรู้สึกทางเพศ ไม่
กล้าพดูถึงนา่อาย ซึง่ความจริงแล้วเห็นเร่ืองธรรมดาส าหรับทกุคน 
 3.  เจตคติเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปได้ เช่นเด็กท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียนตอ่ครูจะอยากมาโรงเรียน หรือถ้าเรามีเจตคติทีไม่ดีตอ่ใครคนหนึ่ง เราจะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวข้อง
ด้วย ไมเ่ห็นด้วยกบัค าพดู หรือการกระท าบางอยา่งของเขา อาจตอ่ต้านด้วย 
 4.  เจตคติสามารถถ่ายทอดออกไปสู่คนอ่ืนๆ ได้ เช่น จากพ่อแม่ไปยังครู จากครูไปยัง
นกัเรียนซึง่ขึน้อยูก่บัความรักความนบัถือและความศรัทธาในตวับคุคลเป็นส าคญั 
 5. เจตคตเิปล่ียนแปลงได้ถ้าได้รับประสบการณ์ท่ีแกตา่งไปจากเดมิ จะเปล่ียนแปลงได้  
  ณชัการณ์ สิทธิโชคสกุลชยั (2543: 7) กล่าวว่า เจตคติเป็นความพร้อมและความเช่ือว่า 
บคุคลได้เรียนรู้และฝึกฝนมาแล้ว ย่อมเป็นเจตคติท่ีดีตอ่สิ่งนัน้ เจตคติเป็นความพร้อมท่ีจะกระท าปฏิบตั ิ
หรือมีปฏิกิริยาต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ใด ๆ ทัง้ทางบวกและทางลบนัน้ สามารถอธิบายถึง
ความหมายของเจตคตไิด้ มีลกัษณะส าคญัตอ่ไปนี ้

  1.  เจตคติเป็นสถานการณ์ทางจิตท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคิด และการกระท าของบคุคล 
เป็นตวัการก าหนดแนวทางการแสดงออกของพฤตกิรรม 

  2.  สามารถสร้างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมท่ีปรากฏ เพ่ือเป็นแนวทางในการท านายหรือ
อธิบายเจตคตไิด้ 

  3.  เจตคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ใช้สิ่งท่ีติดตวัมาแต่
ก าเนิด บคุคลมีเจตคตติอ่เร่ืองเดียวกนัแตกตา่งกนัได้ เน่ืองจากหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมทาง
สงัคม ฐานะทางสงัคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดบัอาย ุเชาว์ปัญญา ระดบัการศกึษา 
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  4. เจตคติเป็นสภาพทางจิตใจท่ีค่อนข้างจะถาวรพอสมควร แต่เจตคติก็สามารถ
เปล่ียนแปลงกนัได้ โดยอาศยัอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ 
  จากลักษณะของเจตคติและบุคคลดังกล่าวพอสรุปได้ คือ เจตคติเป็นลักษณะท่ีมี
ความส าคญัท่ีเกิดจากจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากประสบการณ์ของบคุคลไม่ใช่สิ่งท่ีติดตวัมาแตก่ าเนิด 
บคุคลแตล่ะคนยอ่มมีเจตคตติอ่สิ่งนัน้ ๆ ถึงจะเป็นสิ่งเดียวกนัแตก็่อาจจะมีเจตคติท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย
สาเหตหุลายประการ 
 5.4 การเกิดเจตคตแิละการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
  สชุา จนัทน์เอม (2535: 244-245) กล่าวว่า เจตคติ ไม่ใช่สิ่งท่ีติดตวัมาแตก่ าเนิด แตเ่กิด
จากการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่บุคคล สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดเจตคติของบุคคลนัน้ 
อาจป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ อาจเป็นสิ่งใกล้ตวับคุคลนัน้ หรืออาจจะเป็นสิ่งท่ีอยู่ไกลออกไปก็ได้ 
แหลง่ส าคญัท่ีเก่ียวกบัการเกิดเกิดเจตคตมีิ 3 แหลง่ คือ 
   1.   การมีประสบการณ์เฉพาะอยา่งกบัสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตนิัน้ 
   2.   การได้รับข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ 
   3.   การสัง่สอน 
   4.  การเลียนแบบจากสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สถานประกอบพิธีทางศาสนา 
หนว่ยงานตา่ง ๆ สถาบนัเหลา่นีจ้ะเป็นทัง้แหลง่ท่ีมาและสิ่งท่ีชว่ยสนบัสนนุให้เกิดเจตคติบ้าง 
  ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2539: 220-227) กล่าวว่า เจตคติเกิดจากการมีประสบการณ์
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากประสบการณ์ท่ีเราได้รับเพิ่มเติมแตกตา่งจากประสบการณ์เดิม เราก็อาจ
เปล่ียนแปลงเจตคตไิด้ การเปล่ียนเจตคตมีิอยู ่2 ทาง คือ 
   1.  การเปล่ียนแปลในทางเดียวกนั (Congruent Change) หมายถึง เจตคติเดิมของ
บุคคลท่ีไปในทางบวกก็จะเพิ่มมากขึน้ในทางบวกด้วย แต่ถ้าเจตคติใดไปทางลบก็จะเพิ่มมากขึน้
ในทางลบ เช่น เคยชอบคนนีก็้จะชอบขึน้มากกว่าเดิม หรือในทางตรงกันข้ามเคยเกลียดคนนัน้ก็จะ
เกลียดมากขึน้ 
   2.  การเปล่ียนไปคนละทาง (Incongruent Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงเจตคติ
ของบคุคลท่ีเป็นไปในทางบวกก็จะลดลงและไปเพิ่มทางบวก เชน่ เคยชอบคนนัน้ก็เปล่ียนไปเป็นไมช่อบ 
  ทฤษฎีดลุยภาพ (Balance Theory) ของ ไฮเดอร์ (สกุทัยา ทวีศรี. 2546: 8; อ้างอิงจาก
Hider. n.d.) เสนอว่าเจตคติของคนเราท่ีมีต่อสิ่งของหรือบุคคลจะมีได้ในเชิงบวกและเชิงลบ และ
อาจจะไมป่ระจบกนั เม่ือมีความขดัแย้งกนัทางความคดิของคนเราจะพยายามปรับตวัให้เกิดผ่อนคลาย 
โดยจะมุ่งทางออกท่ีเป็นตวักลาง (Equilibrium) ในการประสานอย่างสมดุลระหว่างความต้องการ 
ความอยากได้ กับความไม่ต้องการ หรือไม่อยากได้ ไม่อยากให้เป็น ทฤษฎีเรียกว่า ทฤษฎีความ
สอดคล้อง (Congruilty Theory) 
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  ทฤษฎีไร้ความสอดคล้อง ของเฟสทิงเกอร์ (สภุทัยา ทวีศรี. 2545: 8; อ้างอิงจาก Festinger. 
n.d.) อธิบายว่ามนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะวิ่งหาความสอดคล้อง ดงันัน้การเปล่ียนแปลงเจตคติออาจจะ
เกิดขึน้ได้ในขณะท่ีมนษุย์พยายามวิ่งหาความสอดคล้องและวิ่งหนีจากสภาวะท่ีไมเ่ป็นอยา่งสอดคล้อง 
  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526: 91-93) กล่าวถึงแหล่งส าคญัท่ีท าให้เกิดเจตคติไว้ 4 แหล่ง 
ดงัตอ่ไปนีคื้อ 
  1.  ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific experiences) วิธีการหนึ่งท่ีเราเรียนเจตคติ คือ 
จากการมีประสบการณ์เฉพาะอย่างกับสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตินัน้ ตวัอย่างเช่น ถ้าเรามีประสบการณ์
ท่ีดีในการติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราจะมีความรู้สึกชอบบุคคลนัน้ ในทางตรงกันข้าม ถ้ามี
ประสบการณ์ท่ีไมดี่ก็จะมีความรู้สกึไมช่อบบคุคลนัน้ 
  2.   การติดตอ่ส่ือสารกับบคุคลอ่ืน (Communication from others) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากบุคคลในครอบครัว ตวัอย่างเช่น เด็กได้รับการสัง่สอนหรือบอกจากผู้ปกครองเสมอว่า “การขโมย
สิ่งของของคนอ่ืนไมดี่” เดก็ก็จะมีเจตคตเิชน่นัน้ 
  3.   สิ่งท่ีเป็นแบบอย่าง (Model) เจตคติบางอย่างถูกสร้างขึน้จากการเลียนแบบผู้ อ่ืน 
ตวัอยา่งเชน่ มารดาของนาย ก. กลวัเสียงฟ้าร้อง นาย ก. จงึมีเจตคตติอ่เสียงฟ้าร้องวา่เป็นสิ่งนา่กลวั 
  4.   องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนั (Institutional factors) เจตคติของบุคคลหลาย
อยา่งเกิดขึน้สืบเน่ืองมาจากสถาบนั เชน่ โรงเรียน สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา หน่วยงานตา่งๆ ฯลฯ 
สถาบนัเหลา่นีจ้ะเป็นทัง้แหลง่ท่ีมาและสิ่งชวยสนบัสนนุให้เกิดเจตคตบิางอยา่ง 
  กระบวนการเกิดเจตคติหรือเปล่ียนแปลงเจตคติมี  3 อย่าง คือ (ประภาเพ็ญ สวุรรณ. 2526: 
122-124; อ้างอิงจาก Kelman. 1985: 51-60) 
  1.   การยินยอม (Compliance) การยินยอมจะเกิดได้เม่ือบุคคลยอบรับสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
เขา และเพ่ือมุง่หวงัจะให้เกิดความพงึพอใจ จากบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมีอิทธิพลนัน้ 
  2.   การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบเกิดขึน้เม่ือบคุคลยอบรับสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้น ซึ่งการยอบรับนีเ้ป็นผลมาจากการท่ีเขาต้องการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีหรือท่ีพึงพอใจ
ระหวา่งตวัเขากบับคุคลหรือกลุม่บคุคล 

  3.   ความต้องการ (Internalization) จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือบคุคลนัน้ยอบรับสิ่งท่ีมามีอิทธิพล 

  สรุป การเกิดเจตคติและการเปล่ียนแปลงเจตคติของคนแตล่ะคนนัน้มีความแตกตา่งกัน 
อนัเกิดจากการเรียนรู้ การมีประสบการณ์ของเขา และขึน้อยู่กบัสภาพของเขา และขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อม
นัน้ ๆ ได้ 
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 5.5  การวัดเจตคต ิ
 สมบรูณ์ ชิตพงศ์ (2523: 107) กล่าวว่าการสร้างเคร่ืองมือวดัเจตคติมีหลายวิธี เช่น แบบการ
จดัอนัดบัคณุภาพ ลิเคอร์ท (Likert) แบบ Semantic differential ของออสกูด (Osgood) และแบบ
สถานการณ์ ส่วนชูชีพ อ่อนโคกสูง (2518: 117) กล่าวว่าการวดัเจตคติของคนใดคนหนึ่งต่อวตัถุ คน 
มโนมต ิหรือสถานการณ์ตา่งๆเป็นอยา่งไร ควรมีวิธีการตอ่ไปนี ้
 1.  ใช้แบบสอบถาม 

 2.  สงัเกต สมัภาษณ์ และบนัทกึ 
 3.  ใช้สงัคมนิต ิ 
 4.  การใช้จินตนาการ 
 เคร่ืองมือวดัเจตคติท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายนัน้ สชุา จนัทร์เอม (2539 : 241-246) กล่าวว่าวิธี
ของ ลิเคอร์ท (Likert technique) มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากท่ีสุด มาตราส่วนชนิดนีป้ระกอบด้วย
ประโยคตา่งๆ มากมาย โดยใช้แสดงความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจตอ่สิ่งตา่งๆ หรือเร่ืองราวต่างๆ ให้
ผู้ตอบเลือกแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาตามมาตราส่วนแบบ 5 ช่วง หรือ 5 ระดบั (Five point 
scales) และมีการคดิคะแนนตามวิธีการโดยเฉพาะก็จะทราบเจตคตขิองผู้ตอบได้ 
 การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามวัดเจตคติตามวิธีของเรนิส ลิเคอร์ท 
(Renis Likert) ซึง่มีขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามดงันี ้(ประภาเพ็ญ สวุรรณ. 2526: 28-32) 
 1. การพิจารณาวา่เราจะวดัเจตคติของใครท่ีมีตอ่อะไร และให้ความหมายของเจตคติและสิ่ง
ท่ีวดันัน้ให้แนน่อน 
 2.  เม่ือมีความหมายของสิ่งท่ีจะวดัแน่นอนแล้ว ก็สร้างข้อความให้ครอบคลุมเนือ้หาในสิ่งท่ี
ต้องการวดั โดยต้องค านงึถึงหลกัในการสร้างแบบสอบถามดงันี ้
  2.1 ข้อความควรจะเขียนในแง่ความรู้สึก ความเช่ือ หรือความตัง้ใจท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไมใ่ชข้่อเท็จจริง (Fact) 
  2.2 ข้อความท่ีบรรจุลงในสเกล (Scale) จะต้องประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นทัง้ด้านบวก 
(Positive) และลบ (Negative) คละกนัไป 
  2.3 ข้อความแตล่ะข้อความต้องสัน้ เข้าใจง่าย ชดัเจน จ านวนข้อความท่ีสร้างขึน้ครัง้แรก
นีค้วรมีประมาณ 20-25 ข้อความ ในแตล่ะหวัข้อของสิ่งท่ีจะวดั เม่ือได้ข้อความเพียงพอแล้วก็บรรจลุง
ในสเกล โดยมีข้อเลือก 5 ข้อ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
  การให้คะแนนนัน้ขึน้อยู่กับชนิดของความเป็นบวกหรือลบ ถ้าข้อความเป็นด้านบวก      
การให้คะแนนจะเป็น  5, 4, 3, 2,1  ตามล าดบั ในกรณีท่ีข้อความนัน้เป็นลบ การให้คะแนนจะเป็น  
1,2,3,4,5  ตามล าดบั 
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           คะแนน  ข้อความในทางดี  ข้อความในทางไม่ดี 
  5  เห็นด้วยเป็นอยา่งยิ่ง ไมเ่ห็นด้วยเป็นอยา่งยิ่ง 
  4  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย 
  3  ไมแ่นใ่จ                ไมแ่นใ่จ 
  2  ไมเ่ห็นด้วย   เห็นด้วย 
  1  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง                 เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
       
 3.  ตรวจสอบข้อความท่ีสร้างขึน้ ซึ่งอาจท าได้โดยผู้สร้างข้อความเอง แล้วน าไปให้ผู้ มีความรู้
เร่ืองนีต้รวจสอบ 3-5 คน ให้เขาระบขุ้อบกพร่อง การใช้ภาษาความเข้าใจตรงกนั น ามาแก้ไขปรับปรุง  
 4. ท าการทดลองก่อนน าไปใช้จริง (Try out) โดยการน าข้อความท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ประมาณ 100 คน ท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท า
การวิจยัวิเคราะห์คณุภาพของข้อความแตล่ะข้อ โดยการหาคา่อ านาจจ าแนกด้วยวิธีการหาคา่สหสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนข้อค าถามแตล่ะข้อกบัคะแนนทัง้ฉบบั (Item – test correlation) และหาคา่ความเช่ือมัน่
ทัง้ฉบบัของแบบสอบถามโดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) 
 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อความ และเลือกข้อความท่ีมีคุณภาพ จดัระเบียบแบบสอบถามพร้อม     
ค าชีแ้จง 
 6. น าแบบสอบถามไปใช้กบักลุ่มตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 การให้คะแนนนัน้ขึน้อยู่กับชนิดของความเป็นบวกหรือลบ ถ้าข้อความเป็นด้านบวก การให้
คะแนนจะเป็น  5, 4, 3, 2,1 ตามล าดบั ในกรณีท่ีข้อความนัน้เป็นลบ การให้คะแนนจะเป็น 1,2,3,4,5  
ตามล าดบั 

ทดลองใช้แบบสอบถามเพ่ือเลือกข้อความ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะ
พืน้ฐานคล้ายๆ กันกับกลุ่มท่ีจะศึกษา แล้วมาวิเคราะห์ข้อความเลือกเอาเฉพาะข้อความท่ีมีความ
แตกตา่งของคะแนนในกลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุกบักลุม่ท่ีได้คะแนนต ่าสดุ เพราะถือว่าข้อความเหล่านีจ้ะ
สามารถวดัความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัได้ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติ สรุปได้ว่า จากแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการวัดเจตคติท าให้ทราบว่า ถ้าบุคคลมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งใดแล้วก็จะส่งผลถึงส่งนัน้
ในทางท่ีไม่ดี ซึ่งอาจท าให้เป็นอุปสรรคได้ และถ้าได้ทราบเจตคติของเขาว่าเป็นอย่างไร ก็อาจหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ เพราะเจตคติของบคุคลสามารถเปล่ียนแปลงได้   ดงันัน้การท าให้สมาชิกใน
ครัวเรือนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษณ์พลงังานในครัวเรือนสามารถเปล่ียนแปลงได้เช่นกัน  ซึ่งจาก
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานดงักล่าว ผู้วิจยัจึงน าเร่ืองการส่งเสริมการอนรัุกษ์
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พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนีใ้นด้านการศึกษาผลของการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนด้านเจตคติต่อการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน  เพ่ือผลการประเมิน
ดงักล่าวเพ่ือวดัความยัง่ยืนด้านเจตคติต่อการอนุรักษ์พลงังาน  เจตคติเป็นความรู้สึกท่ีจะแสดงออก
ทางด้านพฤตกิรรม ดงันัน้เจตคตท่ีิดีตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนจึงเป็นการแสดงความรู้สึกท่ีจะ
แสดงออกทางด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานและจะส่งผลไปยงัการใช้พลงังานในครัวเรือนอย่าง
ตอ่เน่ือง ยาวนาน และยัง่ยืนอีกด้วย 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 งานวิจัยในประเทศ 
 กนกรัตน์   พนมธนศกัดิ์ (2539: บทคดัย่อ) เร่ืองการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของ
ข้าราชการครู สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ รายจ่ายค่าไฟฟ้า และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มี
ความสมัพนัธ์กบัข้อมลูการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ในครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 วีระ   ธีระวงศ์สกลุ (2540: บทคดัย่อ) เร่ืองความรู้และพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในท่ี อยู่อาศยัของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าปาง มหาวิทยาลยัล าปาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ของการศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้1)ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล าปางมีความรู้และพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในท่ี อยู่อาศยัในระดบัปานกลาง ทัง้  3 ด้าน คือการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
วิธีใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และการบ ารุงรักษา 2)ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษา อาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีความรู้
เก่ียวกับการประหยดั พลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แตป่ระชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียของครัวเรือนตอ่เดือน รายจา่ยค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียตอ่เดือน การรับรู้ข่าวสาร 
ท่ีแตกตา่งกนั มีความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยัไม่แตกตา่งกนั 3)ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศกึษา อาชีพ ท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยั ไม่
แตกต่างกัน 4)ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยัมี 
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 เอือ้บญุ ท่ีพึง่ (2545: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า
ของบุคคลท่ีผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัด
พิษณโุลก ปีงบประมาณ 2545 พบวา่ 
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  1.  พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างก่อน และหลงัการฝึกอบรม 
มีพฤติกรรมการฝึกอบรมการปฏิบัติด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
ปฏิบตัเิป็นบางครัง้ และมีพฤตกิรรมการปฏิบตัด้ิานการใช้พลงังานไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดบั
การปฏิบตัมิาก 
  2.  พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
เพศชายและเพศหญิง มีพฤตกิรรมการปฏิบตักิ่อนการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัการปฏิบตัมิาก 
  3.  พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่าง หลกัสตูรระดบัพืน้ฐานมีพฤติกรรม
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ส่วนหลักสูตรระดบักลางและหลักสูตรระดับสูง มี
พฤติกรรมการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปฏิบตัิเป็นบางครัง้ พฤติกรรมปฏิบตัิหลังเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร
ระดบัพืน้ฐานและหลกัสตูรระดบักลาง มีพฤติกรรมการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ส่วนหลกัสตูรระดบัสงูมี
พฤตกิรรมการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  4.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมในภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  5.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้พลงังานก่อนเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม ไม่
แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าหลงัเข้ารับการ
ฝึกอบรมในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  6.  การเปรียบเทียบและการใช้พลงังานไฟฟ้าของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
จ าแนกตามหลกัสูตรมีพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตริะดบั .05 
 ชยัพนัธ์ เสมสนัต์ (2546: บทคดัย่อ) เร่ือง การมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ
พนกังานองค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย  ผลจากการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเก่ียวกบั
การประหยดัไฟฟ้าอยู่ในระดบัปานกลางและมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าระดบัปานกลาง
เช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าพบว่า
พนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพการท างาน รายได้และความรู้ท่ีต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลงังานไฟฟ้าไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ภาสกร  ทองเจริญ (2546: บทคดัย่อ) เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าในท่ีพักอาศยัของการเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพทั่วไปของ
เจ้าของท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัมีดงันี ้



