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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน:
ศึกษากรณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Factors Affecting Energy Saving Behaviors of Students in a
Private Higher Education Institute: The Case of Saint Louis College

รัชนี สุดเอียด 1,*, ดวงเดือน ศาสตรภัทร 2, นงคราญ วงษ์ศรี 2
Ratchanee Sudaied 1,*, Duangduen Satraphat 2 Nongkranb Wongsri 2

							

ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to study the factorsaffecting energy saving behaviors of students
and (2) to study the level of energy saving behaviors of students. The samples consisted of 300 students of
The Saint Louis College.They were randomly selected by using stratified random sampling with equal                     
proportions. The statistics used data analysis were percentage, mean, standard deviation and multiple                  
regression by stepwise method
The results showed that:
      (1) The factor that mostly affected the energy saving behavior was an awareness of gratitude of nature,
which had the coefficient correlation with the energy saving behavior calculated at 0.455. The energy saving
behavior could be predicted at 20.70% (R2 = 0.207). The role model of energy saving from the family had the
coefficient correlation with the energy saving behavior calculated at 0.21. Together with awareness of gratitude
of nature, the energy saving behavior could be predicted at 25.50% (R2 = 0.255). Additionally, the role model
of energy saving from the family had the coefficient correlation with the energy saving behavior calculated at
0.123. Together with the first two variables, the energy saving behavior could be predicted at 26.90%                         
(R2 = 0.269). The multiple of students’ energy saving behavior and the three predicting variables was equivalent
to 0.519.
(2) Energy saving behaviors of students were at the high level.
Keywords: Energy Saving, Energy Saving Behavior
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบส�ำรวจมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ�ำนวน 300 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นที่มีสัดส่วนเท่ากัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
      1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด คือ การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.455 สามารถท�ำนายพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ร้อยละ 20.70 (R2=0.207) การได้รับแบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์                   
สหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.221 สามารถร่วมกับตัวแปรการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติท�ำนาย
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 25.50 (R2=0.255) และการได้รับแบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
จากเพื่อน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 0.123 สามารถร่วมกับตัวแปรทั้ง 2 ตัวแรก
ท�ำนายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้รอ้ ยละ 26.90 (R2 = 0.269) พหุคณ
ู ระหว่างพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษากับตัวท�ำนายทั้ง 3 ตัว เท่ากับ 0.519
2. พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: การประหยัดพลังงานไฟฟ้า พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

บทน�ำ

การขยายตัวของสังคม และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
เพิม่ สูงขึน้ ภาพรวมการใช้พลังงานทีอ่ ยูอ่ าศัยในประเทศไทย
นับวันจะมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมาจึงมีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน
จัดท�ำโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน  เช่น ฝ่ายปฏิบตั ิ
การด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Size Management หรือ
DSM) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัด
ท�ำโครงการ “ประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” (Together in
Conservation) ในเรื่ อ งของฉลากประหยั ด ไฟเบอร์ 5
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ของกระทรวง
พลังงาน จัดท�ำโครงการ รวมพลังหารสอง เพือ่ ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด การที่
รัฐบาลมีโครงการการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ยัง
ไม่ทราบผลเป็นทีแ่ น่นอนว่าประชาชนทัว่ ไป ให้ความส�ำคัญ
กับการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ประกอบ
กับปัจจุบันมนุษย์ก�ำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน

(Global Warming) คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดอ๊อก
ไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอืน่ ๆ เป็นตัวการเก็บกักความร้อน
จากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสูช่ นั้ บรรยากาศ วิธกี าร
ช่วยลดสภาวะโลกร้อนทีส่ ามารถเริม่ ต้นได้งา่ ยๆ จากตัวเรา
คือ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�ำเป็น จากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ช่วยกันลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า
รวมทั้งการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด
พลังงาน มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป., น.1)
ปั ญ หาต่ า งๆ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์        
แนวคิ ด ด้ า นการจั ด การกั บ พฤติ ก รรมของอั ล บาเนส                   
(สิริลักษณ์ ตรัยตรึงตรีคูณ 2550, น. 22-23 อ้างอิงจาก  
Albanese, 1981 น. 204) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลมา
จาก 2 องค์ประกอบ คือ ลักษณะส่วนบุคคลกับสภาพ
แวดล้อมอธิบายได้วา่ ลักษณะส่วนบุคคลกับสภาพแวดล้อม
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะส่งผลต่อการกระท�ำพฤติกรรม