93 
 
 1. สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว อาชีพ การรับรู้ และการ
ยอมรับ มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัด้านการเลือกซือ้อย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.  สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว อาชีพ การรับรู้ และการ
ยอมรับ มีความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัด้านการเลือกใช้อย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3.  สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว อาชีพ การรับรู้ และการ
ยอมรับ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในท่ีพักอาศยัด้านการบ ารุงรักษา
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จะมีการยอมรับเพียงอย่างเดียวท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัด้านการบ ารุงรักษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พรรณศริิ ยตุิศรี (2546: บทคดัย่อ) เร่ืองพฤติกรรมการประหยดัไฟฟ้าของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ในจงัหวดันนทบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้นกัเ รียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายมีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระดบัสูง และพบว่าความรู้เก่ียวกับการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ       
ท่ีระดบั 0.001 และทศันคติต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนแผนการเรียน อาชีพหัวหน้าครอบครัว  
รายได้เฉล่ียครอบครัวตอ่เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 สญัญา แสนทวี (2547: บทคดัย่อ) เร่ืองความสมัพนัธ์ของการรณรงค์ประหยดัพลงังานกับ
พฤติกรรมการใช้พลงังาน:กรณีศกึษากองทพัอากาศไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบสมมติฐานทัง้ 2ข้อ เป็นจริง กล่าวคือ หลังจากได้รับการรณรงค์
ประหยดัพลงังานบคุลากรในกองทพัอากาศไทยมีพฤติกรรมการใช้พลงังานดีขึน้ ผลการทดสอบความ
แตกตา่งระหวา่เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้ตอ่เดือน พบว่า เพศหญิงมีคา่เฉล่ียพฤติกรรมการ
ใช้พลงังานสูงกว่าเพศชาย และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้สูงมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้พลงังานดีท่ีสุด 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอายนุ้อย (ต ่ากว่า 21 ปี) มีคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้พลงังานก่อนการรณรงค์ประหยดั
พลงังานดีทีสุด และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุมาก (51 ปี ขึน้ไป) มีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการใช้พลงังาน
หลงัการรณรงค์ประหยดัพลงังานดีท่ีสุด ส าหรับผลของระดับการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษา
ปริญญาโท มีคา่เฉล่ียพฤติกรรมการใช้พลงังานก่อนการรณรงค์ประหยดัพลงังานสงูท่ีสดุแตมี่คา่เฉล่ีย
ของพฤตกิรรมการใช้พลงังานหลงัการรณรงค์ต ่ากวา่กลุม่ตวัย่างท่ีมีการศกึษาปริญญาตรี 
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 สริุยา แก้วอาษา, เพชรไพรริน อุปปิง และธเนศ วงศ์กาฬสินธุ์ (2548: บทคดัย่อ) เร่ืองพฤติกรรม
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่อาศยัของประชาชน เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 46 ปีขึน้ไป การศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
รับข้าราชการมากท่ีสุด รายได้เฉล่ียของครัวเรือน อยู่ในระดบัสูง คือมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน 
กลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองการประหยดั พลงังานไฟฟ้าโดยได้รับจากส่ือโทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพ์ และวิทยุ ตามล าดบั ผลการทดสอบด้วยสถิติไคว์สแควร์ พบว่าพฤติกรรมการประหยัด
พลงังานไฟฟ้าเก่ียวข้องกบัอาย ุระดบัการศึกษาอาชีพ รายได้เฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือน และความรู้
เก่ียวกบัการประหยดัไฟฟ้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั 0.05 
 อนนัต์  อมัภรัตน์ , วรรณา โกศลัวิตร (2548: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความรู้และพฤติกรรม
ของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานีต่อการอนุรักษ์พลงังานในส านกังาน โดยแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่มหลกั คืออาจารย์และบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี โดยมุ่งเน้น
ศกึษาทางด้านความรู้พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิ และความแตกต่างของลกัษณะส่วนบคุคล เพศ อาย ุ
ระยะเวลาการท างานและระดบัการศกึษา) ส่วนการอนุรักษ์พลงังาน ซึ่งใช้แบบสอบถามแบง่ออกเป็น  
3 ส่วน ส่วนแรกลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ความรู้ทางด้านการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในส านกังาน และ
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมหรือการปฏิบตัิผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 55.3% 
อายุระหว่าง 28-30 ปี 33.1% สถานภาพโสด 54.7% การศึกษาระดบัปริญญาตรี 51.1% ปฏิบตัิใน
หน้าท่ีมาแล้วในช่วง 1-5 ปี 59.1% สงัคมคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี 21.8% ไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 64.2 ระบบปีท่ีผ่านมาไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคทางตา 81.2% และไม่เคยไม่ผ่านการอบรม
เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในส านกังาน 66.1% ส าหรับความรู้อยู่ในช่วงไม่มีความแน่ใจ โดยสงูสดุ
ต้นระระดบัทราบเป็นอยา่งดีในเร่ืองอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียล แตข่าดความรู้สงูสดุในเร่ืองเคร่ืองพิมพ์
แบบพ่นหมึกจะใช้ไฟฟ้าเพียง 70-90 ของการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ส าหรับพฤติกรรม
พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปฏิบตัิบอ่ยครัง้ โดยพบว่าพฤติกรรมที่ปฏิบตัิเป็นประจ าในเร่ืองต้องการ
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า คดิจะเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน แตมี่พฤติกรรมในระดบัปฏิบตัิ
นาน  ครัง้ในเร่ืองปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารเมื่อไม่มีการใช้งาน 1 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัพบว่า เพศ อายุ 
ระบบเวลาการท างาน  และระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ทัง้ในเร่ืองความรู้  
และพฤตกิรรมในการอนรัุกษ์พลงังานของบคุลากรในส านกังาน 
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 ชัยวุฒิ  สุวรรณเรือง (2549: บทคัดย่อ) เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการประหยัด
พลงังาน ส าหรับนกัศกึษาช่างอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการวิจยั
ปรากฏว่า ผู้ เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรระดบัมากถึงมากท่ีสดุและประเมินความ
สอดคล้องของหลงัสูตรกบัจุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ 0.66 ถึง 1.00 ผลการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อน
และหลงัการฝึกอบรม พบว่า มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 คะแนนเฉล่ียหลงั
การฝึกอบรมด้วยหลกัสูตรท่ีพฒันาสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพอใจ
หลงัสตูรในระดบัมาก 
 คมศร  จนัตาด า (2549: บทคดัย่อ) เร่ืองการรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานของนกัศึกษา
และบคุลากรมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ผลการศึกษาถึงทศันคติท่ีมีต่อ
การอนุรักษ์พลังงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงสนับสนุนต่อการอนุรัก ษ์พลังงานและมี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือระดบัปานกลาง  และการมีส่วนร่วมตอ่กิจกรรมการอนุรักษ์พลงังานในระดบั
ท าบอ่ย  โดยการมีสว่นร่วมในเร่ืองของพลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ 
 ศภุยุทธ  สาครบุตร (2549: บทคดัย่อ) เร่ืองรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการอนรัุกษ์พลงังาน : กรณีศกึษาโครงการอนรัุกษ์พลงังานในสถานศกึษามหาวิทยาลยับรูพา 
ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนส่วนมากมีระดบัความรู้เก่ียวกับการอนรัุกษ์พลงังานระดบัมาก รูปแบบการ
สง่เสริมความรู้แบบมีสว่นร่วม โดยให้ความรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานในรูปแบบ
การใช้ภาพประกอบการบรรยายด้วยคอมพิวเตอร์ (Power Point) และใช้ส่ือภาพยนตร์เคล่ือนไหว ตาม
แนวคดิ “พลงังาน 1นาที” มีความเหมาะสมแล้ว ทัง้นีเ้น่ืองจากการน าเสนอในรูปแบบนีท้ าให้เข้าใจง่าย 
ส าหรับแนวทางการส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์พลงังานของนกัเรียน ควรจดัวิทยากร
ลงพืน้ท่ีชมุชนเพ่ือสาธิตการปฎิบตัจิริงสร้างวสัดหุรือสถานท่ีจริงให้ดใูนการประหยดัพลงังาน การขยาย
ผลความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานจากโรงเรียนสูช่มุชน พบว่านกัเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปแนะน าญาติใน
ชมุชนมากท่ีสดุ และการขยายผลความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานจากโรงเรียนท่ีอยู่อาศยั พบว่า นกัเรียน
ใช้เตารีดเสือ้ผ้าครัง้ละมากๆ และถอดปลัก๊เม่ือเลิกใช้งานมากท่ีสดุ 
 เกษม  วงค์แสน (2550: บทคดัย่อ) เร่ืองการพฒันาหลกัสตูรอบรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบ
บูรณาการ  ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ผลวิจยัปรากฏวา่ ชดุฝึกอบรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบบรูณาการส าหรับกลุ่มตวัอย่างโรงงานอตุสาหกรรม
สิ่งทอท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 81.13/80.26 ซึ่งมีค่าสูงกว่าสมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว้ 80/80        
สรุปได้ว่า ชดุฝึกอบรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้นี ้สามารถน าไปใช้ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอได้ โดยน า
กิจกรรมด้านการจดัการมาใช้ควบคูก่บัการอนรัุกษ์พลงังาน ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเป็นผู้ปฎิบตัิงาน
ในโรงงานอตุสาหกรรมมีความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
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 สทุธินนัท์ สิทธิโชคธรรม (2550: บทคดัย่อ) เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคพลังงานไฟฟ้าของ
ครัวเรือนในเขตนครหลวง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่าการผลิตและการบริโภค
พลงังานไฟฟ้าในประเทศมีแนวโน้มสงูขึน้ โดยมีความสมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศและ
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วย และจากการสุ่มตวัยางในเขตนครหลวง (บางพลี) พบว่า ผู้ บริโภคมี
การเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและพฤติกรรมการใช้พลงังานในเกณฑ์ประหยดัปานกลาง 
ซึง่พฤตกิรรมดงักลา่วจะน าไปสูก่ารบริโภคพลงังานไฟฟ้าท่ียัง่ยืนได้ 
 วิชิต สทุธิพร (2550: บทคดัย่อ) เร่ืองการพฒันาหลกัสตูรอบรมเพ่ือสร้างจิตพิสยัการอนรัุกษ์
พลงังาน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผลการวิจยัพบว่าจากการน าหลกัสตูร
ไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ซึ่งเป็นนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูจ านวน 28 คน โดยมีระดบัจิตพิสยั การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรม เท่ากบั 3.61 ประกอบด้วยความสนใจ เท่ากับ 3.80 เจตคติ เท่ากับ 3.48 และพฤติกรรม
การใช้พลงังานไฟฟ้าเท่ากับ 3.62 หลงัการฝึกอบรม มีระดบัจิตพิสยัเท่ากับ 4.14 ความสนใจ เท่ากับ 
4.17 เจตคติ เท่ากับ 4.10 และพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า เท่ากบั 4.18 ค่าสถิติของระดบัจิตพิสยั 
ความสนใจเจตคติ  และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยท่ีหลังสูตรมีประสิทธิภาพ 80.76/88.92 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
  
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ส านกังานส่งเสริมผู้บริโภค  ภาควิชาพลงังาน  กรุงวอชิงตนัดีซี (Office of Consumer Affairs, 
Department of Energy, Washington, DC. 1982) ได้ศกึษาเร่ืองการจดัท าคูม่ือผู้บริโภคพลงังาน 
What - to - Do, Where - to - Go ซึ่งเป็นคูมื่อส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานและแก้ไข
ปัญหาของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องด้านพลงังาน  พบว่าคูมื่อนีไ้ด้เตรียมเพ่ือใช้ให้ข้อมลุเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ แนะน ารายช่ือหน่วยงานและองค์กรท่ีให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับการ
ประหยดัพลงังานภายในครัวเรือนและวีธีในการอนุรักษ์พลงังานซึ่งสนับสนุนจากกลุ่มชุมชนท้องถ่ิน 
สว่นท่ี 1 เน้นในสว่นของหนว่ยงานและองค์กรเอกชนให้ข้อมลูในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังาน ประกอบ 
ด้วยการประหยดัพลังงานเพ่ือช่วยให้บุคคลประหยดัพลังงานและค่าใช้จ่าย ส่วนท่ี 2 รายการและ
ท้องถ่ินส านกังานคุ้มครองผู้บริโภค  หน้าท่ีของส านกังานเหล่านีจ้ะมีความแตกต่างกนัในแตล่ะรัฐทัง้
การให้บริการบริการและข้อมูลท่ีได้  ซึ่งไม่ได้มีการแนะน ารายละเอียดในแต่ละส านกังานไม่ท าให้ไม่
สามารถใช้อ้างอิงและก่อให้เกิดปัญหาและข้อสงสัยตามมาได้  ส านักงานเหล่านีไ้ด้ปฏิบตัิงานตาม
ค าสัง่ของการอนรัุกษ์พลงังานของรัฐบาลในสหพันธรัฐและความช่วยเหลือด้านโปรแกรม  นอกจากนี ้
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ยงัให้ผู้บริโภคข้อมลูการอนรัุกษ์พลงังานท่ีเป็นประโยชน์  สิ่งพิมพ์และบริการอ่ืนๆ  ส่วนท่ี 3 คือรายการ
ศนูย์ให้ข้อมูลในสหพธัรัฐ โดยหลกัๆ จะเก่ียวกับพลงังานและโปรแกรมกลางอ่ืน ๆ สามารถติดต่อได้
โดยระบหุมายเลขโทรศพัท์(โทรฟรี) ส่วนสดุท้ายจะแสดงรายการของหนงัสือพลงังานแผ่นพบัสมดุ/ ชดุ 
และวิดทิศัน์ 
 คกุ (Cook. 1996) ได้ศกึษาเร่ือง พบว่า ครอบครัวท่ีมีส่วนร่วมมีแนวโน้มอาศยัในบ้านท่ีเป็น
ครอบครัวเดียวซึ่งเป็นเจ้าของเองมีระดบัการศึกษาและรายได้สูงกว่า มีบ้านขนาดใหญ่กว่าบ้านโดย
เฉล่ียทั่วไป และมีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์
พลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงเจ้าของบ้านใช้การอนุรักษ์ในเชิงบวกมีความคงตัว
ครอบครัวท่ีเป็นเจ้าบ้านเองจะมีขัน้ตอนการอนุรักษ์กว่าครอบครัวท่ีเช้าบ้านอยู่ การรับรู้ถึงบริการ
ตรวจสอบพลงังาน ความตระหนกัและการใช้แหลง่ขา่วสารอยา่งไมเ่ป็นระบบสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานขอครอบครัวท่ีได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบพลังงานตามบ้าน รายละเอียดและ
วิเคราะห์ของคณะอนรัุกษ์พลงังาน (The Energy Conservation Corps.)  
 โจส์ จอร์จ คานาเลส มาติเนซ (Jose Jorge Canales Martinez. 2006) ได้ศกึษาเร่ืองแนวทาง
การศกึษาเร่ืองการประหยดัพลงังานไฟฟ้าส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ในฮานดลูสั พบว่าอาสาสมคัร
จากโรงเรียน National Electric Energy utility (ENEE) และบางองค์กรจากรัฐบาล ซึ่งผลท่ีได้ท าให้
นกัเรียนมีความตระหนกัในด้านทรัพยากร และมีการศกึษามากขึน้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็น
เหตใุห้ปัจจยัท่ีบง่บอกคณุภาพทางการศึกษานัน้จะต้องตระหนกัถึงด้านสิ่งแวดลอมและพลงังานมาก
ขึน้ด้วย 
 โซวบีส  จอร์ดี, กยุซาโซลา เจนาโร, ทาริน ฟรานซิสโก (Solbes, Jordi; Guisasola, Jenaro; Tarin, 
Francisco. n.d.) ได้ศกึษาเร่ืองการสอนการอนรัุกษ์พลงังานตามหลกัการรวมกนัในวิชาฟิสิกส์พบว่า  
การน าเสนอการออกแบบและการประเมินผลของล าดบัการสอนท่ีมุ่งแนะน าหลกัการของการอนุรักษ์
พลงังานในระดบัโรงเรียนมธัยมศกึษาภาคบงัคบัหลงั (อาย ุ16-18 ปี) ข้อเสนอขึน้อยู่กบัผลการวิจยัใน
การสอนการเรียนรู้ปัญหาและการวิเคราะห์กรอบฟิสิกส์  หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าขัน้ตอนการสอนนี ้
ร่วมกบัวิธีการใช้ในห้องเรียนท่ีอาจท าให้นกัเรียนมีเข้าใจหลกัการอนรัุกษ์พลงังานมากขึน้ 
 บารห์มาแมนด์ โมแฮนท่ี (Brahmanand Mohanty. 2001) ได้ศกึษาเร่ืองมุมมองตา่งๆ ส าหรับ
การลดบริโภคพลงังานไฟฟ้า (Standby Power) ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าพบว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีฟังก์ชัน่ 
Standby เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีกินพลงังานไฟฟ้า ซึง่เป็นการสญูเสียพลงังานไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือ
อาจเรียกว่า Standby Loss หรือ Leaking Electricity ประชาชนทัว่ไปไม่ได้ตระหนกัถึงความจริงข้อนี ้
ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีทนัสมยั ดงัเช่นการใช้ สวิทซ์ On/Off และผู้ ใช้มกัปล่อยใช้เคร่ือง Standby ด้วย
การปิดรีโมทเทา่นัน้ 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Solbes+Jordi%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Guisasola+Jenaro%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tarin+Francisco%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tarin+Francisco%22
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 เรน เอ็ม เจ เบนเดอส์ (Rene M.J. Benders. 2005) ได้ศกึษาเร่ืองวิธีการใหม่ในการอนรัุกษ์
พลงังานภายในบ้านโดยวิธีการส ารวจหาข้อมูลค่าใช้จ่าย และวิธีการลดการใช้พลังงานในครัวเรือน
พบวา่โครงการท่ีจะลดพลงังานให้ได้ปริมาณมากนัน้ จะเน้นท่ีอยูอ่าศยัทัว่ไปโดยจะมีจดุอ่อนอยู่ 2อย่าง 
สิ่งแรกคือ การลดพลงังานนัน้จะใช้เวลามากหรือน้อยนัน้จะขึน้กบัแตล่ะบคุคล สิ่งตอ่มาคือ เพียง 50% 
เทา่นัน้จากทัง้หมดท่ีต้องการลดการใช้พลงังาน อีก 50% ท่ีเหลือยงัต้องการใช้พลงังานอยู่ในรายงานนี ้
ด้านบรรยายเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีจ าแนกการแก้ไขจุดอ่อนทัง้สอง ซึ่งคือการพูดชีแ้นวทางถุงพลังงาน
ทางตรงและพลังงานทางอ้อม ละใช้ระบบการท างานร่วมกันจะท าให้ส่งผลกลับมาสู่การใช้ลงังานท่ี
ลดลง  ซึง่เคร่ืองนัน้จะใช้ทดสอบใน Groningen The Netherlands ใน 300 ครอบครัวตวัอย่าง  ซึ่งมีผล
ท าให้ลดพลังงานท่ีใช้โดยตรงประมาณ 8.5% เม่ือเทียบกับพลังงานท่ีใช้ทางอ้อมลดลงอย่างมี
นยัส าคญั 
 มาราน, โรเบร์ิท ดบัเบิลย,ู อีเดลสเทียล, แจ็ค วาย (Marans, Robert W.; Edelstein, Jack 
Y. 2010) ได้ศกึษาเร่ืองขนาดมนษุย์ของการอนรัุกษ์พลงังานและการพฒันาอย่างยัง่ยืน : กรณีศกึษา
ของมหาวิทยาลยัมิชิแกนของโครงการอนรัุกษ์พลงังาน  พบว่าวตัถปุระสงค์ของบทความนีคื้อต้องการ
ประเมินพฤติกรรม เจตคติและระดบัของข้อตกลงระหว่างคณะ บุคลากร และนักเรียนท่ีมีความ
พยายามท่ีต้องการสร้างวิธีการในการลดการใช้พลงังานในมหาวิทยาลัยมิชิแกน วิธีการทดลอง โดย
กระบวนการจะใช้หลากหลายวิธีท่ีคล้ายคลงึกนั  ใช้โครงการศกึษาน าร่อง 5 รูปแบบ  ประกอบด้วยการ 
เลือกกลุ่มเป้าหมาย การสงัเกตพฤติกรรม การตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการส ารวจเครือข่าย ท า
การวิเคราะห์ความแตกตา่งในแต่ละแบบจ าลองและระหว่างสามกลุ่มประชากร สิ่งท่ีพบคือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีความตะหนกัถึงการอนุรักษ์พลงังานมากท่ีสุดและกลุ่มนักเรียนมีความตระหนัก
น้อยท่ีสุด  ซึ่งสัดส่วนของประชากรท่ีท าการศึกษาไม่มีความต่ืนตวักับความพยายามในการอนุรักษ์
พลงังานในอดีต แตผู่้ ท่ีตระหนกันัน้มีความรู้สกึวา่มหาวิทยาลยัยงัมีความพยายามท าไม่เต็มท่ี จากการ
สงัเกตและรายงานของแต่ละคนท าให้พบว่า มีการใช้พลงังานจ านวนมากจากเคร่ืองมือในส านกังาน  
และการใช้ไฟฟ้า การใช้คอมพิวเตอร์ทิง้ไว้หลงัจากท่ีไม่ได้ท างานและห้องท่ีไม่มีคนอยู่  นอกจากนีผู้้ ท่ี
ท างานยังสวมเสือ้ผ้าท่ีมีความหนาในช่วงท่ีสภาพอากาศมีความอบอุ่นซึ่งท าให้ต้องปรับอากาศให้
ต ่าลงจนมากเกินไป สดุท้ายนีผู้้ ท่ีท างานควรจะยอมรับมากขึน้ถึงสภาพอากาศท่ีมีทัง้ช่วงอณุหภูมิสงูขึน้
และช่วงท่ีมีอุณหภูมิต ่า ท่ีมาและความส าคญัคือข้อจ ากดัในแต่ละองค์กรนัน้จะท าให้มีความแตง่ตา่ง
ของพฤติกรรมของผุ้ ท่ีอาศยัอยู่ และจะเป็นปัจจยัในการเลือกวิธีการในการอนรัุกษ์พลงังาน   ซึ่งจาก
รายงานการวิจยัจะใช้หลากหลายวิธีร่วมกนัเพ่ือให้เข้าถึงสิ่งท่ีคนกระท า  คิดเปรียบเทียบกบัการใช้และ
การอนุรักษ์พลังาน  นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ท างานร่วมกับมหาวิทยาลยัในการออกแบบแผนงานซึ่งมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ อาศยัในอาคาร แผนงานเหล่านีจ้ะเป็นอุปกรณ์ใน
การศกึษาโครงการต้นแบบจ านวน 5 อาคาร 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Marans+Robert+W.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Edelstein+Jack+Y.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Edelstein+Jack+Y.%22
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 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้านัน้สามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเจตคติด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ดีขึน้ได้โดยใช้วิธีการให้ความรู้กับกลุ่ม
ตวัอย่าง เช่นการจดัฝึกอบรม การสาธิตจากสถานท่ีจริง การจดักิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ควบคูก่ับการ
อนุรักษ์พลงังานหรือการใช้ส่ือถ่ายทอดความรู้  ซึ่งการให้ความรู้นีเ้ป็นการสร้างพฤติกรรมเจตคติต่อ
การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนท่ีดี โดยปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การอนุรักษ์พลงังานนัน้ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได้ รายจ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน โดยปัจจัยในการใช้
พลงังานไฟฟ้าในประเทศมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยมีความสมัพนัธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและ
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มสงูขึน้ด้วย  ซึง่รูปแบบการสง่เสริมความรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้ความรู้และสร้าง
จิตส านกึเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานในรูปแบบการใช้ภาพประกอบส่ือตา่งๆ เช่นคอมพิวเตอร์ (Power 
Point) และใช้ส่ือภาพยนตร์เคล่ือนไหว ท่ีมีความเหมาะสม จะมีผลตอ่ความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
จากโรงเรียนสูช่มุชน อีกด้วย 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้น จะพบว่าการอนรัุกษ์พลงังานใน
ครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนัน้ มีองค์ประกอบหลกัอยู่ 3 ประการคือ บ้านท่ีอยู่อาศยั อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และ จิตส านกึด้านการอนรัุกษ์พลงังาน  กลา่วคือ  บ้านท่ีอยูอ่าศยัต้องมีลกัษณะรูปแบบการใช้พลงังาน
น้อยลงเช่น การใช้วสัดใุนการก่อสร้างท่ีเหมาะสม การปรับแตง่สภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ใช้พลงังาน
น้อยลง  ด้านอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต้องศกึษาผลิตภณัฑ์ในด้านสมรรถนะด้านการใช้งานและประหยดั
พลงังาน และประสิทธิภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีสามารถดไูด้จากฉลากท่ีผลิตภณัฑ์ก่อนการตดัสินใจซือ้  
และสดุท้ายด้านจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์พลงังานนัน้  บุคคลในบ้านต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ใน
การอนุรักษ์พลงังานโดยการใช้พลงังานอย่างระมดัระวงัและมีประสิทธิผลสูงสุด โดยการปฏิบตัิตาม
คูมื่อการใช้งานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้านัน้ๆ  พร้อมทัง้ใช้เม่ือคราวจ าเป็นและใช้อย่างประหยดั ซึ่งการส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังานในภาคครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนนี ้ เป็นการพฒันากิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน
ให้ครัวเรือน เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์พลงังานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือป้องกันปัญหา
ด้านการขาดแคลนพลงังานท่ีประชาชนต้องเผชิญในอนาคตอนัใกล้ท่ีจะถึงในไม่ก่ีปีข้างหน้า โดยกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีออกแบบใช้กบัชมุชนนัน้   
 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าว  สามารถน าหลกัและวิธีการท่ีศกึษาใช้
กบัปริญญานิพนธ์เร่ืองการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนนีไ้ด้ ดงัตอ่ไปนี ้  
  1.  จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานสรุปได้ว่า ผู้วิจยัได้น า
หลกัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังานศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนใน
ชุมชน  เพ่ือน าลักษณะพฤติกรรมสมาชิกในครัวเรือนมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานในครัวเรือน  
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 2. จากการศกึษาเอกสารเร่ืองการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ผู้วิจยัได้น าหลกั
จากการศกึษาเก่ียวกับเร่ืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนในใช้แนวทางในการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังานในด้านกระบวนการพฒันากิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน
อย่างยั่งยืน  และพัฒนารูปแบบในการท ากิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนท่ีมี
ต้นแบบจากหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 3.  จากการศึกษาเร่ืองวิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน ผู้ วิจัยจึงน าวิธีการ
อนรัุกษ์พลงังานมาพฒันากิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนใน 4 กิจกรรม
ได้แก่  กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน กิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการบันทึกการใช้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนโดยการใช้สมุดบัญชีพลังงานประจ าครัวเรือน และกิจกรรมให้
ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมในงานวิจยัเร่ืองการส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังานนีไ้ด้ประยกุต์วิธีในการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 3 วิธีดงักล่าวได้แก่  
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนโดยวิธีการฝึกอบรม การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานใน
ครัวเรือนโดยการบนัทึกสมุดบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานใน
ครัวเรือนโดยการใช้ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 
 4. จากการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  
ผู้วิจยัได้น าหลกัแนวคิดการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนใช้สร้างความยัง่ยืนใน
พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน โดยอาศัยองค์ประกอบหลักในการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 3 ประการได้แก่ 1) บ้านท่ีอยู่อาศยั ต้องมีการออกแบบบ้านท่ีดี ได้แก่ รูปแบบและ
การเลือกใช้วสัดปุระกอบการสร้างอาคารท่ีเหมาะสม 2) อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีเทคโนโลยีเก่ียวกบั
การประหยดัพลงังานมีให้เลือกใช้อยูม่ากมาย และ 3) พฤตกิรรมและการใช้สอยอาคาร  พฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมหลายประการ สง่ผลให้มีการใช้พลงังานอยา่งสิน้เปลือง 
 5. จากการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังาน ผู้วิจยัได้น าหลกัจากแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติการอนรัุกษ์พลงังานดงักล่าว ด้านการศกึษาผลของการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ด้านเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน เพ่ือผลการ
ประเมินดงักลา่วเพ่ือวดัความยัง่ยืนด้านเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน 
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บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 

 ในการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืนครัง้นีผู้้ วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
 1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร  คือ  ครัวเรือนท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ครัวเรือนท่ีตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลในคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน โดยการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน 30 ครัวเรือน 
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ส าหรับงานวิจยัเร่ือง การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนในครัง้นี ้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัประกอบด้วยเคร่ืองมือ 4 สว่นหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  แผนการจดักิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  
  แผนการจดักิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนี ้จดัท าขึน้โดย  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน   
ซึ่งท าให้ผู้จดัท ากิจกรรมทราบอย่างชดัเจนว่าตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมจะท าเม่ือไร ด าเนินไป
อยา่งไร แล้วเสร็จเมื่อใด สามารถเตรียมความพร้อมและป้องกนัเพ่ือแก้ไขปัญหา อปุสรรคในด้านต่างๆ 
ได้เป็นอยา่งดี  โดยแผนการจดักิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนประกอบด้วยแผนการ
ท ากิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้
 1.1  กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน 
 1.2  กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการลดใช้พลงังาน  
 1.3  กิจกรรมการบนัทึกปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยสมดุบญัชีพลงังาน
ประจ าครัวเรือน   
 1.4  กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  
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 2.   แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนชุดนี ้ 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจ ทกัษะและแนวทางในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน พร้อมทัง้
การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการอนรัุกษ์พลงังานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งแบบทดสอบนีจ้ะน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างก่อนท ากิจกรรม และหลังท ากิจกรรม โดยแบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ดงัรายละเอียดดงันี ้
  แบบทดสอบตอนท่ี 1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน   
  แบบทดสอบตอนท่ี 2  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานส าหรับบ้านและท่ีอยู่อาศยั   
 3.   แบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติด้านการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน แบบประเมิน
ฉบบันี ้ ใช้วดัระดบัพฤติกรรมและเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน มีจ านวน 60 ข้อ 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1   ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเบือ้งต้น 
ตอนท่ี 2   แบบประเมินพฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังานพลงังานในครัวเรือน จ านวน 40 ข้อ

ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 
 สว่นท่ี 1 เป็นพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในด้านการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

สว่นท่ี 2 เป็นพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในด้านการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า   
สว่นท่ี 3 เป็นพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในด้านการบ ารุงรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
  ตอนท่ี 3   แบบประเมินด้านเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานพลงังานในครัวเรือน  จ านวน 
20 ข้อ 
 4.   สมุดบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน  เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจยัออกแบบขึน้เองเพ่ือให้กลุ่ม
ตวัอยา่งบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าครัวเรือน  เพ่ือน าสถิตกิารใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน พิจารณาหาวิธีการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนของตน ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ อาศยัใน
ครัวเรือนเพราะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศชาติ
ในทางท่ีจะชว่ยท าให้การใช้พลงังานของชาตลิดลง  เกิดประโยชน์สงูสดุ  ตอ่เน่ืองและยาวนาน 
 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในครัวเรือน
อย่ำงยั่งยืน 

 1.  ศกึษาต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วหลกัการ วิธีการสร้างแผนการจดักิจกรรม
สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนท่ีได้ศกึษา ด าเนินการเลือกและสร้างกิจกรรมการอนรัุกษ์พลงังาน
ในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  ตามความเหมาะสมได้แก่ งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ บุคลากร ระยะเวลา สถานท่ี 
ความพร้อมของกลุม่ตวัอยา่ง เป็นต้น  โดยรายละเอียดของกิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงานใน
ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนแสดงดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงรายละเอียดกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 

ล ำดั
บ 

ประเภทของ
กิจกรรม 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ระยะ 

เวลำ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1 กิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

1. กิจกรรมประชาสมัพนัธ์โครงการ 
โดยใช้ป้ายประชาสมัพนัธ์ แผน่ป้าย
หน้าบ้าน  โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์
รณรงค์การอนรัุกษ์พลงังาน 

2. กิจกรรมแขง่ขนัอนรัุกษ์พลงังาน
ในครัวเรือน   

6 เดือน ประชาสมัพนัธ์โครงการ  
กระตุ้นและรณรงค์การ
อนรัุกษ์พลงังาน 

ไฟฟ้าในครัวเรือน 

2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของชมุชนในการลดใช้
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง 
การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน
อยา่งยัง่ยืน   

2 วนั เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจ  
ทกัษะและแนวทาง  พร้อม
กบัมีสว่นร่วมของชมุชนใน
การอนรัุกษ์พลงังานได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

3 กิจกรรมการบนัทกึ
ปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในครัวเรือนด้วย
สมดุบญัชีพลงังานประจ า
ครัวเรือน   

การบนัทกึสถิติปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนลงสมดุ
บญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน  เพื่อ
เป็นแนวทางหาจดุสญูเสยีของ
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 

6 เดือน ท าให้ทราบถึงสถิติการใช้
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าใน
ครัวเรือนของตนเพื่อหาจดุ
ร่ัวไหลและแนวทางการลด
ใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้า 

4 กิจกรรมการให้ค าปรึกษา
ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
ไฟฟ้าในครัวเรือน 

 

ผู้วิจยัเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั 

แนวทางการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า
ในครัวเรือนให้กบัครัวเรือนท่ีมี
ปัญหา 

6 เดือน ให้ค าปรึกษากบัครัวเรือนท่ี
มีปัญหาอยา่งใกล้ชิด 

 
 2. น าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืนท่ีสร้างขึน้  
เสนอประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ทา่น เพ่ือประเมินคา่ความสอดคล้องตามจดุประสงค์และความเหมาะสม โดยใช้เทคนิค IOC 
(Index Of Congruence)  
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 สตูร  IOC  หาคา่เฉล่ียดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด (สมนกึ ภทัทิยธนี. 2541: 
112) 

    สตูรหาคา่เฉล่ียความสอดคล้อง 

     
N
R

IOC 
  

 

    เม่ือ     IOC    แทน   ดชันีความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์และความหมาะสม   
      R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

     N     แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

 

 รายนามผู้ เช่ียวชาญมีดงัตอ่ไปนี ้
 อาจารย์ ดร. จนัทนา  กญุชรรัตน์     อาจารย์คณะพลงังาน สิ่งแวดล้อมและวสัด ุ
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 อาจารย์ ดร. สวุิมล  กฤชคฤหาสน์   อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย์  โอภาส  สขุหวาน    อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 โดยผลการประเมินคา่ความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน
ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนจากผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทัง้หมด  
จ านวนรายละเอียดประเมินทัง้หมด 8 ข้อ  ซึง่แสดงดงัภาคผนวก ค 
 3.  น าแผนการจดักิจกรรมสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน ใช้วางแผนใน
การจดักิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนกับกลุม่ตวัอย่าง 
 

 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงแบบทดสอบ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  เก่ียวกับเร่ืองกำรอนุรักษ์
พลังงำนในครัวเรือนอย่ำงยั่งยืน 

1. ศกึษาต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าหลกั วิธีการเลือกแบบทดสอบ ความรู้  
ความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนท่ีได้ศกึษา ด าเนินการคดัเลือกและพฒันาแบบทดสอบ 
ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมระหว่าง
เนือ้หาสาระและวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม โดยแบบทดสอบแบง่เป็น 2 ตอนๆ ละ 25 ข้อ รวมจ านวน 
50 ข้อ  ดงัตอ่ไปนี ้  
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 แบบทดสอบตอนท่ี 1  แบบทดสอบแบบถกูผิด 
 เร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน   
 โดยแบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนชดุนี ้
ผู้วิจยัได้ท าการพฒันาแบบทดสอบมาจากงานวิจยัของ วิชิต  สทุธิพร (2550)  

 แบบทดสอบตอนท่ี 2  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
 เร่ือง หลกัการอนรัุกษ์พลงังานส าหรับบ้านและท่ีอยู่อาศยั 
 โดยแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนชุดนี ้

ผู้วิจยัได้ท าการพฒันาแบบทดสอบมาจากงานวิจยัของ ชยัวฒุิ   สวุรรณเรือง (2549)  
 2.  น าแบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนที่สร้างขึน้   
เสนอประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง  และเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือประเมินคา่ความสอดคล้องระหว่างเนือ้หาสาระและวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใช้เทคนิค IOC (Index Of Congruence 
 

 สตูร  IOC  หาคา่เฉล่ียดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด (สมนึก ภทัทิยธนี. 2541: 
112) 

    สตูรหาคา่เฉล่ียความสอดคล้อง 

     
N
R

IOC 
  

 

    เม่ือ     IOC    แทน   ดชันีความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์และความเหมาะสม   
      R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

     N     แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

 

 รายนามผู้ เช่ียวชาญมีดงัตอ่ไปนี ้
 อาจารย์ ดร. จนัทนา  กญุชรรัตน์     อาจารย์คณะพลงังาน สิ่งแวดล้อมและวสัด ุ
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 อาจารย์ ดร. สวุิมล  กฤชคฤหาสน์   อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย์  โอภาส  สขุหวาน    อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 โดยผลการประเมินค่าความสอดคล้องแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์
พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  ได้คา่ความสอดคล้องเท่ากบั 1  จ านวน 
38 ข้อ ได้คา่ความสอดคล้องเท่ากบั 0.67 จ านวน 12 ข้อ จากจ านวนรายละเอียดประเมินทัง้หมด 50 ข้อ  
ซึง่แสดงดงัภาคผนวก ค 
 3.  น าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน ใช้
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนกบักลุ่มตวัอย่าง ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดใช้
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 
 
 ขัน้ตอนกำรสร้ำงแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
ครัวเรือน 

เพ่ือวดัความความยัง่ยืนด้านพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  ซึง่ประกอบด้วย 
1.  ศกึษาต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าหลกัการ วิธีการเลือกแบบประเมิน

พฤติกรรมและเจตคติเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนท่ีได้ศึกษา  ด าเนินการคดัเลือกและสร้าง 
แบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนเพ่ือวดัความความยัง่ยืนด้าน
พฤติกรรมการอนรัุกษ์พลงังาน  ตามความเหมาะสมโดยแบบประเมินนีแ้บง่เป็น 3 ตอน รวมจ านวน 60 ข้อ  
ได้แก่  
 ตอนท่ี 1  แบบส ารวจลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  ซึง่ประกอบด้วย 
  1.  ข้อมลูทัว่ไปของครัวเรือน 
  2.  ข้อมลูการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน 
 ตอนท่ี 2  แบบประเมินพฤติกรรมด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  จ านวน 40 ข้อ โดย
แบง่เป็น  
  1.  แบบประเมินลกัษณะพฤตกิรรมการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  จ านวน 10 ขอั 
  2.  แบบประเมินลกัษณะพฤตกิรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
จ านวน 20 ขอั 
  3.  แบบประเมินลกัษณะพฤตกิรรมการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  จ านวน 10 ขอั 
 ตอนท่ี 3  แบบประเมินด้านเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  จ านวน 20 ข้อ 
 โดยแบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนชดุนี ้ ผู้วิจยัได้ท า
การพฒันาแบบประเมินมาจากปริญญานิพนธ์ของ ของ ภาสวรรณ   ทองเจริญ  (2546)  
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 3.  น าแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติด้านการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนท่ีสร้างขึน้  
เสนอประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง  และเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ทา่น  เพ่ือประเมินคา่ความสอดคล้องตามความถกูต้องตามจดุประสงค์และความเหมาะสม 
โดยใช้เทคนิค IOC (Index Of Congruence)  
 
 สตูร  IOC  หาคา่เฉล่ียดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด (สมนกึ ภทัทิยธนี. 2541: 
112) 

    สตูรหาคา่เฉล่ียความสอดคล้อง 

     
N
R

IOC 
  

 
    เม่ือ     IOC    แทน   ดชันีความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์และความ

เหมาะสม   
      R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

     N     แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

 

 รายนามผู้ เช่ียวชาญมีดงัตอ่ไปนี ้
 อาจารย์ ดร. จนัทนา  กญุชรรัตน์     อาจารย์คณะพลงังาน สิ่งแวดล้อมและวสัด ุ
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 อาจารย์ ดร. สวุิมล  กฤชคฤหาสน์   อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย์  โอภาส  สขุหวาน    อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 โดยการหาคา่ความสอดคล้องของแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติการอนรัุกษ์พลงังานใน
ครัวเรือนจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1 จ านวน 34 ข้อ ได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67  จ านวน 26 ข้อ จากจ านวนรายละเอียดประเมินทัง้หมด 60 ข้อ ซึ่งแสดงดงั
ภาคผนวก ค 
 4.  น าแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติด้านการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน  ใช้ในการวดั
ความยัง่ยืนด้านพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนกบักลุม่ตวัอย่าง 
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 โดยกลุม่ตวัอยา่งท าแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน
ชุดนีห้ลงัร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน ซึ่งแบบประเมินนีเ้ป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั (Rating Scale)  ของ Likert  โดยก าหนดน า้หนกัคะแนน
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 ระดบั พฤตกิรรมและเจตคติ                          ข้อความท่ีเป็นบวก        ข้อความท่ีเป็นลบ 
                 คะแนน                       คะแนน 
   มากท่ีสดุ     5                                 1 
   มาก     4                                 2 
   ปานกลาง    3                                 3 
   น้อย     2                                 4 
   น้อยท่ีสดุ     1                                 5 
 
ขัน้ตอนกำรสร้ำงสมุดบัญชีพลังงำนประจ ำครัวเรือน   
 1.  ศึกษาและรวบรวมเนือ้หา พร้อมน าหลักการ วิธีการ ท่ีได้จากการศึกษาน ามาออกแบบ
สมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน ตามความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 2. น าสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนท่ีสร้างขึน้ เสนอประธานควบคมุและกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินค่า
ความสอดคล้องตามความถกูต้องตามจดุประสงค์และความเหมาะสม โดยใช้เทคนิค IOC (Index Of 
Congruence)  
 
 สตูร  IOC  หาคา่เฉล่ียดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด (สมนกึ ภทัทิยธนี. 2541: 
112) 

    สตูรหาคา่เฉล่ียความสอดคล้อง 

     
N
R

IOC 
  

 
    เม่ือ     IOC    แทน   ดชันีความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์และความเหมาะสม   
      R  แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

     N     แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
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 รายนามผู้ เช่ียวชาญมีดงัตอ่ไปนี ้
 อาจารย์ ดร. จนัทนา  กญุชรรัตน์     อาจารย์คณะพลงังาน สิ่งแวดล้อมและวสัด ุ
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 อาจารย์ ดร. สวุิมล  กฤชคฤหาสน์   อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย์  โอภาส  สขุหวาน    อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 โดยการหาค่าความสอดคล้องของสมุดบัญชีพลังงานประจ าครัวเรือน จากผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน  ได้คา่ความสอดคล้องเท่ากบั 1  จ านวน 11 ข้อ  ได้คา่ความสอดคล้องเท่ากบั 0.67  
จ านวน 2 ข้อ  จากจ านวนรายละเอียดประเมินทัง้หมด 13 ข้อ  ซึง่แสดงดงัภาคผนวก ค 
 3.  น าสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน ใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการบนัทึกสถิติการใช้ปริมาณ
หน่วยไฟฟ้าแต่ละเดือนท่ีได้ข้อมูลจากใบแจ้งหนีค้่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงตลอดเวลาด าเนิน
กิจกรรมรวมเป็นระยะเวลา  6 เดือน 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการทดลองตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2554 ระยะเวลา รวม 6 เดือน โดยรายละเอียดการการด าเนินจดักิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน
ในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.   ประชาสัมพันธ์โครงการและขอความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนในพืน้ท่ีท่ีต้องการ
ด าเนินการวิจยั โดยใช้แผ่นพบัเชิญชวนประชาสมัพนัธ์โครงการแจกตามชมุชน หรือแจกตามบ้านพกั
อาศยั ประชาสมัพนัธ์โครงการและขอความร่วมมือกบัประชาชนในชมุชนแสดงดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  แสดงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  
 
 2.   คดัเลือกตวัอย่างเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  จ านวน 30 ครัวเรือน  โดยใช้หลกัเกณฑ์การคดัเลือกดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่าง
ยัง่ยืน  ต้องมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 90 หน่วยต่อเดือน (มีปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้ามากกวา่ปริมาณการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีนโยบายรัฐบาลมีมาตรการลดคา่ใช้จ่ายคา่ไฟฟ้า
ของครัวเรือน) 
  2.2 กลุม่ตวัอยา่งต้องมีท่ีอยูอ่าศยัมีลกัษณะเป็นตวัเรือนท่ีเป็นบ้านเด่ียว  หรือ ทาวน์เฮาส์
เทา่นัน้ 
  2.3 กลุม่ตวัอยา่งต้องมีจ านวนสมาชิกรวมอยูใ่นบ้าน มีจ านวนมากกว่า 2 คน 
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  2.4 กลุ่มตวัอย่างต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์วดัไฟฟ้าเพียงหลงัเดียว  โดยมิได้ตอ่พ่วงมิเตอร์
วดัไฟฟ้าจากบ้านหลงัอ่ืน  หรือให้บ้านหลงัอ่ืนตอ่พว่งมิเตอร์วดัไฟฟ้าตอ่จากบ้านของตน 
 3. เม่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินงานการท ากิจกรรมตามแผนท่ีตัง้
เอาไว้จนครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน มีดงัตอ่ไปนี ้
  3.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
อยา่งยัง่ยืน เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ  กระตุ้นและรณรงค์การอนรัุกษ์พลงังานได้แก่   
   3.1.1   กิจกรรมประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนโดยใช้  
ป้ายประชาสมัพนัธ์  แผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการ  ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  แผ่นป้ายหน้าบ้าน
ครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรม   โปสเตอร์รณรงค์ปิดเม่ือไม่ใช้ และสติ๊กเกอร์รณรงค์การอนรัุกษ์พลงังาน  ซึ่ง
ติดตัง้ในบริเวณพืน้ท่ีของกลุ่มตวัอย่าง  โดยสมาชิกกลุ่มตวัอย่างสามารถมองเห็นได้ง่ายและมีความถ่ี
ในการมองเห็นได้บ่อยครัง้  กิจกรรมประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน
แสดงดงัภาพประกอบ 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แสดงแผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
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         ภาพประกอบ 6 แสดงแผน่ป้ายหน้าบ้านครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรม 
 

 
 

                   ภาพประกอบ 7 แสดงสติ๊กเกอร์รณรงค์การอนรัุกษ์พลงังาน 
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ภาพประกอบ 8  โปสเตอร์รณรงค์ไมใ่ช้ต้องปิด 

 
 3.1.2  กิจกรรมการแขง่ขนัการอนรัุกษ์พลงังาน  
                   โดยการเชิญชวนกลุ่มตวัอย่างให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัการอนรัุกษ์ปริมาณการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าโดยให้สมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมแข่งขนักนัภายในกลุ่ม  โดยวดัผลจากการจดบนัทึกสถิติ
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนตนเองในแตล่ะเดือนท่ีได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวงแล้วบนัทกึลงในสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 6 เดือน  
โดยใช้เกณฑ์การตดัสินจากครัวเรือนท่ีมีสถิติการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีมีคา่เฉล่ียลดลงสงูท่ีสดุ ซึ่ง
ครัวเรือนท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศสามารถท าสถิติการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าไฟฟ้าลดลงจากฐานเดือน
แรกคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 14.1 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนร้อยละลดลงท่ีตัง้ไว้จากวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมคืออตัราสว่นร้อยละท่ีตัง้ไว้ 5-10  โดยรางวลัส าหรับครัวเรือนท่ีชนะเลิศได้แก่  ถ้วยรางวลั  และ
ของท่ีระลกึ  กิจกรรมการแขง่ขนัการอนรัุกษ์พลงังานแสดงดงัภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9  แสดงการมอบรางวลัและของท่ีระลกึแดผู่้ชนะกิจกรรมการแขง่ขนัการอนรัุกษ์พลงังาน 
 

  

3.2   กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
ได้แก่ การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “การอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน” โดยอบรม
ให้กบัตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งจดัอบรม ณ วนัท่ี 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ระยะเวลารวม 2  วนั  
จดั ณ ห้องประชมุสถานีอนามยับ้านคูส่ร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ  
โดยมีก าหนดการการฝึกอบรมดงัตอ่ไปนี ้
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ก ำหนดกำร 
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิำร 

เร่ืองกำรอนุรักษ์พลังงำนในครัวเรือนอย่ำงยั่งยืน 
ณ ห้องประชุม สถำนีอนำมัยบ้ำนคู่ศร้ำง 

***************************************************************************************************** 
วัน เสำร์ที่ 20  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553                    
เวลา   8.00 น.   ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
เวลา   8.30 น.   ประธานกล่าวเปิดงาน 
เวลา   9.00 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
  หนว่ยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน   
  1.1  ความหมายของพลงังานและวิวฒันาการพลงังาน   
   1.2  ประเภทแหลง่พลงังาน  และการใช้ประโยชน์จากพลงังาน   
เวลา   10.00 น.  *********************  รับประทานอาหารวา่ง ********************* 
เวลา   10.15  น.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  หน่วยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน (ตอ่) 
   1.3  แหลง่พลงังานในประเทศและสถานการณ์การใช้พลงังานในครัวเรือน  
   1.4  ปัญหาและผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลงังาน   
เวลา   12.00 น.  *********************  รับประทานอาหารกลางวนั  ********************* 
เวลา   13.00 น.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หนว่ยท่ี 2  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง 
   ยัง่ยืน   
           2.1  ความหมายและประโยชน์ของการอนรัุกษ์พลงังาน   
           2.2  หลกัทัว่ไปของการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
เวลา   16.00 น.  จบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หนว่ยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน   
***************************************************************************************************** 
วัน อำทติย์ ที่ 21  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553                    
เวลา   8.30 น.   ลงทะเบียน 
เวลา   9.00 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หนว่ยท่ี 2  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

2.3 แนวทางการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน/ทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
เวลา   12.00 น.  ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
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ซึ่งมีตวัแทนกลุ่มตวัอย่างเข้ารับการอบรมจ านวน 30 คน  คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละร้อยของ
ทัง้หมด โดยมีเนือ้หาท่ีใช้ฝึกอบรมประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลงังาน และหลักการอนุรักษ์
พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ วิจัยเป็นวิทยากรบรรยายด้วยตวัเอง โดยใช้สื่อประกอบการ
ฝึกอบรม อนัได้แก่ ส่ือคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS – Power Point เร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน
และหลักการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน สมุดบญัชีพลังงานประจ าครัวเรือน เอกสาร
เผยแพร่เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานในท่ีอยู่อาศยั บ้านอยู่สบายประหยดัพลงังาน ซึ่งได้รับความอนเุคราะห์
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน และส่ือสิ่งพิมพ์เผยแพร่เร่ือง  
การประหยดัพลงังานในบ้าน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าแสงสว่าง เคร่ืองปรับ  อากาศท่ีใช้ในท่ี
พกัอาศยั ซึง่ได้รับความอนเุคราะห์จากกรมส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน และส่ือ
ภาพยนต์เคล่ือนไหวเร่ืองผลกระทบจากภาวะโลกร้อน มนษุย์กับพลงังานในปัจจบุนั และละครสัน้การ
อนุรักษ์พลงังาน โดยก่อนและหลงัการฝึกอบรมจะมีการทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนกบัตวัแทนของสมาชิกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบทดสอบความรู้  
ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน จ านวน 50 ข้อ ใช้ระยะเวลาทดสอบครัง้ละ 
30 นาที การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนัน้ทดสอบ
เพื่อหาความแตกต่างของผลความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน
ก่อนและหลงัการอบรม โดยการจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในสว่นของคะแนนความรู้ ดงันี ้

 
ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม คะแนนเตม็ 50 คะแนน 
41 –  50  คะแนน   หมายถึง   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดบัมากท่ีสดุ 
31 – 40  คะแนน หมายถึง   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดบัมาก  

 21 – 30  คะแนน    หมายถึง   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดบัปานกลาง 
                        11  – 20  คะแนน    หมายถึง   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดบัน้อย 
   1 – 10  คะแนน    หมายถึง   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน โดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนแสดงดงัภาพประกอบ 10 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
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  3.3 กิจกรรมการบันทึกปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนโดยการใช้สมุดบญัชี
พลังงานประจ าครัวเรือน  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีได้จากงานวิจัยออกแบบเพ่ือใช้ในการจดบันทึกสถิติ
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในแตล่ะเดือนด้วยตวัเอง  เพ่ือน าข้อมลูส ารวจหาจดุสญูเสียของพลงังาน
ไฟฟ้าในบ้านรวมทัง้เปรียบเทียบพฤตกิรรมปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของสมาชิกในครัวเรือนเพ่ือหา
แนวทางการลดใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน  การบนัทกึผลปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้านัน้ด าเนินการ
โดยให้ครัวเรือนตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนจะน าผลบนัทึก
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลงในสมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนในแตล่ะเดือนให้ผู้วิจยัตรวจสอบ
ทุกๆต้นเดือนโดยครัวเรือนตวัอย่างจะต้องแนบใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงประกอบการ
ตรวจสอบด้วยทุกครัง้  กิจกรรมการบนัทึกปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนโดยการใช้สมุด
บญัชีพลงังานประจ าครัวเรือนแสดงดงัภาพประกอบ 11 
 

 
  
ภาพประกอบ 11 แสดงกิจกรรมการบนัทกึปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนโดยการใช้ 
 สมดุบญัชีพลงังานประจ าครัวเรือน 
  
 3.4 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน จะด าเนินการโดยท่ีผู้ วิจยั
เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการลดใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าส าหรับครัวเรือนพบปัญหาในการ
อนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทัง้ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน  ซึง่กิจกรรมนีผู้้วิจยัจะให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าใน
ครัวเรือนให้กับกลุ่มตวัอย่างตามแต่ความสะดวกของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจจะใช้ช่องทางการ
ตดิตอ่โดยนดัประชมุกนัอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ใช้เวลาครัง้ละประมาณ 1.30  ชัว่โมง ณ ห้องประชมุ
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สถานีอนามยับ้านคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมทุรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  หรืออาจพบ
ด้วยตวัเองท่ีบ้านพกัอาศยัตนหรือการติดตอ่สอบถามทางโทรศพัท์ก็ได้  ซึ่งปัญหาท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีร่วม
กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนพบบอ่ยมากท่ีสดุคือ  ปัญหาการเลือก
ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในให้เหมาะสมกับครัวเรือนของตน  ปัญหาวิธีการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะ
ชนิด  และปัญหาการบันทึกสถิติการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนและการใ ช้สมุดบัญชี
พลงังานประจ าครัวเรือตามล าดบั  กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนแสดงดงั
ภาพประกอบ  12 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพประกอบ 12 แสดงกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
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 4.   เม่ือด าเนินกิจกรรมครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้วิจยัท าการประเมินผลของพฤติกรรม
การใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากการจดบนัทึกสถิติปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลงในสมดุบญัชี
พลงังานประจ าครัวเรือน  และวดัผลของพฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดย
ใช้แบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือวดัความ
ยัง่ยืนของพฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังาน   
 5. น าผลท่ีได้จากการท ากิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืนไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
 6.   สรุป อภิปรายผล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 
 วิธีด าเนินกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  สรุปได้ดงัภาพประกอบ 13 
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สรุป อภิปรายผล  และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 สรุปวิธีการด าเนินกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ดงั 

ภาพประกอบ  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  13  การด าเนินกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน

ประชาสมัพนัธ์โครงการและขอความร่วมมือ 
กบัประชาชนในพืน้ท่ีประชากรตวัอยา่ง 

คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานใน 
ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนจ านวน 30 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินกิจกรรม 
รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
โครงการสง่เสริมการ 

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน
อยา่งยัง่ยืน ได้แก่  

1. กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ 

โครงการ 
2.  กิจกรรมการแขง่ขนัการ
อนรัุกษ์พลงังาน 

ด าเนินกิจกรรม 
การสง่เสริมการเรียนรู้ในการ

มีสว่นร่วมของชมุชน 
เพื่อการอนรัุกษ์พลงังานได้แก่ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร
เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน      
 

ด าเนินกิจกรรม 

ให้ค าปรึกษาด้านการอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือน  ผู้วิจยั
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาให้กบั
ครัวเรือนท่ีมีปัญหาด้านการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 

ด าเนินกิจกรรม 
การบนัทกึปริมาณการใช้ 
พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 
โดยการจดบนัทกึสถิตกิารใช้
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าลงใน
สมดุบญัชีพลงังานประจ า

ครัวเรือน  

วดัผลของการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยนื  
หลงัจากด าเนินกิจกรรมครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  

 

น าผลของการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยนื 

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

 



122 
 

กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การประเมินสมัฤทธ์ิผลของการท ากิจกรรมการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่าง
ยัง่ยืนวา่เม่ือได้ท ากิจกรรมไปแล้วนัน้ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามเนือ้หาท่ีก าหนด  

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 1.  ใช้วิธีหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบทดสอบ 
 2.   สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 2.  ร้อยละ (Percentage)  (บญุชม  ศรีสะอาด.  2545: 104) 
 

     100
N

P 


    

    
       เม่ือ  P       แทน    ร้อยละ 

       แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N แทน    จ านวนครัวเรือนทัง้หมด 
 

 2.2  คา่เฉล่ีย (Arithmetic  Mean)  ใช้สตูรดงันี ้ (บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 105) 
 

     
N

x
x 

  

 

                      เม่ือ    x   แทน    คา่เฉล่ีย 
       x   แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         N        แทน    จ านวนคะแนนในกลุม่ครัวเรือน 
 
  2.3  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด.   