Ratchaphruek Journal Vol.13 No.3 (September - December 2015)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)

ของบุคคล นอกจากนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2546,
น.3-7) กล่าวว่า คนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต้อง
ด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของ
ตนเองและต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมทางธรรมชาติ
และทางวัตถุ โดยมีกระบวนการแห่งการศึกษาทั้งหมด               
2 ประการ   ได้ แ ก่ 1) ปัจจัย ภายในหรือ ปัจจัย ภายใน                 
ตัวบุคคล  ได้แก่  การรูจ้ กั คิดหรือคิดเป็น  2) ปัจจัยภายนอก
หรือ ปัจจัยทางสังคมหรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอก
ได้แก่การสั่งสอนแนะน�ำการถ่ายทอดการโฆษณา ค�ำบอก
เล่าข่าวสารค�ำชี้แจงอธิบายจากผู้อื่น ตลอดจนการเรียนรู้
เลียนแบบ จากแหล่งต่างๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจาก
ภายนอก
จากการศึกษาค้นคว้าสรุปได้วา่ ปัจจัยภายในทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ ทั้งนี้พระไพศาล
วิสาโล (2554) ได้กล่าวว่า รากเหง้าของปัญหาโลกร้อน
ตลอดจนปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง หลายอยู ่ ที่ ทั ศ นคติ ข อง
มนุษย์ในปัจจุบันที่มองเห็นธรรมชาติเป็นเพียงมวลวัตถุที่มี
ขึ้นเพื่อปรนเปรอความต้องการของมนุษย์เท่านั้นเราไม่ได้
มองว่ า เราเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ ที่ อ ยู ่ ไ ด้ เ พราะ
ธรรมชาติและดังนั้นจึงพึงส�ำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ
จากการค้ น คว้ า ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาตั ว แปรการ
ตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ แต่จากการศึกษาแนวคิดการ
ตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติผู้วิจัยเห็นว่าถ้าหากนักศึกษามี
ความตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
ที่ มี คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น ์ ต ่ อ ม นุ ษ ย ์ ก็ จ ะ ช ่ ว ย กั น รั ก ษ า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม่ ท� ำ ลายธรรมชาติ ส ่ ว นปั จ จั ย                    
จิตสาธารณะ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541, น.57) ได้ให้นิยาม
จิ ต ส� ำ นึ ก สาธารณะคื อ จิ ต ใจที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง           
ส่วนรวมค�ำนึงความส�ำคัญของสิ่งที่อันเป็นของที่ต้องใช้      
หรือมีผลกระทบร่วมกันในชุมชนเนื่องจากไม่พบงานวิจัยที่
ศึกษาจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าแต่ลักษณะจิตสาธารณะที่ฝังตัวอยู่เมื่อบุคคลได้
เผชิญกับสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าบุคคล
เหล่านี้ก็น่าจะมีพฤติกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยและปัจจัยการควบคุมตนเอง
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สิ นี นุ ช ม่ ว งกล�่ ำ  (2544,น.136)   ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีความเหมาะสมในการอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดีที่สุด คือ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
      ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า เกี่ยวข้องกับการได้รับแบบอย่าง อาศัย
กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยการสั ง เกตของแบนดู ร า                                      
(สุรางค์ โคว้ตระกูล. 2550, น.236-242; อ้างอิงมาจาก
Bandura.1977) ปัจจัยการได้รับแบบอย่างพฤติกรรมการ
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า จากครอบครั ว จิ ร ะเสกข์                                 
ตรีเมธสุนทร และไพฑูรย์  พิมดี (2550, น.24) กล่าวว่าการ
มีแบบอย่างของคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดย่อมส่งผลถึง
พฤติกรรมด้านต่างๆของนักศึกษาโดยเฉพาะบิดามารดามี
พฤติกรรมอย่างไรเด็กก็จะเลียนแบบท�ำตามพฤติกรรมนัน้ ๆ
การเลียนแบบการท�ำตามบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดใน
ครอบครั ว ที่ มี พ ฤติ ก รรมการประหยั ด ไฟฟ้ า เด็ ก ก็ จ ะมี
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าเช่นเดียวกันดังนั้นการมีแบบ
อย่างคนใกล้ชดิ ในครอบครัวทีม่ กี ารประหยัดไฟฟ้าก็จะเป็น
ลักษณะสถานการณ์ทมี่ ผี ลถึงพฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าของ
นักศึกษาได้ส่วนปัจจัยการได้รับแบบอย่างพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพือ่ น อรพินทร์  ชชู ม  และคณะ
(2549, น.22 อ้างใน ปราณี จ้อยรอด และคณะ. 2552,            
น.37) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอด
เพราะว่ากลุม่ เพือ่ นสนองความต้องการบางอย่างกลุม่ เพือ่ น
ยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคมและการรู้คิด อารมณ์
สนานภู่ (2544,  น.73,107) ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของ
พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของนักศึกษาในสถาบัน
ราชภัฎพบว่าการได้รับแบบอย่างการประหยัดทรัพยากร
จากคนรอบข้างได้แก่ผู้ปกครองญาติเพื่อนเป็นต้น เป็นตัว
ท� ำ นายที่ ส� ำ คั ญ ล� ำ ดั บ ที่ ห นึ่ ง ของพฤติ ก รรมประหยั ด
ทรั พ ยากรและปั จ จั ย การได้ รั บ แบบอย่ า งการประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าจากสื่อสินีนุช ม่วงกล�่ำ  (2544, น.137)         
ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี

80

Ratchaphruek Journal Vol.13 No.3 (September - December 2015)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)

พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม คือ การรับรู้ข่าวสารด้าน
พลั ง งานกลุ ่ มตั ว อย่ า งส่วนใหญ่มีก ารรับรู้ข่าวสารด้าน
พลั ง งานสู ง ที่ สุ ด คื อ เคยชมนิ ท รรศการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พลังงานทั้งในและนอกโรงเรียนและได้รับเกร็ดความรู้เรื่อง
พลังงานจากการอ่านโปสเตอร์ตามสถานทีต่ า่ งๆ ดังนัน้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน
คือ การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ จิตสาธารณะ การ
ควบคุมตนเอง และปัจจัยภายนอก คือ การได้รบั แบบอย่าง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว การได้รับแบบ
อย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพื่อน และการได้รับ
แบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากสื่อ
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เห็นว่าในปัจจุบัน ปัญหาการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่าเป็นส่วน
หนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องโลกจนเป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากประชากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์   ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การขาดความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงสนใจศึกษาว่าปัจจัย
ใดที่ส่งผลกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็น
แนวทางในการด�ำเนินการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่งเสริมให้นกั ศึกษาตระหนัก
ถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าจนเกิดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและนโยบายการ
รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา
2. เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษา โดยมีตัวแปรอิสระ ดังนี้ ปัจจัยภายใน
คือ การตระหนักรู้บุญคุณของธรรมชาติ จิตสาธารณะ การ
ควบคุมตนเองปัจจัยภายนอก คือ การได้รับแบบอย่างการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว การได้รับแบบอย่าง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพื่อน การได้รับแบบอย่าง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากสื่อและตัวแปรตาม คือ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