2545: 106) 
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)1N(N

)x(XN
.D.S

22






   

 
    เม่ือ  S.D.      แทน       สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน คะแนนแตล่ะคน 
     X   แทน คา่เฉล่ีย 
     N  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ครัวเรือน 
            แทน ผลรวม 

  
 3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ความเข้าใจและเจตคต ิก่อนและหลงัการอบรม 
โดยใช้ t–test (Dependent – Samples)  โดยใช้สตูร  ดงันี ้ (บญุชม  ศรีสะอาด.  2545: 112) 
 

)1n(

)D(Dn

D
t

22








  

 
   เม่ือ       t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้เปรียบเทียบกบัคา่วิกฤตเพ่ือทราบความมี 
       นยัส าคญั 
          D  แทน      คา่ผลตา่งระหว่างคูค่ะแนน 
          n  แทน      จ านวนครัวเรือนตวัอยา่งหรือจ านวนคูค่ะแนน 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาผลของการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน

อยา่งยัง่ยืน  ในครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมทุรเจดีย์  

จงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีร่วมกิจกรรมการ สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  ของกลุม่

ตวัอยา่ง จํานวน 30 ครัวเรือน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม พ .ศ. 2553 ถึงเดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2554  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีจดุมุง่หมายด้านตา่งๆ ดงันีคื้อ 

 1. เพ่ือพฒันากิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   

ของสมาชิกในครัวเรือน  ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 3. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการใช้ปริมาณ พลงังาน ไฟฟ้าในครัวเรือน ของสมาชกิในครัวเรือน

หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 4. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังา นในครัวเรือนของสมาชิกในครัวเรือน หลงัเข้าร่วม

กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 5. เพ่ือศกึษาเจตค ติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยื นของสมาชิก

ในครัวเรือน หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น  4  หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทัว่ไปในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

 2.  ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 

 3.  ผลการประเมินด้านพฤตกิรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 

 4.  ผลการประเมินด้านพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

 5.  ผลการประเมินด้านเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

 

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

 จากการตอบแบบประเมนิข้อมลูลกัษณะทัว่ไปในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของกลุม่ตวัอยา่ง 

จํานวน 30 ครัวเรือน  ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือน  แสดงดงัตาราง 6



125 

 

 

ตาราง  6  แสดงข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ข้อมูล

ทั่วไป 

รายได้เฉลี่ย (บาท) 

ลักษณะ

บ้านอยู่

อาศัย 

ลักษณะโครงสร้าง

บ้าน 
อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน วุฒกิารศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 
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ปว
ส/

อน
ปุริ

ญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ผลรวม 12 5 7 1 3 1 1 25 5 14 8 8 1 16 7 5 1 2 15 5 4 1 3 

ร้อยละ 40.0 16.7 23.3 3.3 10.0 3.3 3.3 83.3 16.7 46.7 26.7 26.7 3.3 53.3 23.3 16.7 3.3 6.7 50.0 16.7 13.3 3.3 10.0 
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 จากตาราง 6 กลุม่ตวัอยา่งท่ีร่วมกิจกรรม การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง

ยั่งยืนของกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 ครัวเรือน  โดยมีข้อมลูลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้ 

 1.1 ข้อมลูทัว่ไปของครัวเรือน  จากตาราง 9 แสดงข้อมลูทัว่ไปของครัวเรือนพบวา่ รายได้

เฉล่ียตอ่ครัวเรือนน้อยกวา่ 10,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 40 รองลงมารายได้เฉล่ีย 

21,000 - 30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 23.3  รายได้เฉล่ีย 11,000 - 20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 16.7  

รายได้เฉล่ีย 41,000 – 50,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 10 และรายได้เฉล่ีย 31,000 – 40,000 บาท, 51,000 – 

60,000 บาท,  สงูกวา่ 60,000  บาท คดิเป็นร้อยละ 3.3  ตามลําดบั    

 1.2  ลกัษณะของบ้านท่ีอยูอ่าศยัจากตาราง  9  ลกัษณะของบ้าน ท่ีอยูอ่าศยัพบวา่ ลกัษณะท่ี

อยูอ่าศยัเป็นบ้านเด่ียวมีจํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 83.3  รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ คดิเป็นร้อยละ

16.7 และมีลกัษณะโครงสร้างบ้านเป็นบ้านไม้มีจํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ  46 ลงมามีลกัษณะ

โครงสร้างตกึและลกัษณะโครงสร้างคร่ึงตกึคร่ึงไม้คดิเป็นร้อยละ 26.7 ตามลําดบั 

 1.3 ข้อมลูทัว่ไปของหวัหน้าครัวเรือนจากตาราง 9  พบวา่ หวัหน้าครัวเรือนมีอายุ 12

 1.4 ข้อมลูการใช้ อปุกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน  จากการตอบแบบประเมนิ ข้อมลูลกัษณะทั่วไป

ในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของกลุม่ตวัอยา่ง ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน  

ดงัตาราง 7 

เฉล่ีย 52 ปี  

ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 53.3  รองลงมาประกอบอาชีพค้าขายหรือทํา

ธุรกิจสว่นตวัคดิเ ป็นร้อยละ  23.3  และประกอบอาชีพแมบ้่านคดิเป็นร้อยละ 16.7 รับราชการและ

เกษียณอายรุาชการคดิเป็นร้อยละ 3.3  ตามลําดบั   หวัหน้าครัวเรือนสว่นใหญ่มีวฒุกิารศกึษาระดบั  

ป.4-ป.6 คดิเป็นร้อยละ 50  รองลงมาวฒุกิารศกึษาระดบั ม.3  คดิเป็นร้อยละ  16.7 และ วฒุกิารศกึษา

ระดบั  ป.6 หรือปวช . คดิเป็นร้อยละ  13.3 วฒุกิารศกึษาระดบั ปริญญาตรี   คดิเป็นร้อยละ  10 วฒุิ

การศกึษาต่ํากวา่ระดบั ป.4 คดิเป็นร้อยละ 6.7 วฒุกิารศกึษาระดบัปวส.หรืออนปุริญญา คดิเป็นร้อยละ 

3.3 ตามลําดบั 
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ตาราง  7  แสดงตารางข้อมลูการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน 

 

 

อันดับ 
 

ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  จาํนวน 

1 อุปกรณ์แสงสว่าง  263 

 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ (รวมบลัลาสต์) 209 

 หลอดไส้ 7 

 หลอดตะเกียบ 47 

2 อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์  115 

 โทรทศัน์ 54 

 วทิย/ุเคร่ืองเลน่ซีดี 26 

 ชดุเคร่ืองเสยีง 13 

 คอมพิวเตอร์ 22 

3 อุปกรณ์ปรับอากาศ  110 

 เคร่ืองปรับอากาศ 2 

 

พดัลมตัง้โต๊ะ 

พดัลมตัง้ติดผนงั/เพดาน 

89 

19 

4 อุปกรณ์ประกอบอาหาร  83 

 หม้อหงุข้าว 38 

 กะทะไฟฟ้า 6 

 กระติกต้มนํา้ร้อน 29 

 เคร่ืองปิง้ขนมปัง 4 

 เตาไมโครเวฟ 6 

5 อุปกรณ์เกี่ยวกับเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม  72 

 เคร่ืองซกัผ้า 30 

 เตารีด 42 

6 ตู้เยน็/ตู้แช่ 39 

7 อุปกรณ์อื่นๆ 25 

 จกัรไฟฟ้า 14 

 ป๊ัมนํา้ 9 

  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ  2 

 รวม 707 
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 จากตาราง 7 แสดงข้อมลูการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน พบวา่ประเภทของเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าท่ี

กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีมีใช้มากท่ีสดุคือ  เคร่ืองใช้ไฟ ฟ้าประเภทอปุกรณ์แสงสวา่ง อนัได้แก่ หลอดฟลอูอเรส

เซนต์ (รวมบลัลาสต์ ) หลอดไส้ และหลอดตะเกียบ  รองลงมาคือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอปุกรณ์ อิเลค

โทรนิกส์ อนัได้แก่ โทรทศัน์ วิทยหุรือเคร่ืองเลน่ซีดี ชดุเคร่ืองเสียง และคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ประเภท อปุกรณ์ปรับอากาศ  อนัได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ พดัลมตัง้โต๊ะ และพดัลมตดิผนงัหรือตดิ

เพดาน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอปุกรณ์ประกอบอาหาร อนัได้แก่ หม้อหงุข้าว กระทะไฟฟ้า กระตกิต้ม

นํา้ร้อน เคร่ืองปิง้ขนมปังและเตาไมโครเวฟ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอปุกรณ์เคร่ืองนุง่หม่อนัได้แก่ เคร่ือง

ซกัผ้าและเตารีด เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็นหรือตู้แช ่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท อ่ืนๆ อนัได้แก่ จกัรไฟฟ้า 

ป๊ัมนํา้ เคร่ืองดดูฝุ่ น ตามลําดบั 

 

2.  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 

 ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองก ารอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  

ก่อนและหลงัฝึกอบรม ของตวัแทนกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน แสดงดงัตาราง 8 

 

ตาราง  8  แสดงผลการประเมนิด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 

 อยา่งยัง่ยืนก่อนและหลงัฝึกอบรม 

 

ครัวเรือนที่ 

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ผลต่าง       

ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 
 +เพิ่ม/-ลด 

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม 

1 23 16 39 23 18 41 2 

2 20 20 40 20 23 43 3 

3 25 20 45 25 24 49 4 

4 23 18 41 23 23 46 5 

5 21 16 37 21 21 42 5 

6 22 16 38 22 21 43 5 

7 20 18 38 20 23 43 5 

8 19 19 38 24 20 44 6 
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ตาราง  8  (ตอ่) 

 

ครัวเรือนที่ 

ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ผลต่าง       

ก่อนการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม 
 +เพิ่ม/-ลด 

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม 

9 20 15 35 20 22 42 7 

10 15 17 32 20 20 40 8 

11 20 14 34 20 22 42 8 

12 16 7 23 16 15 31 8 

13 24 14 38 24 23 47 9 

14 10 20 30 20 19 39 9 

15 17 16 33 22 20 42 9 

16 20 17 37 24 22 46 9 

17 20 14 34 20 23 43 9 

18 21 12 33 21 22 43 10 

19 22 12 34 22 23 45 11 

20 15 16 31 19 24 43 12 

21 20 13 33 20 25 45 12 

22 18 17 35 23 24 47 12 

23 17 16 33 24 22 46 13 

24 12 15 27 20 20 40 13 

25 18 14 32 22 24 46 14 

26 13 14 27 20 22 42 15 

27 16 11 27 22 20 42 15 

28 13 15 28 22 22 44 16 

29 17 13 30 24 24 48 18 

30 14 11 25 19 25 44 19 

คะแนนเฉลี่ย   33.57   43.27 9.70 
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 จากตาราง 8 แสดงข้อมลูแสดงผลการประเมนิด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนก่อนและหลงัการเข้าฝึกอบรมพบวา่ตวัแทน กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ งยัง่ยืนนัน้ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  หลงัการฝึกอบรมมากกวา่การฝึกอบรม  จากคะแนนเตม็      

50 คะแนน กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 30 ครัวเรือนนัน้ได้คะแนนก่อนการฝึกอบรมเฉล่ียรวม  33.57  คะแนน  

คะแนนหลงัการฝึกอบรมเฉล่ียรวม  43.27 คะแนน จะเห็ นได้วา่ หลงัการฝึกอบรมกลุม่ ตวัอยา่งได้

คะแนนเฉล่ียสงูขึน้ถึง  9.70 คะแนน 

 ผลการการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  

ก่อนและหลงัการเข้าฝึกอบรมแสดงดงัภาพประกอบ 14 

ผลคะแนนการทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลักการฝึกอบรม
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ภาพประกอบ 14  แสดงผลเปรียบเทียบของคะแนนทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

 

 จากผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเ รือนอยา่งยัง่ยืน  

สามารถเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมเร่ืองการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนด้วยการทดสอบคา่ t-test  ดงัตาราง 9 
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ตาราง  9  แสดงผลการเปรียบเทียบผลความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมเร่ือง  

 การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนด้วยการทดสอบคา่ t-test Depentdent 

 

รายละเอยีด n 
คะแนน

เต็ม 

 
X S.D    t 

  Sig. 

(2-

tailed) 

ทดสอบกอ่นการฝึกอบรม (Pretest) 30 50 30.10 4.57 

20.58* .00 

ทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Posttest) 30 50 43.27 3.35 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 9  แสดงผลการเปรียบเทียบผล ความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมและหลงัการ

ฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนด้วยการทดสอบคา่ t-test Depentdent 

สรุปวา่  ก่อนการฝึกอบรมนัน้กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 30.10 คะแนน กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้

ความเข้าใจในระดบัปานกลางสว่นหลงัการฝึกอบรมนัน้กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 43.27 

คะแนน กลุม่ตวัอย่ างมีความรู้ความเข้าใจในระดบัมาก ท่ีสดุ  โดยมี ความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองกา ร

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

3.  ผลการประเมนิพฤตกิรรมการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน  

 จากการประเมินผลด้านพฤตกิรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน  โดยการอนรัุกษ์

พลงัง านไฟฟ้าในครัวเรือนและการ บนัทกึ สถิตกิารใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าลงสมดุ บญัชีพลงังาน

ประจําครัวเรือน นัน้  สรุปผลการใช้ ปริมาณพลงังาน ไฟฟ้าระหวา่งเข้าร่วมกิจกรรม การสง่เสริม การ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน อยา่งยัง่ยืน ในกลุม่ตวัอยา่ง  ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม พ .ศ. 2553 ถึง เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน  ผลสรุปดงัตาราง 10 
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ตาราง  10  แสดงผลการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าแตล่ะเดือนหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริม 

 การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 

 

ครัวเรือนที่ 
ปริมาณการใช้ (หน่วย:เดือน) 

รวม 
เฉล่ีย : 

(+)

เพิ่มขึน้/ 
S.D. 

ก.ย. 

53 

ต.ค. 

53 

พ.ย. 

53 

ธ.ค. 

53 

ม.ค. 

54 

ก.พ. 

54 

มี.ค. 

54 
เดอืน (-)ลดลง  

1 717 674 702 713 657 682 677 4822 688.9 -40 22.3 

2 387 371 324 378 332 333 348 2473 353.3 -39 25.2 

3 338 314 312 357 289 314 299 2223 317.6 -39 23.1 

4 273 241 264 236 229 259 242 1744 249.1 -31 16.2 

5 339 346 330 285 282 287 331 2200 314.3 -8 28.2 

6 325 292 275 266 250 324 299 2031 290.1 -26 28.5 

7 324 318 294 283 254 263 279 2015 287.9 -45 26.2 

8 296 261 278 274 242 220 272 1843 263.3 -24 25.2 

9 276 275 273 247 242 271 247 1831 261.6 -29 15.4 

10 251 245 221 228 221 243 230 1639 234.1 -21 12.1 

11 247 226 236 223 228 220 226 1606 229.4 -21 9.2 

12 236 217 212 210 219 223 218 1535 219.3 -18 8.6 

13 241 215 210 213 211 214 217 1521 217.3 -24 10.7 

14 234 212 189 178 181 227 211 1432 204.6 -23 22.2 

15 231 196 201 217 195 241 211 1492 213.1 -20 17.7 

16 194 194 167 220 196 216 170 1357 193.9 -24 20.3 

17 215 182 199 182 190 196 186 1350 192.9 -29 11.8 

18 200 193 215 179 169 170 176 1302 186.0 -24 17.2 

19 183 187 186 164 162 169 159 1210 172.9 -24 12.1 

20 195 190 188 144 143 155 175 1190 170.0 -20 22.4 

21 198 153 159 148 149 176 180 1163 166.1 -18 18.9 

22 186 177 151 156 154 173 164 1161 165.9 -22 13.2 

23 151 162 170 146 144 161 132 1066 152.3 -19 12.9 

24 168 160 152 127 144 154 146 1051 150.1 -22 13.1 

25 189 159 153 152 145 164 165 1127 161.0 -24 14.2 

26 152 161 157 144 134 123 131 1002 143.1 -21 14.3 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

 

ครัวเรือนที่ 
ปริมาณการใช้ (หน่วย:เดือน) 

รวม 
เฉล่ีย : 

S.D. ก.ย. 

53 

ต.ค. 

53 

พ.ย. 

53 

ธ.ค. 

53 

ม.ค. 

54 

ก.พ. 

54 

มี.ค. 

54 
เดอืน 

27 149 139 152 132 135 129 128 964 137.7 9.5 

28 137 124 103 118 111 110 125 828 118.3 11.4 

29 127 110 124 104 94 110 115 784 112.0 11.4 

30 121 102 108 105 102 109 105 752 107.4 6.6 

รวม 7280 6796 6705 6529 6204 6636 6564   222.4 326 

 

 จากตาราง 10  แสดงผลการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าแตล่ะเดือน ของกลุม่ตวัอยา่ง หลงัเข้า

ร่วมกิจกรรม การสง่เสริมการ อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน อยา่งยั่งยืนพบวา่  หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการ

สง่เสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน กลุม่ตวัอยา่ง มีคา่เฉล่ียการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้ามีเท่ ากบั 

222.4 หนว่ยตอ่เดือน  เดือนตลุาคมซึง่เป็นเดือนแรกของการเร่ิมทํากิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์

พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวมสงูสดุมีคา่ การใช้ปริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าเทา่กบั 6,796 หนว่ย  โดยครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอ นรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน

อยา่งยัง่ยืนท่ีมีคา่เฉล่ียการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ มีคา่เทา่กบั 688.9 หนว่ย และมีคา่เฉล่ียการ

ใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าต่ําสดุมีคา่เทา่กบั 107.4 หนว่ย 

 จากการประเมินผลด้านพฤตกิรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน   โดยการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของตน  และบนัทกึสถิตปิริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลงสมดุ บญัชีพลงังาน

ประจําครัวเรือน นัน้ สรุปผลปริมาณการใช้ พลงังานไฟฟ้าแตล่ะเดือนหลงั เข้าร่วมกิจกรรม การสง่เสริม

การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554  

รวมระยะเวลา 6 เดือน  ผลสรุปดงัตาราง 11 
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ตาราง  11  แสดงสรุปผลปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนตวัอยา่งหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริม 

 การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 

รายละเอยีดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย:เดือน) 

ก.ย. 53 ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยพืน้ที่  

จ.สมุทรปราการ (ล้านหน่วย) * 85.38 85.38 85.38 85.38 84.89 84.89 84.89 

(+) เพ่ิมข้ึน/(-)ลดลง จากเดอืนฐาน (ล้านหน่วย)             -0.49 

ร้อยละ(+) เพ่ิมข้ึน/(-)ลดลงจากเดอืนฐาน              -0.6 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของ 

กลุ่มตวัอย่าง (หน่วย) 7280 6796 6705 6529 6204 6636 6564 

(+) เพ่ิมข้ึน/(-)ลดลง จากเดอืนฐาน (หน่วย)   -484 -575 -751 -1076 -644 -716 

ร้อยละ(+) เพ่ิมข้ึน/(-)ลดลง จากเดอืนฐาน   -6.6 -7.9 -10.3 -14.8 -8.8 -9.8 

 

 * ท่ีมา:  สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ.  (2555).  สถิติผูใ้ชไ้ฟฟ้าและการจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า

ของการไฟฟ้านครหลวง จําแนกตามประเภทผูใ้ช้จงัหวดัสมทุรปราการ พ.ศ.2545 – 2554.  ออนไลน์.   

 

 จากตาราง 11 สรุปผลปริมาณการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าแตล่ะเดือนหลงั ร่วมกิจกรรมการ

สง่เสริมการ อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน อยา่งยัง่ยืนสรุปวา่ การใช้ ปริมาณ พลงังาน ไฟฟ้า ของกลุม่

ตวัอยา่งรวมมีปริมาณการใช้ลดลงอยา่งชั ดเจน โดยฐานเดือนแรกก่อนทํากิจกรรม นัน้มีปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้ารวม 7,280 หนว่ย ซึง่หลงัจากดําเนนิการทํากิจกรรมแล้วนัน้ในเดือนแรกคือเดือนตลุาคม 

พ.ศ. 2553 มีปริมาณการใช้ พลงังานไฟฟ้า 6,796 หนว่ย  ซึง่ลดลงจากเดือนฐานเป็นปริมาณ การใช้

พลงังานไฟฟ้า 484 หนว่ย ลดลงคดิเป็นร้อยละ 6.6  เดือนตอ่มาคือเดือนพฤศจกิายน พ .ศ. 2553 มี

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม   6,705 หนว่ย ลดลงจากเดือนฐาน 575 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 7.9  

เดือนตอ่มาคือเดือนธนัวาคม พ .ศ. 2553 มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม   6,529 หนว่ย ลดลงจาก

เดือนฐาน 751 หนว่ย ลดลงจากเดือนแรกคดิเป็นร้อยละ 10.3 เดือนตอ่มาคือเดือนมกราคม พ .ศ. 2554 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม  6,204 หนว่ย ลดลงจากเดือนฐาน 1,076 หนว่ย คดิเป็นร้อยละ 14.8 

เดือนตอ่มาคือเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม   6,636 หนว่ย ลดลง

จากเดือนฐาน 644 หนว่ย ลดลงคดิเป็นร้อยละ 8.8 และเดือนสดุท้ ายท่ีดําเนินกิจกรรม คือเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2554 มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม  6,564 หนว่ย ลดลงจากเดือนฐาน 716 หนว่ย 
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ลดลงจากคดิเป็นร้อยละ 9.8  ตามลําดบัซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมา ณการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียในครัวเรือน

ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่  มีปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนลดลงจากฐานเดือนแรกร้อย

ละ 0.6  ซึง่กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน มี

อตัราสว่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงมากกวา่อตัราสว่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียในครัวเรือนในพืน้ท่ี

จงัหวดัสมทุรปราการคดิเป็นอตัาราสว่นร้อยละ 9.2 

จากการประเมิน ผลพฤตกิรรมการใช้ ปริมาณพลงังานไฟฟ้า ในครัวเ รือน  โดยการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน  และบนัทกึสถิตปิริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลง สมดุบญัชีพลงังานประจํา

ครัวเรือน นัน้ สรุปผลแสดงแนวโน้มปริมาณการใช้ ปริมาณ พลงังาน ไฟฟ้าของกลุม่ตวัอยา่ง ในแตล่ะ

เดือนหลงัเข้าร่วม กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน อยา่งยัง่ยืนตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 

พ.ศ. 2553 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน ผลสรุปดงัภาพประกอบ 15 

กราฟแสดงแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน หลังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เดือน ก.ย. 53 ถึง ม.ีค. 54
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ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงแนวโน้มปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริม 

 การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนตัง้แตเ่ดือน ก.ย. 53 ถึง เดือน มี.ค. 54 
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 จากภาพประกอบ 6 สรุปได้วา่แนวโน้ม การใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน ของกลุม่

ตวัอยา่งในแตล่ะเดือน  หลงัเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน อยา่งยัง่ยืนนัน้  มี

แนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ืองเม่ือเทียบจาก ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า จากฐานเดือนแรก  แตมี่บาง

เดือนท่ีเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนหน้าบ้างเพียงเลก็น้อยได้แก่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนกมุภาพนัธ์  พ .ศ. 

2553 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

 

4.  ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 จากการประเมนิ พฤตกิรรม การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ของ

สมาชิกกลุม่ตวัอยา่ง  12 โดยการตอบ 12

 4.1 ผลการประเมิน พฤตกิรรม การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนด้าน การเลือกซือ้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยั่ งยืน  ด้าน

การเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสรุปผลได้ดงัตาราง 12 

แบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือน ของสมาชกิกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 ครัวเรือน หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์

พลงังานในครัวเรือน นัน้  ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและ

ยั่งยืน สามารถสรุปได้  3  ด้านดงัตอ่ไปนี ้

 

ตาราง  12  ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน    

 ด้านการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนด้านการเลือกซือ้ 

ผลการ

ประเมิน 

ระดบั

พฤตกิรรม

การอนุรักษ์

พลังงาน X   S.D. 

1 ทา่นเลอืกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยดฉูลากแสดงประสทิธิภาพการประหยดัพลงัง 4.23 0.86 มาก 

2 ทา่นเลอืกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการบอกขนาดวตัต์ท่ีเหมาะสม เพ่ือการ

ประหยดัพลงังาน 

4.03 0.81 มาก 

3 ทา่นเลอืกซือ้หลอดตะเกียบเปลีย่นใช้แทนหลอดไส้ 4.27 0.78 มาก 

4 ทา่นเลอืกซือ้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ประสทิธิภาพสงู(หลอดผอม) แทนหลอด 

ฟลอูอเรสเซนส์ธรรมดา (หลอดอ้วน) 

4.10 0.76 มาก 

5 ทา่นเลอืกซือ้บลัลาสต์แกนเหลก็ประหยดัไฟ 4.10 0.88 มาก 

6 ทา่นเลอืกซือ้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าท่ีรู้จกักนัทัว่ไปและ

รับรองการใช้พลงังานเบอร์ 5 

4.60 0.67 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 

พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนด้านการเลือกซือ้ ผลการ

ประเมิน 

ระดบั

พฤตกิรรม

การอนุรักษ์

พลังงาน 

7 ทา่นเลอืกซือ้ตู้ เยน็ขนาดเทา่กนัชนิด 2 ประตมูากกวา่ชนิด 1 ประต ู 4.23 0.86 มาก 

8 ทา่นเลอืกซือ้โทรทศัน์สรีะบบทัว่ไปมากกวา่โทรทศัน์สท่ีีมขีนาดใหญ่และ

ระบบตัง้เวลา STANDBY  

4.33 0.80 มาก 

9 ทา่นเลอืกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยดขูนาดตามความจําเป็นในการใช้งาน 4.60 0.62 มากท่ีสดุ 

10 ทา่นเลอืกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีวิธีการบํารุงรักษางา่ย ไมยุ่ง่ยาก 4.43 0.77 มาก 

  สรุปพฤติกรรมด้านการเลือกซือ้ 4.29 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 12 ผลการประเมิน พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและ

ยั่งยืน ด้านการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จากหวัข้อการประเมนิ 10 หวัข้อพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีระดั บ

พฤตกิรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนด้านการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยูใ่น

ระดบัมากจํานวน 8 ข้อ  และอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุจํานวน 2 ข้อ  โดยหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สงูสดุได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 9 ทา่นเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยดขู นาดตามความจําเป็นในการใช้งาน   

( X  = 4.6,S.D. = 0.62) และหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสดุได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 2 ทา่นเลือกซือ้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการบอกขนาดวตัต์ ท่ีเหมาะสม  เพ่ือการประหยดัพลงังาน  ( X  = 4.03,S.D. = 0.81)   

สรุปผลการประเมินพฤตกิรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนด้านการเลือก

ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.29,S.D. = 0.58) 

 4.2 ผลการประเมินพฤตกิรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืนด้าน

การเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและ

ยั่งยืน ด้านการเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสรุปผลได้ดงัตาราง 13 
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ตาราง  13  แสดงผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

 ด้านการเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนด้านการใช้ 
ผลการประเมิน ระดบัพฤตกิรรม

การอนุรักษ์

พลังงาน X   S.D. 

1 ทา่นศกึษาคูม่ือการใช้และปฎิบตัิตามคําแนะนําก่อนใช้อปุกรณ์ไฟฟ้า 4.50 0.63 มากท่ีสดุ 

2 ทา่นปิดสวติซ์ไฟและดงึปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพราะมผีลตอ่การประหยดัไฟฟ้า 4.33 0.71 มาก 

3 ทา่นแยกสวิตซ์ไฟออกจากกนั ทําให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจดุ ไมใ่ช้

ปุ่ มเดียวกนัทัง้ชัน้ 

4.47 0.73 มาก 

4 ทา่นใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ระบายความร้อนนอกห้อง  ขณะใช้งาน

เคร่ืองปรับอากาศ 

4.20 0.85 มาก 

5 ทา่นปิดเคร่ืองปรับอากาศทกุครัง้ท่ีจะไมอ่ยูใ่นห้องเกิน 1 ชั่วโมง 4.43 0.73 มาก 

6 ทา่นถอดหลอดไฟออกบางสว่นในท่ีมีความต้องการแสงสวา่งน้อย 4.47 0.82 มาก 

7 ทา่นซกัผ้าด้วยเคร่ืองซกัผ้าจํานวนชิน้เทา่กบัท่ีระบไุว้ตามขนาดของเคร่ือง 4.17 1.02 มาก 

8 ทา่นรวมกนัดรูายการโทรทศัน์ห้องเดียวกนัในเวลาเดียวกนั 4.33 0.84 มาก 

9 ทา่นพรมนํา้ผ้าให้ชืน้แตพ่อดกี่อนการรีดผ้า 4.30 0.92 มาก 

10 ทา่นปิดพดัลม เมื่อคิดวา่จะออกไปทําธุระ 4.63 0.67 มากท่ีสดุ 

11 ทา่นปิดโทรทศัน์  เมื่อไมม่ีคนด ู 4.47 0.68 มาก 

12 ทา่นบอกกบัสมาชิกในครอบครัว ให้ช่วยกนัใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดั 4.57 0.68 มากท่ีสดุ 

13 เมื่อใช้คอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว ทา่นปิดทนัที 4.53 0.68 มากท่ีสดุ 

14 ทา่นเปิดตู้ เย็นโดยมีเป้าหมายจะหยิบสิง่ของในตู้ เยน็ 4.53 0.68 มากท่ีสดุ 

15 ทา่นรีดผ้าครัง้ละหลายๆ ชดุ 4.53 0.63 มากท่ีสดุ 

16 ทา่นใช้แตอ่ปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้า เบอร์ 5 4.50 0.68 มากท่ีสดุ 

17 เมื่อมีแสงสวา่งจากภายนอกเข้ามาในห้องอยา่งพอเพียง ทา่นจะไมเ่ปิดไฟ 4.67 0.61 มากท่ีสดุ 

18 ทา่นเลอืกใช้บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์กบัหลอดไฟ 4.17 0.75 มาก 

19 ทา่นปิดโทรทศัน์ด้วยสวิทซ์ปุ่ มกด 4.47 0.78 มาก 

20 เมื่อทา่นต้มนํา้ด้วยกระติกไฟฟ้าเดือดแล้ว ทา่นถอดปลัก๊ออกเสมอ 4.53 0.68 มากท่ีสดุ 

  สรุปพฤติกรรมด้านการใช้ 4.44 0.58 มาก 
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 จากตาราง 13  แสดงผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ือง

และยัง่ยืนด้านการเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากหวัข้อการประเมิน 20 หวัข้อพบวา่  กลุม่ตวัอยา่งมีระดบั

พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนด้านการเลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยูใ่น

ระดบัมากจํานวน  11 ข้อ  และอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุจํานวน 9 ข้อ โดยหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สงูสดุได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 17 เม่ือมีแสงสวา่งจากภายนอกเข้ามาในห้องอยา่งพอเพียง ทา่นจะไมเ่ปิดไฟ  

( X  = 4.67,S.D. = 0.61) และหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสดุได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 7 ทา่นซกัผ้า

ด้วยเคร่ืองซกัผ้ าจํานวนเทา่กบัท่ีระบุไว้ตามขนาดของเคร่ือง ( X  = 4.17,S.D. = 1.02)  และหวัข้อ

ประเมินท่ี 18 ทา่นเลือกใช้บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์กบัหลอดไฟ ( X  = 4.17,S.D. = 0.75)  สรุปผลการ

ประเมิน พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ด้านการเลือก ใช้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.44,S.D. = 0.58) 

 4.3 ผลการประเมิน พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ด้าน

การบํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน   ด้านการ

บํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสรุปผลได้ดงัตาราง 14 

 

ตาราง  14  แสดงการผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน    

 ด้านการบํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนด้านการบาํรุงรักษา 

ผลการ

ประเมิน 
ระดับพฤติกรรม

การอนุรักษ์

พลังงาน X   S.D. 

1 ทา่นศกึษาการบํารุงรักษาในคูม่ือในการใช้งาน 4.50 0.68 มากท่ีสดุ 

2 ทา่นตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในท่ีพกั 4.37 0.76 มาก 

3 ทา่นไมป่ลอ่ยให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชํารุดจนทํางานไมไ่ด้จึงจะสง่ซอ่ม 4.43 0.68 มาก 

4 ทา่นทําความสะอาดแผน่กรองอากาศและสว่นตา่งๆของ

เคร่ืองปรับอากาศด้วยตวัทา่นเอง 4.33 0.92 มาก 

5 ทา่นไมป่ลอ่ยให้มีสิง่สกปรกเข้าไปในมอเตอร์ของเคร่ืองดดูฝุ่ น 4.43 0.73 มาก 

6 ทา่นหมัน่ทําความสะอาดและดแูลละลายนํา้แข็งตู้ เย็นอยา่งสมํ่าเสมอ 4.43 0.73 มาก 

7 ทา่นล้างเคร่ืองปรับอากาศปีละ 2 ครัง้ หรือทกุ 6 เดอืน  4.43 0.77 มาก 
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ตาราง 14  (ตอ่) 

 

พฤตกิรรมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนด้านการบาํรุงรักษา 
ผลการ

ประเมิน 

ระดบัพฤตกิรรม

การอนุรักษ์

พลังงาน 

8 ทา่นทําความสะอาดตะแกรง ใบพดั  และแกนมอร์เตอร์ท่ีมีฝุ่ นละออง

ตดิเป็นประจํา 4.50 0.68 มากท่ีสดุ 

9 ทา่นทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟไมใ่ห้มีฝุ่ นจบั 4.47 0.68 มาก 

10 ทา่นตรวจสอบสภาพของยางขอบประตตูู้ เยน็เสมอ 4.40 0.77 มาก 

  สรุปพฤติกรรมด้านการบาํรุงรักษา 4.43 0.64 มาก 

 

 จากตาราง  14  แสดงการ ผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเ รือนอยา่ง

ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ด้านการ บํารุงรักษา เคร่ืองใช้ไฟฟ้ าจากหวัข้อการประเมนิ 10 หวัข้อ   พบวา่กลุม่

ตวัอยา่งมีระดบั พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ด้านการ บํารุง  

รักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมากจํานวน 8 ข้อ  และอยูใ่นระดบัมากท่ี สดุจํานวน 2 ข้อ โดยหวัข้อ

ประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 1 ทา่นศกึษาการบํารุงรักษาในคูมื่อในการใช้งาน   

( X  = 4.5,S.D. = 0.68) และหวัข้อประเมินท่ี 8  ทา่นทําความสะอาดตะแกรง  ใบพดั และแกนมอร์

เตอร์ท่ีมีฝุ่ นละอองตดิเป็นประ จํา ( X  = 4.5,S.D. = 0.68) และหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสดุ

ได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 4 ทา่นทําความสะอาดแผน่กรองอากาศและสว่นตา่ง  ๆของเคร่ืองปรับอากาศด้วย

ตวัทา่นเอง  ( X  = 4.33,S.D. = 0.92) สรุปผลการประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน

อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนด้านการบํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.43,S.D. = 0.64) 

 

5.  ผลการประเมินเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

12จากการตอบ 12

 

แบบประเมินพฤตกิรรมและเจ ตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ของ

สมาชกิครัวเรือนตวัอยา่ง จํานวน 30 ครัวเรือนนัน้   ผลการประเมินเ จตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  สรุปผลได้ดงัตาราง 15 
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ตาราง  15  แสดงการผลการประเมินเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

 

เจตคตต่ิอการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการประเมิน ระดับเจตคติต่อ

การอนุรักษ์

พลังงาน X  S.D. 

1 ทา่นจะใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดั ถึงแม้คนอ่ืนยงัใช้ไฟฟ้าฟุ่ มเฟือยก็ตาม 4.27 0.94 มาก 

2 ถึงแม้ประเทศไทยมีเขื่อนท่ีผลติไฟฟ้าได้ ทา่นคดิวา่ในอนาคตอาจขาด

แคลนไฟฟ้าได้  

4.37 0.81 มาก 

3 การประหยดัพลงังานไฟฟ้า ควรเร่ิมต้นท่ีตวัทา่น  ถงึแม้มผีู้ผลติ

อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้มปีระสทิธิภาพสงูแล้วก็ตาม 

4.47 0.78 มาก 

 4 ทา่นคดิวา่ตอ่ไป พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย จะมใีช้ไมพ่อเพียง 4.53 0.68 มากท่ีสดุ 

5 เป็นท่ีนา่กงัวลท่ีประเทศไทยจะขาดแคลนไฟฟ้าในระยะอีก 50 ปี

ข้างหน้า 

4.47 0.68 มาก 

6 จะเสยีหายอยา่งมาก ถ้าไฟฟ้าดบัทัง้ประเทศเพียง 5 นาที 4.60 0.62 มากท่ีสดุ 

7 การประหยดัพลงังานไฟฟ้าต้องเร่ิมต้นทํากบัทกุภาคสาขาทาง

เศรษฐกิจ  เพราะมผีลกบัใช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศเช่นกนั 

4.23 0.82 มาก 

8 ทา่นจะใช้พลงังานอ่ืนทดแทนพลงังานไฟฟ้า  เพราะเป็นพลงังานท่ีหา

ได้งา่ยและประหยดักวา่ 

4.30 1.06 มาก 

9 ทา่นไมต้่องการให้มีนํา้แข็งเกาะท่ีช่องแช่แข็งของตู้ เย็นมาก เพราะจะ

ทําให้ตู้ เยน็กินไฟมากขึน้ 

4.37 0.81 มาก 

10 การใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัเป็นเร่ืองง่ายสาํหรับตวัทา่น 4.27 0.87 มาก 

11 ทา่นไมเ่ปิดไฟสวา่งตลอดเวลา  ถึงแม้ทําให้ทา่นรู้สกึด ี 4.60 0.67 มากท่ีสดุ 

12 ทา่นไมพ่อใจท่ีเห็นคนเปิดโทรทศัน์ทิง้ไว้โดยไมม่คีนด ู 4.57 0.68 มากท่ีสดุ 

13 การใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดั  จะไมทํ่าให้บคุคลในครอบครัวเกิดความ

คบัข้องใจ 

4.40 0.81 มาก 

14 การประหยดัพลงังานไฟฟ้า ไมเ่ป็นการลดความสะดวกสบายของตวั

ทา่น 

4.37 0.85 มาก 

15 ทา่นประทบัใจคนไทย เพราะนิสยัประหยดัไฟฟ้าอยูแ่ล้ว  แตก็่ต้อง

รณรงค์เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน อยา่งสมํา่เสมอ 

4.33 0.80 มาก 
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ตาราง  15  (ตอ่) 

 

เจตคตต่ิอการอนุรักษ์พลังงาน ผลการประเมิน 
ระดับเจตคติต่อ

การอนุรักษ์

พลังงาน 

16 ทา่นตัง้ปณิธานวา่ การใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั เป็นหน้าท่ี

โดยตรงของตวัทา่นและครอบครัว 

4.60 0.62 มากท่ีสดุ 

17 ถ้าทา่นเห็นคนอ่ืนเปิดไฟทิง้ไว้ ทา่นจะเดนิเข้าไปปิดไฟทนัที 4.47 0.68 มาก 

18 ถ้าทา่นพบสมาชิกในบ้านรีดผ้าครัง้ละ 1ชดุ  ทา่นจะเข้าเตอืนทนัที 4.60 0.67 มากท่ีสดุ 

19 ทา่นจดัวางสิง่ของในตู้ เย็นอยา่งเป็นระเบียบเพื่อให้สะดวกตอ่การใช้ 

เพราะช่วยลดเวลาการเปิดตู้ เย็น 

4.53 0.78 มากท่ีสดุ 

20 ทา่นใช้เวลาไมม่ากในการปรับตวัเพ่ือการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 4.37 0.81 มาก 

       สรุปเจตคติด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4.44 0.63 มาก 

 

 จากตาราง  15 แสดงการผลการประเมินเจตคตติอ่ การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง

ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน จากหวัข้อการประเมนิ 20 หวัข้อพบวา่ ครัวเรือนตวัอยา่งมีระดบัเจตคติ ตอ่การ

อนรัุกษ์พลังงานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน อยูใ่นระดบัมากจํานวน 13 ข้อ และอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุจํานวน  7 ข้อ  โดยหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ  จํานวน 4 ข้อได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 6 

จะเสียหายอยา่งมาก ถ้าไฟฟ้าดบัทัง้ประเทศเพียง 5 นาที ( X  = 4.6,S.D. = 0.62) หวัข้อประเมินท่ี 11  

ทา่นไม่เปิดไฟสวา่งตลอดเวลา   ถึงแม้ทําให้ทา่นรู้สกึดี ( X  = 4.6,S.D. = 0.67) หวัข้อประเมินท่ี 16  

ทา่นตัง้ปณิธานวา่  การใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั เป็นหน้าท่ีโดยตรงของตวัทา่ นและครอบครัว  

( X  = 4.6,S.D. = 0.62) หวัข้อประเมินท่ี 18 ถ้าทา่นพบสมาชกิในบ้าน รีดผ้าครัง้ละ 1ชดุ ทา่นจะเข้า

เตือนทนัที ( X  = 4.6,S.D. = 0.67) และหวัข้อประเมินท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสดุได้แก่หวัข้อประเมินท่ี 7 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าต้องเร่ิมต้น ทํากบัทกุภาคสาขาทางเศรษฐกิจ  เพราะเพราะมีผลตอ่การใช้

พลงังานไฟฟ้าในประเทศเชน่กนั ( X  = 4.23,S.D. = 0.82) สรุปผลระดบัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังาน

ในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนอยูใ่นระดบัในระดบัมาก ( X  = 4.44,S.D. = 0.63) 

 สรุปผล การประเมิน พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือ นอยา่งยัง่ยืน และสรุป ผลการ

ประเมินเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนของกลุม่ตวัอยา่ง  สรุปได้ดงัตาราง 16 
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ตาราง  16  แสดงสรุปผลการประเมินพฤตกิรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนและ 

 สรุปผลการประเมินเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

รายละเอยีด 
ผลการประเมิน ระดับพฤตกิรรมและ 

เจตคติต่อการอนุรักษ์

พลังงาน X  S.D. 

พฤตกิรรมต่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 4.39 0.59 

 

มาก 

          พฤติกรรมดา้นการเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4.29 0.58 มาก 

          พฤติกรรมดา้นการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4.44 0.58 มาก 

          พฤติกรรมดา้นการบํารุงรกัษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 4.43 0.64 มาก 

เจตคตต่ิอการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 4.44 0.63 มาก 

 

 จากตาราง 16 แสดงผลสรุปผลการประเมินพฤตกิรรมและเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนนัน้ โดยภาพรวมพบวา่กลุม่ ตวัอยา่งมี ระดบัพฤตกิรรมด้านการอนรัุกษ์พลงังาน ในครัวเรือน

อยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืนอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.39,S.D. = 0.59) ซึง่แบง่เป็นพฤตกิรรมการเลือกซือ้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เลือกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และพฤตกิรรมการบํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือนอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 4.29  4.44 และ 4.43,S.D. = 0.58 0.58  และ 0.64 ตามลําดบั) และผลการประเมิน

เจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน อยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืนอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั ( X  = 4.44, 

S.D. = 0.63) 

 

ข้อสังเกต 

 จากการสงัเกตผลของการดําเนนิกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์ พลงังานในครัวเรือนอยา่ง

ยัง่ยืนกบักลุม่ตวัอยา่งโดยใช้กิจกรรมหลกั 4 กิจกรรมซึง่ผู้ วิจยัเป็นผู้พฒันาขึน้อนัได้แก่ กิจกรรมรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการมี

สว่นร่วมของชมุชนในการลดใช้พลงังาน กิ จกรรมการบนัทกึปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน

ด้วยสมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือน และ กิจกรรมการให้คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนนัน้ แตล่ะกิจกรรมนัน้พบข้อสงัเกตดงัตอ่ไปนี ้
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 1.   กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยั่ งยืน โดยการ

ใช้แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ตดิตามสถานท่ีตา่งๆ  ในพืน้ท่ีกลุม่ตวัอยา่ง พบข้อสงัเกต คือนอกจากเป็นท่ี

สนใจของกลุม่ตวัอยา่งแล้วยงัเป็นท่ีสนใจของบคุคลอ่ืนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีเดียวกบักลุม่ตวัอยา่ง และ

บคุคลอ่ืนท่ีสญัจรผา่นไปมาได้เชน่กนัซึง่เป็นประโยชน์กลุม่ตวัอยา่งและกบัสงัคมโดยรวมอีกด้วย 

 2.   กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการลดใช้พลงังาน  โดยการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการลดใช้พลงังาน โดยวิธีการจดัฝึกอบรม

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน พบข้อสงัเกตคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี ้ จะ

สนใจส่ือท่ี ให้ความรู้ประกอบ การอบรมประเภท วีดีทศัน์ ส่ือภาพยนต์เคล่ือนไหว และส่ือสิ่งพิมพ์ 

มากกวา่การบรรยายด้วยส่ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ Power-Point เพียงอยา่งเดียว 

 3.   กิจกรรมการบนัทกึปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าใน ครัวเรือนด้วยสมดุบญัชีพลงังาน

ประจําครัวเรือนพบข้อสงัเกตคือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพืน้ฐานทางการศกึษาตา่งกนั  ดงันัน้

ความเข้าใจ ในการใช้และการ บนัทกึปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยสมดุบญัชีพลงังาน

ประจําครัวเรือนจงึตา่งกนั 

 4.   กิจกรรมการให้คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  โดยการให้คําปรึกษาด้าน

การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนนัน้พบข้อสงัเกตคือ ในการให้คําปรึกษากบักลุม่ตวัอยา่งแตล่ะครัง้  

จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ความเข้าใจและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังาน

มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการดําเนนิการวิจยั  สามารถสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ผลการพฒันากิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  โดยการ

พฒันากิจกรรมหลกั 4 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครง การอนรัุ กษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ ชมุชนในการลดใช้พลงังาน 

กิจกรรมการ บนัทกึปริมาณการใช้ พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน ด้วยสมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือ น

และกิจกรรมการให้คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีร่วมกิจกรรม

การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนจํานวน 30 ครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือน

น้อยกวา่ 10,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 40 มีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบ้านเด่ียวมี

จํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 83.3  ละมีลกัษณะโครงสร้างบ้านเป็นไม้มีจํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 

46 หวัหน้าครัวเรือนมีอายุ 12เฉล่ีย 52 ปี  ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 53.3  

และ 12หวัหน้าครัวเรือน 12มีวฒุกิารศกึษาระดบั ป .4-ป.6 คดิเป็นร้อยละ  50 

2.  ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   

ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน สรุปวา่ ผลความรู้

ความเข้าใจ ก่อนการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรมเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือ นอยา่งยัง่ยืน  

มีความแตกตา่งมีนยัสําคญัสถิตท่ีิระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียพบวา่หลงัการฝึกอบรม

กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ท่ีคะแนนเฉล่ีย 13.17 คะแนน 

ประเภทของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ี

ครัวเรือน ตวัอยา่ง ท่ีมีใช้ในครัวเรือนมากท่ีสดุคือ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอปุกรณ์แสงสวา่ง อนัได้แก่ 

หลอดฟลอูอเรสเซนต์ (รวมบลัลาสต์) หลอดไส้ และหลอดตะเกียบ รองลงมาคือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภท

อปุกรณ์อิเลคโทรนิกส์ อนัได้แก่ โทรทศัน์ วิทยหุรือเคร่ืองเลน่ซีดี ชดุเคร่ืองเสียง และคอมพิวเตอร์  

 3. ผลพฤตกิรรมการใช้ปริมาณ พลงังาน ไฟฟ้าในครัวเ รือนหลงัจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการ

สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนสรุปวา่  กลุม่ตวัอยา่งใช้ปริมาณ พลงังานไฟฟ้ารวม

ลดลงจากเดือนฐานเดือนแรก 716 หนว่ยคดิเป็นร้อยละ 9.8 

 4. กลุม่ ตวัอยา่งมี พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังา นในครัวเรือน  หลงัเข้าร่วมกิจกรรม การ

สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39    
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 5. กลุม่ตวัอยา่งมีเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยื น หลงัเข้า

ร่วมกิจกรรมการสง่เสริม การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย

เทา่กบั 4.44 

 

การอภปิรายผล 

 จากการศกึษาค้นคว้า ผลของการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   

สามารถอภิปรายสรุปผลได้ดงันี ้

 1. ผลการพฒันากิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  จากการ

สงัเกตพฤตกิรรมและการสอบถามความรู้สกึด้านความเหมาะสมของกิจก รรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์

พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ของกลุม่ตวัอยา่ง ด้านวิธีการดําเนนิงาน และด้านผลท่ีได้รับจากการ

เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนพบวา่  กลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนนัน้มีความพงึพอใจกบัการท่ีได้เข้ าร่วม

กิจกรรมนีเ้ป็นอยา่งมาก มีความสนใจ ต่ืนตวัและให้ความร่วมมือกบัการทํากิจกรรมการสง่เสริมการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนเป็นอยา่งดี  ทัง้นีอ้นัเน่ืองจาก การท่ีกลุม่ตวัอยา่งได้เข้าร่วม

กิจกรรมท่ีถกูพฒั นาขึน้เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนโดยใช้กิจกรรมหลกั        

4 กิจกรรมซึง่ผู้ วิจยัเป็นผู้ พฒันาขึน้อนัได้แก่  กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังาน

ในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุช นในการลดใช้พลงังาน  

กิจกรรมการบนัทกึปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนด้วยสมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือน  

และกิจกรรมการให้คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน นัน้ กิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมนี ้เป็น

กิจกรรมท่ีการชว่ยเหลือ สนบัสนนุ หรือกระตุ้น ให้สมาชิกในครัวเรือนมีการต่ืนตวัตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน

ครัวเรือนขึน้ครัวเรือนป็นอยา่งดี ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