      1. ประชากร (Population) ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ภาคปลาย ปีการศึกษา
2556 ประกอบด้วย นักศึกษา 3 คณะวิชา คือ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบ�ำบัด รวม
ประชากร จ�ำนวน 811 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง (Sample) ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา
2556ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยการก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของยามาเน่ (Yamane ,1973, pp.  
886-887) ก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ  0.05 จะ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 286 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้       
กลุม่ ตัวอย่าง  จำ� นวน 300 คน แล้วสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้   
(Stratified Random Sampling) มีสัดส่วนที่เท่ากันของ  
คณะและแต่ละชั้นปี
      3. ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถาม              
ซึ่งมี 4 ตอนมีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ คณะวิชา และชั้นปี
ตอนที่ 2 สอบถาม พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า
ตอนที่ 3 สอบถามปัจจัยภายใน ได้แก่
1. สอบถามการตระหนักรูบ้ ญ
ุ คุณของ
ธรรมชาติ
2.   สอบถามจิตสาธารณะ
3.   สอบถามการควบคุมตนเอง
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ตอนที่ 4 สอบถามปัจจัยภายนอก ได้แก่
1.    สอบถามการได้ รั บ แบบอย่ า ง                 
การประหยัดไฟฟ้าจากครอบครัว
2. สอบถามการได้ รั บ แบบอย่ า ง         
การประหยัดไฟฟ้าจากเพื่อน
3. สอบถามการได้ รั บ แบบอย่ า ง         
การประหยัดไฟฟ้าจากสื่อ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
แบบสอบถามและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการให้ ผู ้
เชี่ ย วชาญจ� ำ นวน 3 ท่ า น ตรวจสอบได้ ค ่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งเท่ า กั บ 0.80-1.00 และน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน และน�ำมาวิเคราะห์
เพือ่ หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามค่าอ�ำนาจจ�ำแนกราย
ข้อใช้เกณฑ์ 0.5 ขึน้ ไป หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับใช้เกณฑ์ 0.7 ขึ้นไป
      4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจัดท�ำเอกสารขอ
อนุมตั เิ ก็บข้อมูลจากรองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนาของ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติ ผู้วิจัยจัดการ
น�ำแบบสอบถามแจกกับนักศึกษาทุกคณะตามจ�ำนวนที่
ก�ำหนดไว้ แล้วขอรับคืน โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 1
สัปดาห์การเก็บแบบสอบถาม จ�ำนวน 300 ชุด ตอบได้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ น�ำแบบสอบถามมาบันทึกลงรหัสและตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ และน� ำ ไปด� ำ เนิ น การ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส�ำเร็จรูปทางสถิติตามล�ำดับ
      5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ได้แก่หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อ (Item Discrimination)
ของแบบสอบถามโดยใช้    (Item-total Correlation)   
หาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามโดยหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ( a - coefficient) ของครอนบาค        
(Cronbach) สถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential                
statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis
-testing) ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Product
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Moment Correlation Analysis) และใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
วิธีล�ำดับขั้นตอน (Stepwise)

ผลการวิจัย

      1. การวิเคราะห์ตัวแปรที่ท�ำนายพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายใน และ ปัจจัย
ภายนอก กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าพบว่า
ตัวแปรอิสระทุกตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
       2. การวิเคราะห์เพื่อค้นหาตัวท�ำนายที่มีนัยส�ำคัญ
หรือมีประสิทธิภาพสูงในการท�ำนายพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าตัวท�ำนาย
3 ตัว ที่มีนัยส�ำคัญหรือมีประสิทธิภาพสูงในการท�ำนาย
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ การตระหนักรู้
บุญคุณธรรมชาติเป็นตัวท�ำนายแรกที่มีอิทธิพลสูงสามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีอ�ำนาจในการท�ำนาย
ร้อยละ 20.70 การได้รับแบบอย่างประหยัดไฟฟ้าจาก
ครอบครัว เป็นตัวท�ำนายที่มีประสิทธิภาพสูงล�ำดับที่ 2  
สามารถร่วมกับการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติท�ำนาย
พฤติ ก รรมการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ได้ ร ้ อ ยละ 25.5             
(ตัวท�ำนาย 2 ตัว) โดยอ�ำนาจในการท�ำนายเพิม่ ขึน้ จากการ
ใช้ตัวท�ำนายแรกตัวเดียวร้อยละ 4.8 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 การได้รับแบบอย่างประหยัดไฟฟ้าจาก
เพือ่ น เป็นตัวท�ำนายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงล�ำดับที่ 3 สามารถ
ร่วมกับการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ และการได้รับแบบ
อย่างประหยัดไฟฟ้าจากครอบครัวท�ำนายพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 26.9 (ตัวท�ำนาย 3 ตัว)
โดยอ� ำ นาจในการท� ำ นายเพิ่ ม ขึ้ น จากการใช้ ท� ำ นาย                       
2 ตัวแรก ร้อยละ 6.2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ      
0.01 ทั้ ง นี้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ระหว่ า ง
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากับตัว
ท�ำนายทั้ง 3 ตัวเท่ากับ 0.519
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      3. ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล
จากค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่านักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 จากคะแนนเต็ม 5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.1640 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