ในครัวเรือนท่ีมีแบบแผนท่ีดี เป็นไปตามความต้องการของครัวเรือนในชมุชนปัจจบุนั  ซึง่กระบวนการพฒันา

กิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลั งงานในครัวเรือนใน การวิจยันีไ้ด้สอดคล้องกบั บทความของ สมุาลี   

สงัข์ศรี (สมุาลี สงัข์ศรี . 2545: 413-423) ท่ีกลา่ววา่กระบวนการจดักิจกรรมการสง่เสริ่มการอนรัุกษ์

พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน มีกระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนรัุกษ์พลงังานดงัตอ่ไปนี ้    

1)การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการ การเรียนรู้ของชมุชน 2)การวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้

ในชมุชน  3)ตดัสินเลือกกิจกรรมท่ีจะจดั  4)วางแผนในรายละเอียดด้านกําหนดวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

กําหนดเนือ้หากําหนดกลุม่เป้าหมาย กําหนดระยะเวลาของกิจกรรม กําหนดวิธีการในการจดั กําหนด

สถานท่ีท่ีจะจดักิจกรรม  กําหนดผู้ รับผิดชอบในการจดักิจกรรม  กําหนดรายละเอียดของงบประมาณ  

วสัด ุอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีจะใช้ในการจดักิจกรรม กําหนดวิธีการท่ีจะประชาสมัพนัธ์ให้กบักลุม่เป้าหมายรู้



147 

 

รายละเอียดของการจดักิจกรรมก่อนท่ีจะลงมือจดักิจกรรมจริง กําหนดวิธีการท่ีจ ะตดิตามผล และ

ประเมินผลกิจกรรมท่ีจะจดัขึน้วา่จะตดิตามผลในระยะใดบ้างจะใช้เคร่ืองมือชนิดใด ในการตดิตามผล

ใครบ้างจะเป็นผู้ตดิตามและประเมินผลเป็นต้น  การวางแผนรายละเอียดดงัข้างต้น  5)การจดักิจกรรม

การเรียนรู้ในชมุชน และ 6) การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ในชมุชน   

 สําหรับรูปแบบในการจดักิจกรรม การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนนี ้

สอดคล้องกบั กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน   กลา่ววา่รูปแบบการจดักิจกรรม ใน

โครงการ “การศกึษาสถานภาพการใช้พลงังานและแนวทางการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในบ้านท่ี

อยูอ่าศยัของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน พลงังาน  (กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน . 2553: ออนไลน์ ) ซึง่ประกอบด้วยโครงการยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้  

1) โครงการบ้านเอือ้อาทรอนรัุกษ์พลงังาน  2) โครงการบ้านอยูส่บายประหยดัพลงังาน  3) โครงการ

จดัทําแผนปฏิบตักิารสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในบ้านท่ีอยูอ่าศยั  4) โครงการสนบัสนนุด้านสง่เสริม

ประชาสมัพนัธ์ผลสําเร็จได้แก่รางวลั Thailand Energy Awards โครงการประกวดบ้ านจดัสรรอนรัุกษ์

พลงังานดีเดน่ และโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานโดยการตดิฉลาก 

 และสอดคล้องกบังานวิจยัข องศภุยทุธ  สาครบตุร (2549: บทคดัยอ่ ) เร่ืองรูปแบบและแนว

ทางการสง่เสริมความรู้แบบมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์พลงังาน : กรณีศกึษาโครงการอนรัุกษ์พลงังานใน

สถานศกึษามหาวิทยาลยับรูพา ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนสว่นมากมีระดบัความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์

พลงังานระดบัมาก รูปแบบการสง่เสริมความรู้แบบมีสว่นร่วม โดยให้ความรู้และสร้างจติสํานกึเก่ียวกบั

การอนรัุกษ์พลงังานในรูปแบบการใช้ภาพประกอบการบรรยายด้วยคอมพวิเตอร์ (Power Point) และ

ใช้ส่ือภาพยนตร์เคล่ือนไหว ตามแนวคดิ “พลงังาน 1 นาที” มีความเหมาะสมแล้ว ทัง้นีเ้น่ืองจากการ

นําเสนอในรูปแบบนีทํ้าให้เข้าใจงา่ย สําหรับแนวทางการสง่เสริมความรู้แบบมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์

พลงังานของนกัเรียน ควรจดัวิทยากรลงพืน้ท่ีชมุชนเพ่ือสาธิตการปฎิบตัจิริงสร้างวสัดหุรือสถานท่ีจริง

ให้ดใูนการประหยดัพลงังาน การขยายผลความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานจากโรงเรียนสูช่มุชน พบวา่

นกัเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปแนะนําญาตใินชมุชนมากท่ีสดุ และการขยายผลความรู้ด้านการอนรัุกษ์

พลงังานจากโรงเรียนท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ นกัเรียนใช้เตารีดเสือ้ผ้าครัง้ละมากๆ และถอดปลัก๊เม่ือเลกิใช้

งานมากท่ีสดุ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์ พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   

ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์ พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ของกลุม่ตวัอยา่ง  

จํานวน 30 ครัวเรือนผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ ตวัอยา่งมีความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม และหลงั

การฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัว เรือนอยา่งยัง่ยืน มีความแตกตา่งมีนยัสําคญัสถิตท่ีิระดบั 

0.05 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียพบวา่หลงัการได้รับความรู้จากการฝึกอบรม กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้
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ความเข้าใจเพิม่มากขึน้ ทัง้นีอ้นัเน่ืองการฝึกอบรมมีจดุมุง่หมายเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ พฒันาทกัษะ   และ

เปล่ียนแปลง เจตคต ิจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน

โดยการวิธีฝึกอบรมดงักลา่วนัน้จงึ เป็น กระบวนการพฒันาทางด้านการเรียนรู้โดยผา่นส่ือตา่งๆ           

อนัได้แก่ คอมพวิเตอร์โปรแกรม MS – Power Point เนือ้หาสาระท่ีใช้ประกอบการอบรมเร่ือง การอนรัุกษ์

พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   สมดุบญัชีพลงังานประจําครั วเรือน  เอกสารเผยแพร่จากกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้แก่ การอนรัุกษ์พลงังานในท่ีอยูอ่าศยั บ้าน

อยูส่บายประหยดัพลงังาน  จากกรมสํานกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ การประหยดั

พลงังานในบ้าน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าแสงสวา่ง เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ในท่ีพกัอาศยั  และ

ส่ือภาพยนต์เคล่ือนไหว เร่ืองผลกระทบจากภาวะโลกร้อน มนษุย์กบัพลงังานในปัจจบุนั และละครสัน้

การอนรัุกษ์พลงังาน  ซึง่ตวัแทนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการฝึกอบรมนัน้มีความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ เจตคติ

ท่ีดีตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน และพร้อมนําไปเผยแพร่ในครัวเรือนของตน พร้อมนําไปปฏิบตัิ

ได้อยา่งเป็นรูปธรรม   ซึง่ผลการวิจยันีไ้ด้ สอดคล้องกบังานวิจยั ของเกษม วงค์แสน (2550: บทคดัยอ่) 

เร่ืองการพฒันาหลกัสตูรอบรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบบรูณาการ 

  สําหรับโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผล

วิจยัปรา กฏวา่  ชดุฝึกอบรมการอนรัุกษ์พลงังานแบบบรูณาการสําหรับกลุม่ตวัอยา่งโรงงาน

อตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 81.13/80.26 ซึง่มีคา่สงูกวา่สมมุ ตฐิานการวิจยัท่ีกําหนด

ไว้ 80/80 สรุปได้วา่ ชดุฝึกอบรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้นี ้สามารถนําไปใช้สําหรับโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ

ได้ โดยนํากิจกรรมด้านการจดัการมาใช้ควบคูก่บัการอนรัุกษ์พลงังาน ทําให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเป็น

ผู้ปฎิบตังิานในโรงงานอตุสาหกรรมมีความรู้ความส ามารถได้เป็นอยา่งดี   และสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ ชยัวฒุิ สวุรรณเรือง (2549: 77) พบวา่เม่ือนําหลกัสตูรฝึกอบรมนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งโดยการ

ทดสอบก่อนฝึกอบรม(Pretest) และหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม (Posttest) ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

พบวา่คะแนนก่อนและหลงัการอบรม มีความแตกตา่งท่ีระดบันยัสําคญั 0.1 และสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ วิชิต สทุธิพร  (2550: 152) พบวา่การเพิม่จติพสิยัสามารถทําได้หลายวิธี วิธีการฝึกอบรมเป็นวิธี

หนึง่ซึง่หลงัจากฝึกอบรมแล้วคา่สถิตขิองระดบัจิตพิสยั ความสนใจ เจตคต ิและพฤตกิรรมการประหยดั

พลงังาน 12ไฟฟ้า 12 ก่อนอบรมและ หลงัฝึกอบรมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  โดย

องค์ประกอบท่ีทําให้กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้เน่ืองจากความสมบรูณ์ของหลกัสู ตรท่ีมี

องค์ประกอบสําคญัและสอดคล้องกบัธํารง บวัศรี (ธํารง บวัศรี. 2532: 8) กลา่วคือ องค์ประกอบสําคญั

ในการฝึกอบรมจะต้องมี 1) มีจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 2) จดุประสงค์ของการเรียนการสอน 3) เนือ้หา

สาระ 4) ยทุธศาสตร์การสอนการเรียน 5) วสัดอุปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน และ 6) การประเมินผล   
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 3. ผลพฤตกิรรมการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนของกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 ครัวเรือน

หลงัจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  พบวา่กลุม่ตวัอยา่ง

ใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้ารวมลดลงจากเดือนฐาน  716 หนว่ยคดิเป็นร้อยละ 9.8 และเม่ือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณพลงังานไฟฟ้ารวมของจงัหวดัสมทุรปราการแล้วนัน้  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ี เข้าร่วมกิจกรรม

การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนมีอตัราสว่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงมากกวา่

อตัราสว่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียในครัวเรือนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ คดิเป็นอตัราสว่นร้อยละ 

9.2 ทัง้นีอ้นัเน่ืองจากผลจากการท่ีกลุม่ตวัอยา่งได้เข้า ร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ 4 รูปแบบตา่งๆ อนัได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน กิจกรรมการสง่เสริมการเรียนรู้ในการสว่นร่วม ของชมุชนเพ่ือ

การอนรัุกษ์พลงังาน กิจกรรมการบนัทกึการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้า ในครัวเรือน และ กิจกรรมให้

คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน   ซึง่กิจกรรม  4 รูปแบบนี ้เป็นกิจกรรม สนบัสนนุ การ

ชว่ยเหลือ การอํานวยความสะดวก  และการกระตุ้นให้เกิดจิตสํานกึในการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน

อยา่งประหยดั สมเหตสุมผล ก่อประโยชน์สงูสดุ และมีการสญูเสียพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนน้อยท่ีสดุ    

 ซึง่ผลการวิจยันีไ้ด้สอดคล้องกบับทความของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

(นิธินาถ เจริญโภคราช. 2546: 177-180) ท่ีกลา่ววา่หลกัการอนรัุกษ์พลงังานทําได้โดยการหาวิธีการลด

การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิด้วยวิธี 1A 3R ซึง่ ประกอบด้วย 1) งด – เลิก (Aviod) คือการตดัสินใจ

เลือกท่ีจะเส่ียงใช้ เส่ียงบริโภคสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมีโทษตอ่ผู้ใช้ เป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมและท่ี สําคญัทําให้

สิน้เปลืองพลงังานเกินความจะเป็น โดยท่ีการเส่ียงหรือเลิกใช้ 2) ลด (Reduce) คือ  การเลือกท่ี

จะลดการใช้ หรือลดการบริโภคให้น้อยลงในสนิค้าบางประเภท ท่ีทําจากทรัพยากรท่ีหายาก  3) ใช้แล้ว

ใช้อีก – ใช้ซํา้ (Reuse) คือ เลือกใช้ บริโภคให้คุ้มคา่ท่ีสดุ โดยสินค้าของใช้หลายๆ  อยา่ง ใช้แล้วเก็บไว้

ใช้ได้อีก 4) การหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่ (Recycle) คือ การเลือกใช้และบริโภคสินค้าหรือสิ่งของท่ี

สามารถนําไปแปรรูปใช้ใหมไ่ด้ง่ายและให้เกิดประโยชน์คุม่คา่มากท่ีสดุ เพ่ือลดปริมาณข องเสียท่ีจะ

ถ่ายเทสูส่ภาพแวดล้อม   

 โดยปัจจยัในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน จะต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ มากมายซึง่สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ ภาสวรรณ  ทองเจริญ  (2546: 109) พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ประหยดัไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัของการเคหะแหง่ชาตใินเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ สถานภาพทางครอบครัว 

ระดบัการศกึษา รายได้ ขนาดครอบครัว อาชีพ ด้านการรับรู้และการยอมรับมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรม

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัด้านการเลือกซือ้  ด้านวิธีการใช้  สมัพนัธ์กนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั

ทางสถิตสิว่นปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการประหยดัไฟฟ้าด้านการบํารุงรักษา 

การรับรู้ความสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัมีสมัพั นธ์กนัอยา่งไมมี่
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นยัสําคญัทางสถิตแิตค่วามสมัพนัธ์ตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีพกัอาศยัด้านการ

บํารุงรักษามีสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 หรือองค์ประกอบหลกัท่ีมีผลตอ่การใช้

พลงังาน  ซึง่สอดคล้องกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  และสอดคล้องกบังานวิจยั

กนกรัตน์ พนมธนศกัดิ ์ (2539: บทคดัยอ่) เร่ืองการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของข้าราชการ

ครู สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ผลการวิจยั

พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได้ รายจา่ยคา่ไฟฟ้า และจํานวนสมา ชิกในครัวเรือน มีความสมัพนัธ์

กบัข้อมลูการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ในครัวเรือนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และระดบั

การศกึษาไมมี่ความสมัพนัธ์กบัข้อมลูการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณศริิ ยตุศิรี (2545: บทคดัยอ่) เร่ืองพฤตกิรรมการ

ประหยดัไฟฟ้าของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ในจงัหวดันนทบรีุ มหาวิทยาลยัมหดิล ผลการศกึษา

สรุปได้ดงันี ้นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายมีพฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระดบัสงู และ

พบวา่ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเ ป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิทีร่ะดบั 0.01 และทศันคตติอ่การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 สว่นแผนการเรียน 

อาชีพหวัหน้าครอบครัว รายได้เฉล่ียครอบครัวตอ่เดือน จํานวนสมาชกิในครอบครัว และการรับรู้ขา่วสาร

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งไมมี่นยัสําคญั

ทางสถิต ิ

 4.  สมาชกิกลุม่ ตวัอยา่งมีพฤตกิรรม การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน หลงัเข้าร่วมกิจกรรม

การสง่เสริมการอ นรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.39  

ทัง้นีเ้น่ืองจากสมาชกิครัวเรือนตวัอยา่งหลงัจากท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนแล้ว ทําให้กลุม่ตวัอยา่งมีเจตคตใินทางบวกตอ่การอนรัุกษ์พลงัง านในครัวเรือน

อยา่งยัง่ยืน อยูใ่นระดบัมาก  ซึง่เจตคตใินทางบวกตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ในระดบัมาก นี ้

สง่ผลให้เกิด ความยัง่ยืนทางด้านพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน เชน่กนั  โดยองค์ประกอบ

หลกัด้านพฤตกิรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน ไฟฟ้าในครัวเรือน ประกอบด้วย พฤตกิรรมด้านการเลือกซือ้  

เลือกใช้ และบํารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึง่ผลการวิจยันีไ้ด้สอดคล้องกบักรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กลา่วว่าการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยัจะต้องเข้าใจ

ปัจจยัหรือองค์ประกอบหลกัท่ีมีผลตอ่การใช้พลงังา น ซึง่องค์ประกอบหลกัของการอนรัุกษ์พลงังาน

อยา่งยัง่ยืนในภาคท่ีอยูอ่าศยั มี 3 ประการ คือ 
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  1.  บ้านท่ีอยูอ่าศยั การออกแบบบ้านท่ีดี โดยมีการคํานงึถึง รูปแบบและการเลือกใช้วสัดุ

ประกอบอาคารท่ีเหมาะสมจะชว่ยลดระดบัการใช้พลงังานและความต้องการในการใช้อปุกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางชนิดลงได้ซึง่จะสง่ผลตอ่การลดการใช้พลงังานอยา่งเห็นได้ชดั 

  2.  อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปัจจบุนัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน มีการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี

อยูต่ลอดเวลา  ซึง่เทคโนโลยีเหลา่นีจ้ะสง่ผลให้ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าลดน้อยลงหรือไมใ่ช้เ ลย

ได้ หรืออาจเป็นประเภทท่ีได้งานมากขึน้ โดยใช้พลงังานเทา่เดมิก็ได้เชน่กนั 

  3.  พฤตกิรรมและการใช้สอยอาคารพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมหลายประการ สง่ผลให้มี

การใช้พลงังานอยา่งสิน้เปลือง ซึง่อาจเกิดจากสาเหตหุลายประการ เชน่ ความไมรู้่ หรือ พฤตกิรรมท่ีไม่

เอาใจใสต่อ่สิ่งแวดล้อม เป็นต้ น ดงันัน้การปรับเปล่ียนให้ประชาชนมีความรู้ท่ีถกูต้อง จนเกิดเป็น

จิตสํานกึและเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม จะสง่ผลให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งยัง่ยืน   

 5. สมาชกิกลุม่ตวัอยา่งมีเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เส ริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  อยูใ่นระดบัมาก โดยมี

คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.44 ทัง้นีเ้น่ืองจาก ผลของการท่ีกลุม่ตวัอยา่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ทัง้ 4 กิจกรรม ซึง่ทําให้กลุม่ตวัอยา่ง เกิดการเรียนรู้ในเร่ื องการ

อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน เพิม่มากขึน้ในกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ในการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน  และนําความรู้ท่ีได้นํามาปฏิบตัแิละเผยแพร่ในครัวเรือนของตนได้อยา่ง

เป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ กลุม่ตวัอยา่ง การได้รับข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ  จากการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์โครงการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ซึง่มีอิทธิพลตอ่การ สร้างจติสํานกึโดย

ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์และแผน่ป้ายตดิตาม สถานท่ีตา่งๆ  หรือกิจกรรมการบนัทกึการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้า

ในครัวเรือนโดยใช้สมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรื อน  ซึง่ทําให้กลุม่ตวัอยา่งทราบถึงสถานการณ์การ

และแนวโน้มการ ใช้พลงังานไฟฟ้า แตล่ะเดือน โดยเป็นการเน้นยํา้และเป็นการสร้างความตระหนกั ใน

การใช้พลงังานไฟฟ้า และพงึระลกึตอ่ การอนรัุกษ์พลงังาน ไฟฟ้าในครัวเรือน ของตน และกิจกรรมให้

คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือ นท่ีเป็นกิจกรรมท่ีให้คําปรึกษากบักลุม่ตวัอยา่งพร้อมทัง้

แนวทางการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน ทําให้กลุม่ตวัอยา่ง เกิดความ เช่ือมัน่และมีพฤตกิรรม

เลียนแบบ เพ่ือเป็นตวัอยา่ง พร้อมนํามาปฏิบตัิ  ซึง่กิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรมท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้นี ้ เป็น

กิจกรรมท่ี ทําให้กลุม่ตวัอยา่งเกิดเจตคตใินทางบวกตอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน เป็นอยา่งมาก  

และหากปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ  ก็จะทําให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งยัง่ยืนได้อยา่งเป็น
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รูปธรรม ซึง่ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัสชุา จนัทน์เอม (2533: 244-245) กลา่ววา่ เจตคต ิไมใ่ช่ สิ่งท่ีตดิ

ตวัมาแตกํ่าเนิด แตเ่กิดจากการเรียนรู้ เพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่บคุคล สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดเจต

คตขิองบคุคลนัน้ อาจป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ อาจเป็นสิ่งใกล้ตวับคุคลนัน้ หรืออาจจะเป็นสิ่งท่ี

อยูไ่กลออกไปก็ได้ แหลง่สําคญัท่ีเก่ียวกบัการเกิดเกิดเจตคติ มี 4 แหลง่ คือ  1) การมีประสบการณ์

เฉพาะอยา่งกบัสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตนิัน้  2) การได้รับข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ  3) การสัง่สอน และ        

4) การเลียนแบบจากสถาบนัตา่ง ๆ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธรรมชาต ิ สืบสินธุ์สกลุไชย (2547: 

149) พบวา่ความรู้เก่ียวกบัการประห ยดัพลงังานไฟฟ้ามีความสมัพนัธ์กบัเจตคตติอ่การประหยดั

พลงังานไฟฟ้า โดยความรู้มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต่ํากบัเจตคตติอ่การประหยดัพลงังานไฟฟ้า

โดยความยัง่ยืนนัน้  เกิดจากการปรับเปล่ียนให้ประชาชนมีความรู้ท่ีถกูต้องตามจดุประสงค์ของเนือ้หา

การจดัฝึกอบรมพร้อมทัง้เน้ นยํา้ให้ปฏิบตับิอ่ยๆ  ซึง่สอดคล้องกบั จารนยั  พณิชยกลุ (2549: 41-43) 

กลา่ววา่การอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนทําให้เกิดเป็นจติสํานกึท่ีดีในการอนรัุกษ์พลงังาน

และสามารถเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมได้ สง่ผลให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนนัน้ทํา

ได้โดยการให้การศกึษาและสร้างจติสํานกึและการนําความรู้ไปปฏิบตัทินัทีอีกทัง้การมีสว่นร่วมตอ่การ

มุง่สูอ่นาคตท่ียัง่ยืน 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 จากการดําเนนิการวิจยั  มีข้อเสนอแนะทัว่ไปสําหรับงานวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ด้านผล ด้านความรู้ความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครั วเรือน กลา่วคือในแตล่ะ

ครัวเรือนในแตล่ะชมุชนนัน้มีความหลากหลายทางด้านพืน้ฐานทางสถานะทางครอบครัว อาจจะเป็น

ด้านอาชีพ วฒุกิารศกึษา ลกัษณะบ้านท่ีอยูอ่าศยั หรือ ข้อมลูการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น ดงันัน้ในการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจกบับคุคลในครัวเรือนชมุชนนัน้ต้องหาวิ ธีการท่ีเหมาะสมท่ีทําให้บคุคลใน

ครัวเรือนในชมุชนรับรู้และเข้าใจตามวตัถปุระสงค์ทางการเรียนรู้ท่ีตัง้เอาไว้  และเนือ้หาท่ีจดัตาม

วตัถปุระสงค์ และวิธีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจต้องเหมาะสมกบัพืน้ฐานของบคุคลในชมุชนนัน้

เชน่กนั  จงึทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางด้านความรู้ความเข้าใจเป็นไปตามสมมตุฐิานของงานวิจยัท่ีตัง้ไว้   

 2. ด้านผลพฤตกิรรมการใช้ปริมาณ พลงังาน ไฟฟ้าในครัวเรือนหลงัจากได้เข้าร่วมกิจกรรม

การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนกลา่วคือ แตล่ะครัวเรือนหลงัจากท่ีได้รับความรู้

ความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนแล้วนัน้  ต้องนําไปเผยแพร่กบัสมาชิกในครัวเรือนขอ ง

ตน  ซึง่บคุคลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถนําความรู้ท่ีได้นัน้ไปขยายผลและปฏิบตัติอ่ไปในครัวเรือน
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ของตนเองในทกุๆ  องค์ประกอบอนัได้แก่  บ้านท่ีอยูอ่าศยั อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ พฤตกิรรมและ

การใช้ 3 ด้าน คือด้านการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ด้านการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และด้านการบํารุงรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น 

 3. ด้านพฤตกิรรมและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน กลา่วคือ ต้องมี

เน้นยํา้หรือกระตุ้นให้สมาชิกในครัวเรือนปฏิบตัติามอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนานไมว่า่จะวิธีการใด  ๆก็ตาม  

ซึง่งานวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการขยายผลไปยงัครัวเรือนโดยอาศยัส่ือและเคร่ืองมือตา่งๆ  ท่ีผู้ วิจยัคดิค้นและ

จดัหามาประกอบงานวิจยัอนัได้แก่  สมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือน  ส่ือสิ่งพิมพ์เชน่  แผน่ สตกิเกอร์  

แผน่พบั หนงัสือ คูมื่อการอนรัุกษ์พลงังานตา่งๆ  วีดทิศัน์  ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น  พร้อมทัง้

มีการกระตุ้นด้วยการจดักิจกรรมตา่งๆ  อนัได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการ กิจกรรมการ

ฝึกการอบรมเชงิปฏิบตักิาร กิจกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนโดยการใช้ สมดุบญัชีพลงังาน

ประจําครัวเรือน และกิจกรรมให้คําปรึกษาด้านพลงังาน ดงันัน้ พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานใน

ครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนนัน้ต้องอาศยัจากการมีสว่นร่วมจากสมาชกิทกุคนในครัวเรือน เพียง

มิใชจ่ากบคุคลคนเดียวในครัวเรือนเทา่นัน้  และควรมีระยะเวลาในการทํากิจกรรมการอนรัุกษ์ พลงังาน

ในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนมากขึน้ ทัง้นีจ้ะทําให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงใน

ฤดกูาลเดียวกนัในปีก่อนได้ และยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงพฤตกิรรมและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังาน

ในครัวเรือนมีความยัง่ยืน ยาวนานอยา่งแท้จริง  

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

 สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไปดงัตอ่ไปนี ้

 1. ควรมีการศกึษา หรือพฒันาส่ือตา่งๆ  ท่ีใช้ในการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  

เชน่ ส่ือบทเรียนสําเร็จรูปทางอินเตอร์เน็ต (E-Learning) ส่ือวิดีทศัน์ ส่ือภาพยนต์เคล่ือนไหว เป็นต้น  

เพ่ือเพิม่ผลสมัฤทธ์ิในการรับรู้ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนเพิม่เตมิ 

 2. ควรศกึษาผลของการใช้ส่ือตา่งๆ ท่ีมีปัจจยัตอ่การกระตุ้ นการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน

ในเขตพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนั  เพ่ือเป็นแนวทางในการคดัเลือกส่ือให้เหมาะสมกบัครัวเรือนในชมุชนในพืน้ท่ี

ตา่งๆ ให้เหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ี 

 3. ควรมีการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนในกลุม่ตวัอยา่งอ่ืนๆ  เชน่ ในสถาบนั

หรือหนว่ยงานทางการศกึษา หนว่ยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น 

 4.  ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกระตุ้นทําให้ก ารอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งตอ่เน่ือง

และยัง่ยืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 
บรรณานุกรม 

 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (ม.ป.ป.).  การอนรุกัษ์พลงังาน.  

 สืบค้นเม่ือ 28 พฤษภาคม 2553, จาก http://www.dede.go.th/index.php?id=874 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานพลงังานของ 

 ประเทศไทย  2551/2008. 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (ม.ป.ป.).  สถิติพลงังานของ 

 ประเทศไทย 2552/2009 (เบือ้งตน้). 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (2548).  แนวทางการเลือกใช้ 

 อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพือ่การอนรุักษ์พลงังาน . 

กองฝึกอบรม  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (2548).  เทคนิค 

 ดําเนินการอนรุกัษ์พลงังานในอาคาร. 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน.  (2553).  หน่ึงทศวรรษ 

Thailand Energy Awords 2009 เกียรติยศอนัย่ิงใหญ่ แห่งความสําเร็จดา้นพลงังานของ

ประเทศ. 

เกษม   จนัทร์แก้ว.  (2552).  วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

เกษม   วงค์แสน.  (2550).  การพฒันาหลกัสูตรอบรมการอนรุักษ์พลงังานแบบบูรณาการ  สําหรับ

โรงงานอตุสาหกรรมส่ิงทอ.  ปริญญานิพนธ์  คอ.ม. (ไฟฟ้า).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  ถ่ายเอกสาร. 

กาญญ์รวี    อนนัตอคัรกลุ.  (2546).  การบญัชีเบือ้งตน้.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

กิดานนั   มลทิอง.  (2540).  เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม.  กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

กฤษณา   ศกัดิศ์รี.  (2530).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ: นิยวิทยา. 

คมศร   จนัตาดํา.  (2549).  การรณรงค์เพือ่การอนรุักษ์พลงังานของนกัศึกษาและบคุลากร

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์.  วิทยานิพนธ์  นท.ม. (นิเทศน์ศาสตร์ธุรกิจ).  กรุงเทพฯ:  

บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์.  ถ่ายเอกสาร. 

 งามพศิ   สตัย์สงวน.  (2543).  หลกัมานษุยวิทยาวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์แหง่จฬุาลงกรณ์. 

 จารนยั   พณิชยกลุ.  (2549).  พลงังาน.  พมิพ์ครัง้ท่ี 1.  กรุงเทพฯ: ปาเจรา. 

จติรารัตน์   โพธิมามกะ; และคนอ่ืนๆ.  (2547).  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: คณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์. 



156 

 
 จิรากรณ์ คชเสนี.  (2549).  มนษุย์กบัส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์แหง่จฬุาลงกรณ์. 

จฬุารัตน์  กมัพลานนท์.  (2540).  ประสิทธิภาพของกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูสู้งอายจุงัหวดันครราชสีมา.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ.  

บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ชชัพล   ทรงสนุทรวงศ์.  (2553).  ชีวิตทีเ่ป็นสขุอย่างยัง่ยืน.  สืบค้นเม่ือ 15 มีนาคม 2553,  จาก

http://tdc.thailis.or.th/tdc 

------------.  (2549).  มนษุย์กบัส่ิงแวดลอ้ม.  พมิพ์ครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

ชยัพนัธ์   เสมสนัต์.  (2546).  การมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของพนกังานองค์การ

สือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย.   ถ่ายเอกสาร. 

ชยัวฒุ ิ  สวุรรณเรือง.  (2549).  การพฒันาหลกัสูตรอบรมดา้นการประหยดัพลงังาน  สําหรับนกัศึกษา

ช่างอตุสาหกรรมไทย.  วิทยานิพนธ์  คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

บณัฑติวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ.  ถ่ายเอกสาร. 

ณฐัชมยั   ลกัษณ์อํานวยพร.   (2549).  พลงังานทดแทน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี         

ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ. 

นพเก้า   ณ พทัลงุ.  (2550).  การพฒันาหลกัสูตร : หลกัการและแนวปฏิบติั. สงขลา: คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

นายกรัฐมนตรีไทย.  (ม.ป.ป.).  การดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน .  สืบค้นเม่ือ 28 

พฤษภาคม 2553, จาก http://www.pm.go.th/works/five-cost-reduction 

นธิินาถ   เจริญโภคราช.  (2546).  พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 

นริมล  กลบัชุม่.  (2534).  ความรู้และพฤติกรรมนกัศึกษาวิทยาลยัครูเก่ียวกบัมลพิษส่ิงแวดลอ้มใน

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล.  

ถ่ายเอกสาร. 

นิวตั ิ  เรืองพานิช.  (2528).  การอนรุักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: สํานกัสง่เสริมและ

ฝึกอบรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

------------.  (2533).  หลกัการอนรุักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์

ป่า.  กรุงเทพฯ.  โรงพมิพ์แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม  กองจดัการป่าไม้.            

กรมป่าไม้. 

------------.  (2542).  การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  พมิพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ:  รัว้เขียว. 

http://www.pm.go.th/works/five-cost-reduction�


157 

 
นิมนางค์   คลงักลู.  (2545).  ผลการดําเนินงานกระบวนการเรียนรู้เร่ืองอนรุกัษ์พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณสงักดัสํานกังานการ ประถมศึกษาจงัหวดั

บรีุรัมย์.  วิทยานิพนธ์ ค.บ.  บรีุรัมย์: บณัฑติวิทยาลยั สภาบนัราชภฏับรีุรัมย์.  ถ่ายเอกสาร. 

บญุชม   ศรีสะอาด.  (2546).  การพฒันาหลกัสูตรและการวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูร.  กรุงเทพฯ:  สวีุริยา

สาส์น. 

บญุลือ    วนัทายนท์.  (2525).  ครอบครวัและวงศ์วาน.  กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

ประภาเพญ็   สวุรรณ.  (2526).  ทศันคติการวดัการเปลีย่นแปลงและพฤติกรรมอนามยั .  พมิพ์ครัง้ท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: พีรพธันา. 

ปรียา   จนัทรสิทธิเวช.  (2548).  การพฒันาหลกัสตุรทอ้งถ่ิน.  สรุาษฎร์ธานี: คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี. 

ปรียาพร   วงศ์อนตุรโรจน์.  (2539).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือเสริมกรุงเทพ. 

ธงชยั   สมบรูณ์.  (2553).  วาทกรรมการพฒันาท่ียัง่ยืน.  ใน  วารสารรามคําแหง. 23(1).  

ธํารง   บวัศรี.  (2532).  ทฤษฎีหลกัสูตร : การออกแบบและพฒันา.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ครุุสภา. 

พรรณศริิ   ยตุศิรี.  (2546).  พฤตกิรรมการประหยดัไฟฟ้าของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ใน

จงัหวดั นนทบรีุ.  ปริญญานิพนธ์  สค.ม. (สิ่งแวดล้อม).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัมหดิล.  ถ่ายเอกสาร. 

พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  (2538).  วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศ่าสตร์.  กรุงเทพฯ: เจริญผล. 

พฒันา  สขุประเสริฐ.  (ม.ป.ป.).  กลยทุธ์ิในการฝึกอบรม.  กรุงเทพฯ: คณะเกษตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต).  (2549).  การพฒันาทีย่ัง่ยืน.  กรุงเทพฯ:  สามลดา. 

ไพบลูย์   เทวรักษ์.  (2537).  จิตวิทยา : การศึกษาพฤติกรรมภายใน.  กรุงเทพฯ:  เอส.ที.เพรส. 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (2545).  หลกัการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม.  พมิพ์ครัง้ท่ี 2.   

นนทบรีุ: สํานกัพมิพ์สโุขทยัธรรมาธิราช. 

วศนิ   อิงคพฒันากลุ.  (2548).  การอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม. นครปฐม:  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 

วิจติร   อาวะกลุ.  (2537).  การฝึกอบรม.  กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิชติ   สทุธิพร.  (2550).  การพฒันาหลกัสูตรอบรมเพือ่สร้างจิตพิสยัการอนรุกัษ์พลงังาน.   

 ปริญญานิพนธ์  คอ.ด. (วิจยัและการพฒันาหลกัสตูร).  กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  ถ่ายเอกสาร. 

วิภาพรรณ   กนิษฐนาคะ.  (2542).  การพฒันาบคุคลและฝึกอบรม.  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจดัการ 

สถาบนัราชภฎัสวนสนุนัทา. 



158 

 
วิไลเลศิ   เขียววิมล.  (2536).  คู่มือสําหรับการจดัฝึกอบรม.  กรุงเทพฯ: กองฝึกอบรม สํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ. 

วีระ   ธีระวงศ์สกลุ.  (2540).  ความรู้และพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในทีอ่ยู่อาศยัของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลําปาง.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การจดัการมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม).  

เชียงใหม่: บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  ถ่ายเอกสาร.   

รักษ์ศริิ  สทิธิโชค.  (2532).  ความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติภาษาไทยกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนกัศึกษาวิทยาลยัพลศึกษา.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 

รุจร์ิ   ภูส่าระ.  (2545).  การพฒันาหลกัสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศกึษา.  กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์. 

ล้วน  สายยศและองัคณา  สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น. 

------------.  (2522).  สถิติวิทยาทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

ศภุยทุธ   สาครบตุร.  (2549).  รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์์

พลงังาน : กรณีศึกษาโครงการอนรุกัษ์พลงังานในสถานศึกษา .  วิทยานิพนธ์.  ชลบรีุ:  

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร.  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  (ม.ป.ป.).  เคร่ืองชีว้ดัการพฒันาอย่างยัง่ยืน.  สืบค้นเม่ือ  

 1 พฤษภาคม 2553.  

จาก http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q3/article2003july2p1.htm 

สญัญา   แสนทวี.  (2547).  ความสมัพนัธ์ของการรณรงค์ประหยดัพลงังานกบัพฤติกรรมการใช้   

พลงังาน:กรณีศึกษากองทพัอากาศไทย.  วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เทคโนโลยีพลงังาน).   

  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. ถ่ายเอกสาร. 
สมใจ   ลกัษณะ.  (2542).  การพฒันาประสิทธิภาพในการทํางาน.  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจดัการ 

สถาบนัราชภกัสวนสนุนัทา. 

สมโภชน์  เอ่ียมสภุาษิต.  (2536).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม.  กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมบรูณ์   ชติพงศ์.  (2523).  การวดัความถนดั.  กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

สกุารญจน์   รัตนเลิสนสุรณ์จนัทนา.  (2551).   หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืน.  กรุงเทพฯ:  

สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 

สชุา   จนัทร์เอม.  (2535).  จิตวิทยาทัว่ไป.  กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช.   

สชุาดา  สธุรรมรักษ์.  (2531).  เอกสารประกอบการสอน จต 101 จิตวิทยาเบือ้งตน้.  กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาแนะแนวและจติวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 

http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q3/article2003july2p1.htm�


159 

 
สทุธินนัท์     สทิธิโชคธรรม.  (2550).  พฤติกรรมกรรมการบริโภคพลงังานไฟฟ้าของครัวเรือนในเขต

นครหลวง.  ปริญญานิพนธ์  ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  ถ่ายเอกสาร 

สธุาทิพย์  ชวนะเวสสกลุ; และพิเศษ  เสนาวงษ์.  (2548).  มนษุย์กบัส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: เทคนิค 19. 

สริุยา   แก้วอาษา; เพชรไพรริณ  อปุปิง; และธเนศ   วงศ์กาฬสินธุ์.  (ม.ป.ป.).  พฤติกรรมการประหยดั

พลงังานไฟฟ้าในทีอ่ยู่อาศยัของประชาชน เขตอําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี.  สกลุนคร:

มหาวิทยาลยัราชมงคลอิสาน  วิทยาเขตสกลนคร.  ถ่ายเอกสาร. 

เสนีย์   พวงญานี.  (2551).  การบญัชีขัน้ตน้.  พมิพ์ครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  ทริปเพิล้  เอ็ดดเูคชัน่.   

สํานกัถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวง

พลงังาน.  (2546).  คู่มือ สถผ. 41 การอนรุักษ์พลงังานในทีอ่ยู่อาศยั.  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ.  (2553).  ตวัชีว้ดัทีสํ่าคญั : ผลสํามะโน/สํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติ 

2551.  สืบค้นเม่ือ 1 พฤษภาคม  2553, จาก http://portal.nso.go.th/otherWS-world-

context-root/index.jsp 

สํารวย   ภบูาล.  (2551).  แหล่งพลงังาน.  พมิพ์ครัง้ท่ี 1.  กรุงเทพฯ: ศนูย์การเรียนรู้และผลิตสิ่งพิมพ์

ดจิิตอล มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร.   

อนนัต์   ขมัภรัตน์; และวรรณา โกศลัวิตร.  (2548).  ความรู้และพฤติกรรมของบคุลากรใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานีต่อการอนรุกัพลงังานในสํานกังาน.  อบุลราชธานี:

มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี.  ถ่ายเอกสาร. 

อรุุษ   คงรุ่งโรจน์.  (2551).  หลกัการบญัชีขัน้ตน้.  กรุงเทพฯ: ท้อป. 

เอือ้บญุ   ท่ีพึง่.  (2545).  การศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของบคุคลทีผ่่านการฝึกอบรม

ภายใตโ้ครงการศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลงังานจงัหวดัพิษณโุลก ปีงบประมาณ 

2545.  วิทยานิพนธ์  คอ.ม. (วิทยาศาสตร์ศกึษา).  พษิณโุลก: บณัฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม.  ถ่ายเอกสาร. 

Allport,  Gordon W.  (1975).  Reading in Attitude Theory and Measurement. New York:  

John  Welley and Sons.. 

Anastasi, Anne.  (1976).  Psychological  Testing.  3rd ed.  London: Macmillan. 

Bloom, Benjamin S.  (1975).  Tomomony of Educational Objective.  Handbook 1 Cogniive 

Domain.  New York: David Makay Company. 

 



160 

 
Brahmanand mohanty.  (2010).  เร่ืองมมุมองต่างๆ สําหรบัการลดบริโภคพลงังานไฟฟ้า (Standby 

Power) ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า. Retrieved March 1, 2510, from http://www.ericed.gov/ 

 ERICWebPortal/Home.portal 

Jose Jorge Canales Martinez.  (2010).  Electric Energy Saving Education Guideline For 

Senior High School Student In Honduras.  Retrieved March 1, 2510, 

from  http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal 

Marans, Robert W.; Edelstein, Jack Y.  (2010).  The Human Dimension of Energy 

Conservation and Sustainability: A Case Study of the University of Michigan's  

The Human Dimension of Energy Conservation  Program.  Retrieved March 15, 

2010, from  http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal 

Office of Consumer Affairs, Department of Energy, Washington, DC.  (2010).  The Energy 

Consumer Guide. A What-to-Do, Where-to-Go Manual for Information on Conserving 

Energy and Resolving Energy-Related Consumer Problems.  Retrieved March 15, 

2010, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal 

Rene M.J. Benders.  (2010).  New Approaches For Household Energy – Inserch Of 

Personal Househole Energy Budjets And Energy Reduction Option.  Retrieved 

March 1, 2510, from  http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal 

Solbes, Jordi; Guisasola, Jenaro; Tarin, Francisco.  (2010).  Teaching Energy Conservation 

as a Unifying Principle in Physics.  Retrieved March 15, 2010, 

from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal 

 

 

 

 

 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Marans+Robert+W.%22�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Edelstein+Jack+Y.%22�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=energy+conservation&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=0&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2010&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b803ea560&accno=EJ869260&_nfls=false%20%20%20%20�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=energy+conservation&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=0&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2010&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b803ea560&accno=EJ869260&_nfls=false%20%20%20%20�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=energy+conservation&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&searchtype=advanced&ERICExtSearch_SearchType_0=ti&ERICExtSearch_SearchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=0&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_PubDate_To=2010&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b803ea560&accno=EJ869260&_nfls=false%20%20%20%20�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Solbes+Jordi%22�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Guisasola+Jenaro%22�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tarin+Francisco%22�
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



162 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้ เช่ียวชาญ  และ 
หนงัสือขอความอนเุคราะห์เชิญผู้ เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
อาจารย์ ดร. จนัทนา  กญุชรรัตน์          อาจารย์คณะพลงังาน สิง่แวดล้อมและวสัด ุ
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
อาจารย์ ดร. สวุิมล  กฤชคฤหาสน์        อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์  โอภาส  สขุหวาน    อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

.     เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูในงานวิจยัในครัง้นี ้ ดงัตอ่ไปนี ้  

1.  แผนการจดักิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  
2.  แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

 3.  แบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังาน ในครัวเรือน 
              4.  สมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือน 
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แผนการจัดกจิกรรม 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 
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แผนการจัดกจิกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 
 

 
คาํชีแ้จง 
 
 แผนการจดักิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนี ้จดัทําขึน้โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   
ซึง่จดัทําชึน้หลงัจากท่ีได้ศึกษารายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการทํากิจกรรมอย่างครบถ้วน  เช่น
ลกัษณะครัวเรือนในด้านพืน้ท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ   เนือ้หาฝึกอบรม  ส่ือท่ีใช้ในการให้
ความรู้และประชาสมัพนัธ์กิจกรรม  เนือ้หาของกิจกรรม ระยะเวลาในการทํากิจกรรม  งบประมาณ  
วิธีการประเมินผล  เป็นต้น  ซึ่งทําให้ผู้ จัดทํากิจกรรมทราบอย่างชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมจะทําเม่ือไร  ดําเนินไปอย่างไร แล้วเสร็จเม่ือใด และสามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ไข
อปุสรรคและป้องกนัปัญหาและในด้านตา่งๆได้เป็นอยา่งดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      นายธญัวิสฏิฐ์   ปลืม้จิตร 
 นิสติปริญญาโท   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                        ผู้วิจยั 
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การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 
 
หลักการและเหตุผล 
 จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มี
การดําเนินอยู่ตลอดเวลา ทําให้ประเทศไทยมีความต้องการใช้พลงังานเพิ่มสูงขึน้ทัง้ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากสถานการณ์ราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกยงัเปล่ียนแปลงในอตัราสงูอย่าง

ต่อเน่ือง  อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ  อาทิเช่น  ความต้องการใช้พลงังานของโลกท่ีเพิ่มขึน้  
การเก็งกําไร   สถานการณ์ความมัน่คง  และปริมาณสํารองพลงังานของโลกลดลง  หากไม่สามารถ
สํารวจแหล่งสํารองได้เพิ่มเติมและความต้องการใช้พลงังานโลกเพิ่มขึน้  โลกจะมีพลงังานดงักล่าวให้
ใช้ได้อีกในราวประมาณ 25-40 ปีเท่านัน้   จากสถานการณ์ดงักล่าวจะทําให้ประเทศไทยจะพบกับ
สถานการณ์ด้านวิกฤตพลงังานในอนาคตอนัใกล้ในไม่ก่ีปีข้างหน้า   ดงันัน้การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย
อย่างระมัดระวังเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์การใช้พลงังานสูงสุดและมีใช้ยาวนานท่ีสุดจึงจําเป็นและ

เหมาะสมกับสถานการณ์การขาดแคลนแหล่งพลงังานในปัจจุบนั   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาท่ีอยู่
อาศยัซึง่เป็นสาขาทางเศรษฐกิจท่ีสําคญั  เป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ  
 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนัน้เป็นการสงวนทรัพยากร

เชือ้เพลิงธรรมชาติซึง่เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจํากดัให้มีใช้ได้นานท่ีสดุ  การรู้จกัการใช้พลงังาน
อย่างประหยดัย่อมลดคา่ใช้จ่ายพลงังานในการครองชีพและลดต้นทนุในด้านพลงังานท่ีใช้ในการผลิต

สินค้าลดลง  อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของชาติด้วย  ดงันัน้ในระดบับุคคลและ
ชุมชน  ประชาชนต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง และเพ่ือเป็นการรองรับกับ
สถานการณ์วิกฤตพลงังานท่ีจะเกิดขึน้กบัประเทศไทยในก่ีปีข้างหน้า  เราจึงควรมีมาตรการต่างๆเพ่ือ
รองรับปัญหานี ้ ซึ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานนีเ้ป็นมาตรการหนึ่งท่ีลงทุนน้อย  มีประสิทธิภาพ  
และทําได้รวดเร็ว  ซึง่สอดคล้องกบันโยบายพลงังานของประเทศ  
 จากปัญหาและความสําคญัของการอนุรักษ์พลงังานดงักล่าว  ผู้ รับผิดชอบโครงการจึงมี
จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในเรือนอย่างยัง่ยืนขึน้  โดยการพฒันากิจกรรมและ
สร้างเคร่ืองมือในการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนให้กบัประชาชนทัว่ไปหรือกบัชมุชน  เพ่ือ
เป็นการสร้างจิตสํานึกของการมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์พลงังาน  ตลอดจนมีความรู้และพฤติกรรมต่อ
การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ความรู้และพฤติกรรมตอ่การอนรัุกษ์พลงังานใน
ครัวเรือนท่ีได้จากการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในเรือนอยา่งยัง่ยืนนี ้ จงึเป็นการสร้างจิตสํานกึพร้อม
นําความรู้ท่ีได้นําไปปฏิบตัิได้อย่างถูกวิธีและสามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความยัง่ยืน  
เพ่ือเป็นพืน้ฐานเร่ิมต้นในการพฒันาประเทศชาตสืิบไป 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนในด้านตา่งๆ  ดงันี ้  
 1.  ด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน 
 2.  ด้านพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน  และการจดบนัทึกสมุดบญัชีพลงังาน
ประจําครัวเรือน 
 3.  ด้านพฤตกิรรมและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 
เป้าหมายในการดาํเนินงาน  
 ผลท่ีได้จากการดําเนินงานมีความสําคัญคือ ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน   มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนท่ี
ถูกต้อง  และสามารถนําความรู้ท่ีได้มาปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอันก่อ
ประโยชน์สูงสุดในด้านการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  และสามารถช่วยรัฐชะลอการ
จดัหาแหลง่พลงังานของประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
  
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อาศยัอยู่ครัวเรือน  ในเขตพืน้ท่ีตําบลในคลองบางปลากด  อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์  จงัหวดัสมทุรปราการ 

  
ขอบเขตกจิกรรม 
 การดําเนินงานครัง้นี ้ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้
ได้รับความรู้และสามารถนําไปปฏิบตั ิ โดยมีเนือ้หาการจดักิจกรรมให้กบัชมุชนในรูปแบบตา่งๆ 4 รูปแบบ
ดงัรายละเอียดกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.  กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่าง
ยัง่ยืน เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ  กระตุ้นและรณรงค์การอนรัุกษ์พลงังานได้แก่   

1.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการ 
                  เป็นกิจกกรมการใช้แผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการ  ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  แผน่
ป้ายหน้าบ้านครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรม   โปสเตอร์รณรงค์ปิดเม่ือไมใ่ช้ และสติก๊เกอร์รณรงค์การอนรัุกษ์
พลงังาน  ซึง่ตดิตัง้ในพืน้ท่ีครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
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1.2 กิจกรรมการแขง่ขนัการอนรัุกษ์พลงังาน  
                  เป็นกิจกรรมให้ครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง
ยัง่ยืนแขง่ขนักนัภายในกลุม่  โดยวดัผลท่ีได้จากสถิตกิารใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงท่ีได้จากการ
บนัทกึข้อมลูลงในสมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือนในแตล่ะเดือน  ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ  
6 เดือน  โดยตดัสนิจากครัวเรือนท่ีมีสถิตกิารใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงมากท่ีสดุ 

2.  กิจกรรมการสง่เสริมการเรียนรู้ในการมีสว่นร่วมของชมุชนในการลดใช้พลงังาน 
เพ่ือเพิม่พนูความรู้ความเข้าใจ  ทกัษะและแนวทาง  อีกทัง้การมีสว่นร่วมของชมุชนในการ

อนรัุกษ์พลงังานได้อยา่งเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การฝึกการอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง “การอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน”   ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 

ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ แผน่ป้ายหน้าบ้านครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรม    

สต๊ิกเกอร์รณรงค์อนรัุกษ์พลงังาน โปสเตอร์รณรงค์อนรัุกษ์พลงังาน 

ตุลา มีนา

แผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการ 
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คาํชีแ้จงการฝึกอบรม 
เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 

 
หลักการและเหตุผล 

การฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนีเ้ป็นการจดัฝึกอบรมท่ีผู้วิจยั

จดัทําขึน้เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนในด้านคือด้านความรู้ความเข้าใจ  
ทกัษะ  และพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หา  หมวดท่ี1 ความรู้