      1. ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่เข้าไปท�ำนาย 3 ตัว
จากตั ว แปรท� ำ นายทั้ ง หมด 6 ตั ว ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ หรื อ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการท� ำ นายพฤติ ก รรมการประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยภายใน คือ
การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ ตัวแปรปัจจัยภายนอก คือ
การได้รบั ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว
และการได้รบั ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพือ่ น
ตามล�ำดับ
      2. การตระหนั ก รู ้ บุ ญ คุ ณ ธรรมชาติ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามาก
ทีส่ ดุ และตัวแปรนีเ้ ป็นตัวแปรปัจจัยภายใน ทีน่ า่ จะให้ความ
สนใจมากที่สุด ซึ่งการปลูกฝังอบรมควรจะต้องกระท�ำให้
นักศึกษาเกิดความรู้สึกถึงความจ�ำเป็นในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วยตัวของเขาเอง อย่างไรก็ตาม การค้นคว้า
ตัวแปรนี้ยังไม่พบผลงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรการตระหนักรู้
บุญคุณธรรมชาติมาก่อน   แต่ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4
หน้าที่ของชนชาวไทยซึ่งได้บัญญัติหน้าที่ของคนไทยไว้ใน
มาตรา 73 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร
ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั สิ าธารณะเสีย
ภาษี อ ากรช่ ว ยเหลื อ ราชการรั บ การศึ ก ษาอบรมพิ ทั ก ษ์
ปกป้องและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
ค�ำกล่าวของ พระไพศาล วิสาโล (2554) กล่าวว่าหากเรา
มองว่ า เราเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ ที่ อ ยู ่ ไ ด้ เ พราะ
ธรรมชาติ ดังนั้นจึงพึงส�ำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ

      3. การได้ รั บ แบบอย่ า งพฤติ ก รรมการประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว สามารถท�ำนายพฤติกรรมของ
นักศึกษาเป็นอันดับที่ 2 ผลที่ได้นี้ช้ีให้เห็นว่า หากคนใน
ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีนักศึกษาก็จะได้รับแบบอย่าง
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร และไพฑูรย์ พิมดี (2550)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานันดร์ เปียศิริ (2545, น.
164)
      4. การได้ รั บ แบบอย่ า งพฤติ ก รรมการประหยั ด
พลังงานไฟฟ้าจากเพื่อน เข้าไปเป็นตัวท�ำนายล�ำดับที่ 3
แสดงว่าถ้านักศึกษาได้รบั แบบอย่างพฤติกรรมการประหยัด
พลั ง งานไฟฟ้ า จากเพื่ อ นเพิ่ ม มากขึ้ น ก็ จ ะส่ ง ผลท�ำ ให้ มี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ด้วย ทีเ่ ป็นเช่น
นี้เนื่องจาก การได้รับแบบอย่างจากเพื่อนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
โดยเฉพาะการเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาให้ความ
ส�ำคัญกับเพื่อนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารมณ์
สนานภู่ (2544, น.73, 107)

ข้อเสนอแนะ

การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติของนักศึกษา เป็น
ตั ว ท� ำ นายพฤติ ก รรมการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ของ
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ส�ำคัญที่สุดในกลุ่ม
ปัจจัยภายใน การได้รับแบบอย่างการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจากครอบครัว และการได้รับแบบอย่างการประหยัด
พลังงานฟ้าจากเพื่อน เป็นตัวท�ำนายส�ำคัญที่สุดในกลุ่ม
ปัจจัยภายนอก ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรให้ความ
ส�ำคัญกับการปลูกฝังและพัฒนาให้นกั ศึกษามีการตระหนัก
รู้บุญคุณธรรมชาติมากที่สุด และประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมการน�ำเสนอแบบอย่างการได้รับพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัวของนักศึกษาบาง
ครอบครัว และจัดกิจกรรมการน�ำเสนอแบบอย่างการได้รบั
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพือ่ น รวมถึงควร
มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา
เพิ่มขึ้น
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