เบือ้งต้นเก่ียวกับพลงังานอันประกอบด้วย  ความหมายของพลงังาน  วิวฒันาการพลงังาน  แหล่ง
พลงังานและรูปแบบพลงังาน  แหล่งพลงังานในประเทศและสถานการณ์การใช้พลงังานในครัวเรือน  
การผลิตพลงังานและการใช้ประโยชน์  ปัญหาและ ผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลงังาน  และ
หมวดท่ี 2 หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนอนัประกอบด้วย  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั
การอนรัุกษ์พลงังาน  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  ซึง่ผู้ ได้รับการฝึกอบรมสามารถ
นําความรู้ความเข้าใจ  ทักษะ  และเจตคติท่ีได้จากการฝึกอบรมนํามาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของ
ตนเองได้อยา่งสมและถกูต้อง  ซึง่ทําให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  สามารถบอกความหมายและวิวฒันาการพลงังานจากอดีตถึงปัจจบุนัได้ 
2.  สามารถบอกประเภทแหลง่พลงังาน และการใช้ประโยชน์จากพลงังานได้อยา่งถกูต้อง 
3.  สามารถบอกแหลง่ท่ีมาของพลงังานในประเทศ และสถานการณ์การใช้พลงังานใน

ครัวเรือนในปัจจบุนัได้  
4.  สามารถอธิบายถึงปัญหาและผลกระทบจากการผลติและการใช้พลงังานตอ่สิง่แวดล้อม

ได้ 
5.  สามารถบอกความหมายและประโยชน์ของการอนรัุกษ์พลงังานได้ 
6.  สามารถอธิบายหลกัทัว่ไปในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนได้อยา่งยัง่ยืนได้ 
7.  สามารถอธิบายหลกัวิธีและสามารถนําหลกัวิธีการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนไปใช้ใน

ครัวเรือนได้อยา่งยัง่ยืน 
 
ผู้เข้ารับการอบรม 

สมาชิกกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน(อสม.) สถานีอนามยับ้านคู่สร้าง ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  “การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน”  จํานวน  30  คน 
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ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 
            ระยะเวลา 12 ชัว่โมง (เวลา 9.00 – 16.00 น.  รวมระยะเวลา  2  วนั) 
 
สถานที่ 

จดั ณ ห้องประชมุสถานีอนามยับ้านคูส่ร้าง  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์  
จ.สมทุรปราการ 

 
เนือ้หาที่ใช้ฝึกอบรม 

1.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน  (จดุประสงค์ท่ี1-4) 
 1.1  ความหมายของพลงังานและวิวฒันาการพลงังาน   
  1.2  ประเภทแหลง่พลงังาน  และการใช้ประโยชน์จากพลงังาน   
  1.3  แหลง่พลงังานในประเทศและสถานการณ์การใช้พลงังานในครัวเรือน  
  1.4  ปัญหาและผลกระทบจากการผลติและการใช้พลงังาน   
         2.  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  (จดุประสงค์ท่ี5-7)  
  2.1  ความหมายและประโยชน์ของการอนรัุกษ์พลงังาน   
  2.2  หลกัทัว่ไปของการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

2.3  แนวทางการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
 
วิธีดาํเนินการฝึกอบรม 

วิธีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  ได้แก่ 
1.  การบรรยายและซกัถาม 
2.  การลงมือปฎิบตัจิริง 
 

วิทยากร 
นายธญัวิสฏิฐ์    ปลืม้จิตร   นิสติปริญญาโท  คณะศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ส่ือประกอบการฝึกอบรม 

1.  คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS – Power Point  เนือ้หาท่ีใช้ในการอบรมเร่ือง การอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

2.  สมดุบญัชีพลงังานประจําครัวเรือน 
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3.  เอกสารเผยแพร่ 
-  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน  ได้แก่        

การอนรัุกษ์พลงังานในท่ีอยูอ่าศยั  บ้านอยูส่บายประหยดัพลงังาน 
-  จากกรมสํานกันโยบายและแผนพลงังาน  กระทรวงพลงังาน  ได้แก่  การประหยดั

พลงังานในบ้าน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฟ้าแสงสวา่ง  เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ในท่ีพกัอาศยั 
4. ส่ือภาพยนต์เคล่ือนไหวเร่ืองผลกระทบจากภาวะโลกร้อน มนษุย์กบัพลงังานในปัจจบุนั 

และละครสัน้การอนรัุกษ์พลงังาน 
 
การประเมินผล 

ประเมนิผลโดยทดสอบความรู้  ความเข้าใจ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืนนัน้ มีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนหลังเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าก่อนเข้ารับการ

ฝึกอบรม    
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ส่ือเอกสารเผยแพร่ในการฝึกอบรม 
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กาํหนดการ   
การฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร 

เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 
ณ ห้องประชุม สถานีอนามัยบ้านคู่ศร้าง 

***************************************************************************************************** 
 

วัน เสาร์ที่ 20  พฤศจกิายน พ.ศ. 2553                    
เวลา   8.00 น.   ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
เวลา   8.30 น.   ประธานกลา่วเปิดงาน 
เวลา   9.00 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
  หนว่ยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน   
  1.1  ความหมายของพลงังานและวิวฒันาการพลงังาน   
   1.2  ประเภทแหลง่พลงังาน  และการใช้ประโยชน์จากพลงังาน   
เวลา   10.00 น.  *********************  รับประทานอาหารวา่ง ********************* 
เวลา   10.15  น.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หน่วยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน (ตอ่) 
   1.3  แหลง่พลงังานในประเทศและสถานการณ์การใช้พลงังานในครัวเรือน  
   1.4  ปัญหาและผลกระทบจากการผลติและการใช้พลงังาน   
เวลา   12.00 น.  *********************  รับประทานอาหารกลางวนั  ********************* 
เวลา   13.00 น.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หน่วยท่ี 2  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง 
   ยัง่ยืน   
           2.1  ความหมายและประโยชน์ของการอนรัุกษ์พลงังาน   
           2.2  หลกัทัว่ไปของการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
เวลา   16.00 น.  จบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หนว่ยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน   
***************************************************************************************************** 
วัน อาทติย์ ที่ 21  พฤศจกิายน พ.ศ. 2553                    
เวลา   8.30 น.   ลงทะเบียน 
เวลา   9.00 น.   ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  หนว่ยท่ี 2  หลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่ง 

 ยัง่ยืน 
2.3 แนวทางการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน/ทดสอบหลงัการฝึกอบรม 

เวลา   12.00 น.  ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
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1.  คา่ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์โครงการการสง่เสริมการอนรัุกษ์
พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน ได้แก่   

     -  ป้ายประชาสมัพนัธ์   
  -  ถ้วยรางวลัและชองท่ีระลึกของผู้ชนะการแข่งขนักิจกรรมการอนุรักษ์พลงังานใน

ครัวเรือน  
2.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ

การอนุรักษ์พลงังาน ได้แก่ การจดัฝึกการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  เช่น  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหารกลางวนั  ค่าสื่อการสอนท่ีใช้ในการฝึกอบรม  ค่าเช่าสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การอบรมตา่งๆ เป็นต้น 

3.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  ได้แก่ การทําการสมดุ
บญัชีพลงังานประจําครัวเรือน  

4.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการดําเนินกิจกรรม  เช่น ค่าพาหนะ  ค่าโทรศพัท์ในการเดินทางให้
คําปรึกษาด้านการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย  พร้อมทัง้ตดิตาม  ประเมินผล  และให้
ข้อเสนอแนะด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน  เป็นต้น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายธญัวิสิฏฐ์   ปลืม้จิตร  นิสิตปริญญาโท  กศ.ม. สาขาอตุสาหกรรมศกึษา  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนนัน้   
1.  มีความรู้ความเข้าใจ ในการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนหลงัร่วมกิจกรรมมากกว่าก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม  
2.  มีพฤตกิรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการใช้พลงังานไฟฟ้าลดลง  5-10  %    
3.  มีพฤติกรรมและเจตคติต่อการอนรัุกษ์พลงังานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  โดยมีการใช้

พลงังานในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  พร้อมทัง้รักษาพลงังานท่ีใช้ในครัวเรือนให้มีใช้อยู่ได้อย่าง
ตอ่เน่ืองและเพียงพอในระยะเวลายาวนาน   
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ตัวอย่างส่ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ MS-Power Point 
ประกอบการฝึกอบรมเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 
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แบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ 
เร่ือง  การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 
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                    แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
      เร่ือง  การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 

 
คาํชีแ้จง 
 

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 
ชดุนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้วดัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน  
โดยแบบทดสอบจะแบง่ออกเป็น 2 ตอน  รวมจํานวน  50  ข้อ  ดงัตอ่ไปนี ้

 ตอนท่ี 1  แบบทดสอบแบบถกูผิด    
    เร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังาน                                จํานวน  25  ข้อ                                 

 ตอนท่ี 2  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก    
    เร่ืองหลกัการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน      จํานวน  25  ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                         

                                                        นายธญัวิสฏิฐ์   ปลืม้จิตร 
 นิสติปริญญาโท   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                     ผู้วิจยั 
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         แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการฝึกอบรม 
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างย่ังยืน 

 

 
ตอนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลังงาน  

คาํชีแ้จง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ ข้อความท่ีทา่นคดิวา่ถกูต้อง และทํา
เคร่ืองหมาย  X  ลงในกระดาษคําตอบ  ข้อความท่ีทา่นคดิวา่ไมถ่กูต้อง (25 คะแนน) 
 
...............1.   พลงังาน หมายถึง ความสามารถในการทํางาน  ซึง่มีอยูใ่นตวัของสิง่ท่ีอาจให้งานได้ 
...............2.  มนษุย์เร่ิมมีววิฒันาการในการใช้พลงังานมากท่ีสดุคือมีการค้นพบ“นํา้มนัดบิ” และ

นําเอานํา้มนัดบิมากลัน่ออกมาเป็นนํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซนิ เพ่ือใช้ในการขนสง่  
............... 3.  ดวงอาทิตย์ ซึง่ถือเป็นต้นกําเนิดหรือสิง่ผลกัดนั ท่ีก่อให้เกิดแหลง่พลงังานตา่งๆ ท่ีมีอยู่

บนโลกนี ้
............... 4.  เชือ้เพลงิฟอสซลิ เม่ือถกูนําไปใช้ประโยชน์แล้วถือวา่ใช้แล้วไมห่มดไปง่ายๆ 
.............. 5.  พลงังานหมนุเวียน ได้แก่ นํา้ ดวงอาทิตย์   ลม  นํา้มนัดบิ  และชีวมวล ซึง่แหลง่         

พลงังานท่ีใช้ไปแล้วสามารถผลติขึน้ทดแทนได้โดยใช้ระยะเวลาในการผลติใหมไ่มน่าน

มาก 
............... 6.  เชือ้เพลงท่ีใช้ผลติไฟฟ้ามากท่ีสดุในประเทศไทยปัจจบุนันีคื้อ ก๊าซชีวมวล 
............... 7.  การใช้พลงังานในบ้านท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปของพลงังานจากก๊าซหงุต้ม ซึง่ใช้

เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายในการประกอบอาหาร 
............... 8.  พลงังานท่ีใช้ภายในประเทศสว่นใหญ่ ประเทศไทยสามารถผลติขึน้ใช้ได้เอง 
............... 9.  ประเทศไทยค้นพบแหลง่นํา้มนัปิโตรเลียมมากมายจากจงัหวดัทางภาคอีสาน 
............ .10. แหลง่ก๊าซธรรมชาตท่ีิประเทศไทยสว่นใหญ่ค้นพบอยูท่างด้านฝ่ังทะเลอนัดามนั 
..............11. แหลง่ถ่านหินลกิไนต์ท่ีนํามาใช้มากอยูท่างภาคเหนือและภาคใต้ 
..............12. การใช้พลงังานในสาขาท่ีอยูอ่าศยั  มีอตัราปริมาณการใช้ต่ําท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาอ่ืน 
..............13. การเพิม่ขึน้ของประชากรในแตล่ะปี ทําให้การใช้พลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ด้วย 
..............14. ในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้าปริมาณการใช้พลงังานในครัวเรือนจะมีแนวโน้มการใช้ท่ีมี

แนวโน้มลดลง 
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............... 15. การได้พลงังานเชือ้เพลงิฟอสซลิ จากวธีิการเผาไหม้  พลงังานออกมาเพ่ือการทํางาน
พร้อมๆกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูบ่รรยากาศเป็นจํานวนน้อยมาก 

............... 16. การสร้างเข่ือนเพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํา้จะทําให้สตัว์นํา้บางชนิดสญูพนัธ์ 

............... 17. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เชือ้เพลงิท่ีก่อให้เกิดกมัมนัตรังสี 

............... 18. การผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กระทบตอ่มลภาวะเป็นอยา่งมาก 

............... 19. การป้องกนัไมใ่ห้โลกร้อนขึน้สามารถทําได้โดยใช้พลงังานหมนุเวียนให้น้อยลง ใช้พลงังาน
ฟอสซลิให้มากขึน้ 

............... 20. โลกร้อนกวา่ปกต ิเพราะการเปลี่ยนทิศทางของกระแสนํา้อุน่และกระแสนํา้เย็น 

............... 21. ภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสดุ 

............... 22. ไข้มาลาเรียมีโอกาสระบาดรุนแรงขึน้เน่ืองจากภาวะโลกร้อน 

.............. 23. การใช้พลงังานหมนุเวียนมากๆ ทําให้โลกร้อนขึน้ 

............... 24. การท่ีประชาชนมีจิตสํานกึในการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าเป็นการลดภาวะโลกร้อน 

............... 25. การลดใช้พลงังานไฟฟ้า  เป็นหน้าท่ีของข้าราชการและพนกังานของรัฐทกุคน 
 

 
ตอนที่ 2  หลักการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยนื 
 
คาํชีแ้จง  ให้ท่านเลือกคําตอบโดยทําเคร่ืองหมาย X ในช่อง ก  ข  ค  ง  ลงในกระดาษคําตอบท่ีทา่น
เห็นวา่ถกูต้องท่ีสดุ เพียงคําตอบเดียว (25 คะแนน) 
 
1.  “ การอนรัุกษ์พลงังาน “  คืออะไร 
 ก. การใช้พลงังานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 ข. การใช้พลงังานให้มากท่ีสดุ 
 ค. การใช้พลงังานให้น้อยท่ีสดุ 
 ง. การท่ีไมใ่ช้พลงังานใดๆเลย 
2.  ข้อใดไมใ่ช่ประโยชน์ของการอนรัุกษ์พลงังาน 
 ก.  ทําให้ประหยดัคา่ไฟฟ้า และเชือ้เพลงิ 

 ข.  ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากการผลติ และการใช้พลงังาน 

 ค.  เพิ่มงบประมาณของรัฐบาลในการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้า วางท่อก๊าซ 

 ง.  ลดการใช้จ่ายเงินของประเทศในการนําเข้าพลงังาน และเชือ้เพลงิจากตา่งประเทศ   
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3.  ข้อใดคือปัจจยัท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดคา่ไฟฟ้าสงู 
 ก. ชัว่โมงการใช้งาน  ข. ขนาดจํานวนวตัต์ของอปุกรณ์ 
 ค. ถกูทัง้ข้อ ก และข้อ ข ง. ไมมี่ข้อใดถกูต้อง 
4.  องค์ประกอบหลกัของการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืนคือข้อใด 

 ก.  ลกัษณะบ้านท่ีอยูอ่าศยั   ข.  อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 ค.  พฤตกิรรมและการใช้พลงังาน ง.  ถกูทัง้ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค 

5.  ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีผิด 
 ก. ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองหมาย มอก. ซึง่เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถงึมาตรฐานท่ีเช่ือถือได้ 
 ข. ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีราคาสงู เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 
 ค. ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีคา่ซอ่มถกู อะไหลห่าง่าย และวิธีบํารุงรักษาไมยุ่ง่ยาก 
 ง. ทราบจํานวนวตัต์ ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือคํานวณอตัราคา่กระแสไฟฟ้าได้ 
6.  ฉลากแสดงระดบัประสทิธิภาพ หมายเลข 5 มีความหมายวา่อยา่งไร 
 ก. ประสทิธิภาพต่ํา                                           ค. ประสทิธิภาพปานกลาง 
 ข. ประสทิธิภาพสงู  ง.  ประสทิธิภาพพอใช้ 
7.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใด กินไฟมากท่ีสดุ ถ้าเปิดใช้ในเวลาเท่ากนั 
 ก. โทรทศัน์ ข. ตู้ เยน็ 
 ค. เคร่ืองปรับอากาศ ง. หลอดไฟฟ้า 
 
จากรูปใบแจ้งหนีค้า่ไฟฟ้าจงตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 

 



191 
 

8.  บ้านหลงัดงักลา่วใช้ไฟฟ้าไปก่ีหน่วย 
 ก. 318   หนว่ย ข. 1,147.72  หนว่ย 
 ค. 3.61  หน่วย ง.   5,579  หน่วย 
9.  บ้านหลงัดงักลา่วใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยตอ่หน่วยเทา่ไร 
 ก. 318  บาท/กิโลวตัต์ชัว่โมง ข. 1,147.72  บาท/กิโลวตัต์ชัว่โมง 
 ค. 3.61  บาท/กิโลวตัต์ชัว่โมง ง. 3.16  บาท/กิโลวตัต์ชัว่โมง 
10.   ข้อใดไมใ่ช่ฉลากแสดงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
 
ก.                                   ค.    
 
 
 
 
ข.                                                       ‘                              ง.                                                                                        
                                                                              
   
 
 
 
11   วิธีใดเป็นวิธีเลือกซือ้ตู้ เย็นท่ีผิด 
 ก.  เลือกซือ้ตู้ เย็นขนาดเลก็ 
 ข.  เลือกซือ้ตู้ เย็นสีออ่น 
 ค.  เลือกซือ้ตู้ เย็นประตเูยน็ประตเูดียวแทนตู้ เย็นหลายประต ู
 ง.  เลือกซือ้ตู้ เย็นท่ีมีระบบละลายนํา้แข็งด้วยปุ่ มแทนระบบละลายนํา้แข็งอตัโนมตั ิ
12.  วิธีใดเป็นวิธีเลือกใช้ตู้ เย็นอยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 
 ก. นําอาหารท่ีร้อนๆ ใสเ่ข้าตู้ เย็นทนัที 
 ข. ไมค่วรเปิดประตตูู้ เย็นบอ่ยๆ หรือปลอ่ยให้เปิดทิง้ไว้ 
 ค. ปลอ่ยให้นํา้แข็ง เกาะในช่องแข็งมากๆ จะทําให้ของท่ีแช่ไว้เยน็เร็วขึน้ 
 ง. พยายามใสอ่าหารไว้ในตู้ เย็นให้มากท่ีสดุ เพ่ือให้ตู้ เย็นทํางานได้เตม็ท่ี 
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13.  ควรวางตู้ เย็นไว้ในจดุท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดีและตัง้ห่างจากผนงัอยา่งน้อย ประมาณเท่าใด 
 ก. 10 เซนตเิมตร ค. 30 เซนตเิมตร 
 ข. 20 เซนตเิมตร ง. 40 เซนตเิมตร 
14. ข้อใดคืออณุหภมูิท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการปรับเคร่ืองปรับอากาศ 
 ก. 20oC ข. 25 oC 
 ค. 28 oC ง. 30oC 
15. การทําความสะอาดแผน่กรองอากาศในเคร่ืองปรับอากาศปีละก่ีครัง้ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
 ก. ปีละ 12 ครัง้ ข. ปีละ 24 ครัง้ 
 ค. ปีละ 36 ครัง้ ง. ปีละ 48 ครัง้ 
16. ข้อใดไมใ่ช่การใช้งานพดัลมอยา่งถกูวิธีและประหยดัพลงังาน 
 ก. ถอดปลัก๊ทกุครัง้ท่ีเลกิใช้งาน 
 ข. วางพดัลมในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 ค. ควรปิดด้วยรีโมทคอนโทรล 
 ง. เลือกใช้ความแรงหรือความเร็วของลมให้เหมาะกบัความต้องการ 
17.  ข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง 
 ก. พดัลมตัง้พืน้กินไฟมากกวา่พดัลมเพดาน 
 ข. จอคอมพวิเตอร์ ขนาด 14 นิว้ และ 17 นิว้ กินไฟเท่ากนั 
 ค. คอมพวิเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค กินไฟน้อยกวา่แบบตัง้โต๊ะ 
 ง. ตู้ เย็นแบบประตเูดียวกินไฟมากกวา่ แบบ 2 ประต ู
18. หลอดไฟประหยดัไฟ มีช่ือเรียกง่ายๆ วา่หลอดอะไร 
 ก. หลอดอ้วน ข. หลอดผอม 
 ค. หลอดยาว ง. หลอดสัน้ 
19. หลอดประหยดัไฟแทนหลอดไฟธรรมดา ท่ีควรสวา่งเทา่กนัจะสามารถประหยดัคา่ไฟฟ้าได้ 
      ก่ีเปอร์เซน็ต์ 
 ก. 5% ข. 10%  
 ค. 15% ง. 20% 
20. ห้องนอนควรเลือกใช้หลอดไฟชนิดใด 
 ก. หลอดเมทลัฮาไลด์ ค. หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
 ข. หลอดฮาโลเจน ง. หลอดตะเกียบ 
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21.  ข้อใดคือข้อไมค่วรปฏิบตั ิ ในการประหยดัไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณทางเดนิ 
 ก. ใช้หลอดไฟท่ีมีวตัต์ต่ํา                              ข. ใช้หลอดไฟท่ีมีวตัต์สงู 
      ค. ใช้หลอดไฟท่ีได้มาตรฐาน ง. ลดจํานวนหลอดไฟในบริเวณท่ีอาศยัแสง  
       ธรรมชาตไิด้               
22.  ข้อใดแสดงถึงข้อดีของการใช้บลัลาสต์ประหยดัไฟ 
 ก. มีอายกุารใช้งานนานกวา่แบบธรรมดา 
 ข. มีคา่ประสทิธิผลการสง่สวา่งท่ีดีกวา่ 
 ค. มีความปลอดภยัเน่ืองจากในขณะทํางานมีอณุหภมูต่ํิา 
 ง.  ถกูทกุข้อ 
23.  ข้อใดตอ่ไปนีถ้กูต้อง 
 ก. กดปุ่ มละลายนํา้แข็งทําให้ตู้ เยน็กินไฟน้อยลง 
 ข. หลอดไฟแบบไส้กินไฟน้อยกวา่หลอดตะเกียบ 
 ค. การเสียบปลัก๊ทีวีแช่ไว้ ไมทํ่าให้สิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้า 
 ง. ไมว่า่จะเปิดพดัลมเบา หรือ แรง ก็จะกินไฟเท่ากนั 
24. ข้อใดเป็นคํากลา่วท่ีผิด 
 ก.  ใช้เตารีดไฟฟ้าแบบไอนํา้ ประหยดัไฟกวา่เตารีดไฟฟ้าธรรมดา 
 ข.   การหงุข้าวให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้าควรใสนํ่า้ให้มากกวา่ปกต ิ
 ค.  การใช้กระตกินํา้ชนิดปรับอณุหภมูิได้ช่วยให้ประหยดัไฟฟ้า 
 ง.  การปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ไมช่่วยให้เกิดการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
25.  ในข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้ายกเว้นข้อใด 
 ก. ตกแตง่ภายในอาคารสถานท่ีโดยใช้สีออ่น เพ่ือเพิม่การสะท้อนของแสง 
 ข. ปลกูต้นไม้รอบ ๆ อาคารเพ่ือให้ความเยน็ 
 ค. ปลกูพืชคลมุดนิเพ่ือช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชืน้ให้กบัดนิ 
 ง. เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนประมาณ 20 นาที  
 
 
 

*********************************************         ขอให้โชคดี   ******************************** 
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คาํเฉลยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 

 
ตอนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลังงาน 
 

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

คาํเฉลย         X  X  X  X    X   X   X      X     X   X      X  X  X 

 

ข้อที่ 21 22 23 24 25 

คาํเฉลย      X    X  

 
ตอนที่ 2  หลักการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยนื 
 

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

คาํเฉลย  ก  ค  ค ง   ข ข   ค  ก  ค  ข ก   ข  ก  ข  ก ค   ค  ข  ข  ง 

 

ข้อที่ 21 22 23 24 25 

คาํเฉลย  ข  ง  ก  ง  ง 
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แบบประเมนิพฤตกิรรมและเจตคตต่ิอการอนุรักษ์พลังงาน ในครัวเรือน 
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แบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคตต่ิอการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน 
 

คาํชีแ้จง 
 

1.  แบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติต่อการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน หมายถึง  
เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัจดัทําขึน้เพ่ือประเมินผลด้านพฤตกิรรมและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือน

หลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน  เพ่ือวดัผลใน
ความยัง่ยืนด้านพฤติกรรมและเจตคติต่อการอนุรักษ์พลงังานในครัวเรือน ขอให้ท่านกรุณาประเมิน

พฤตกิรรมด้านการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนของท่าน  ตามรายการท่ีได้เขียนโดยการทําเคร่ืองหมาย   
  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 2. แบบประเมินพฤตกิรรมและเจตคตด้ิานการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนฉบบันี ้ ใช้วดั
ระดบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน แบง่ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1   ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเบือ้งต้น 
ตอนท่ี 2   แบบประเมินพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานพลงังานในครัวเรือนอยา่งยัง่ยืน 

รวม 40 ข้อประกอบด้วย 3 สว่น คือ 
 สว่นท่ี 1 เป็นพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในด้านการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

จํานวน 10 ข้อ 
สว่นท่ี 2 เป็นพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานในด้านการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  จํานวน 20 ข้อ 
สว่นท่ี 3 เป็นพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในด้านการบาํรุงรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จํานวน 10 ข้อ 
ตอนท่ี 3   แบบประเมินด้านเจตคติตอ่การอนรัุกษ์พลงังานพลงังานในครัวเรือน รวม 20 ข้อ 
ขอขอบพระคณุท่าน  ในการแสดงความคดิเห็นเป็นอยา่งสงู  ท่ีได้สละเวลาการพิจารณา

ประเมินตามความคดิเห็นของทา่น  ณ โอกาสนี ้
 

 
   นายธญัวิสฏิฐ์   ปลืม้จิตร 

นิสติปริญญาโท  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
                    ผู้วิจยั 
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สมุดบญัชีพลังงานประจาํครัวเรือน 
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แนวทางการแก้ไข 
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