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           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�ารวจมีวัตถุประสงค์คือ	1)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของนักศึกษา	 2)	 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 จ�านวน	300	คน	 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นท่ีมีสัดส่วนเท่ากัน	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก	่									

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	

	 ผลการวิจัยพบว่า

						 1.		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากท่ีสุด	 คือ	 การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ	 มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 0.455	สามารถท�านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้ร้อยละ	 20.70	 (R2=0.207)	 การได้รับแบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว	 มีค่าสัมประสิทธ์ิ																			

สหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	0.221	สามารถร่วมกับตัวแปรการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติท�านาย

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ	25.50	 (R2=0.255)	และการได้รับแบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

จากเพื่อน	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	0.123	สามารถร่วมกับตัวแปรทั้ง	2	ตัวแรก	

ท�านายพฤตกิรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ	26.90	(R2 =	0.269)	พหคูุณระหว่างพฤติกรรมการประหยัดพลงังาน

ไฟฟ้าของนักศึกษากับตัวท�านายทั้ง	3	ตัว	เท่ากับ	0.519

	 2.		 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา	อยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ:	การประหยัดพลังงานไฟฟ้า	พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

บทน�ำ
	 การขยายตัวของสังคม	 และการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจไทย	ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

เพ่ิมสูงขึน้	ภาพรวมการใช้พลงังานท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย

นับวันจะมีการใช้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ในช่วงระยะเวลาท่ี

ผ่านมาจงึมหีน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนหลายหน่วยงาน

จดัท�าโครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน		เช่น	ฝ่ายปฏิบตัิ

การด้านการใช้ไฟฟ้า	(Demand	Size	Management	หรือ	

DSM)	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จัด

ท�าโครงการ	“ประชาร่วมใจ	ประหยัดไฟฟ้า”	(Together	in	

Conservation)	 ในเรื่องของฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	ของกระทรวง

พลงังาน	จดัท�าโครงการ	รวมพลงัหารสอง	เพ่ือประชาสมัพันธ์

และรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด	การท่ี

รัฐบาลมีโครงการการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ยัง

ไม่ทราบผลเป็นทีแ่น่นอนว่าประชาชนทัว่ไป	ให้ความส�าคญั

กับการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด	ประกอบ

กับปัจจุบันมนุษย์ก�าลังเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน	

(Global	Warming)	คือ	ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ

ผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น	 โดยมีก๊าซคาร์บอนไดอ๊อก

ไซด์	และก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ	เป็นตวัการเกบ็กกัความร้อน

จากแสงอาทติย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสูช่ัน้บรรยากาศ	วิธีการ

ช่วยลดสภาวะโลกร้อนท่ีสามารถเริม่ต้นได้ง่ายๆ	จากตวัเรา	

คือ	ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�าเป็น	 จากเครื่องใช้ไฟฟ้า	 เช่น	

เครื่องปรับอากาศ	 พัดลม	ช่วยกันลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า	

รวมท้ังการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด

พลังงาน	มีฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังานกระทรวงพลงังาน,	ม.ป.ป.,	น.1)	

ปัญหาต่างๆ	 ส่วนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์								

แนวคิดด้านการจัดการกับพฤติกรรมของอัลบาเนส																			

(สิริลักษณ์	 ตรัยตรึงตรีคูณ	 2550,	 น.	 22-23	 อ้างอิงจาก		

Albanese,	1981	น.	204)	กล่าวว่า	พฤตกิรรมของบคุคลมา

จาก	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	 ลักษณะส่วนบุคคลกับสภาพ

แวดล้อมอธิบายได้ว่าลกัษณะส่วนบคุคลกับสภาพแวดล้อม

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะส่งผลต่อการกระท�าพฤติกรรม
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ของบุคคล	นอกจากนี้	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต.	2546,	

น.3-7)	 กล่าวว่า	 คนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต้อง

ด�าเนินชีวิตให้ถูกต้อง	คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของ

ตนเองและต่อสภาพแวดล้อมท้ังทางสังคมทางธรรมชาติ	

และทางวัตถุ	 โดยมีกระบวนการแห่งการศึกษาทั้งหมด															

2	 ประการ	 	 ได้แก่	 1)	 ปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายใน																	

ตวับคุคล		ได้แก่		การรูจ้กัคดิหรอืคดิเป็น		2)	ปัจจยัภายนอก	

หรือ	 ปัจจัยทางสังคมหรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอก	

ได้แก่การสั่งสอนแนะน�าการถ่ายทอดการโฆษณา	ค�าบอก

เล่าข่าวสารค�าชี้แจงอธิบายจากผู้อื่น	 ตลอดจนการเรียนรู้	

เลียนแบบ	 จากแหล่งต่างๆ	 ภายนอก	 หรืออิทธิพลจาก

ภายนอก

	 จากการศกึษาค้นคว้าสรปุได้ว่าปัจจยัภายในทีม่ผีล

ต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความเก่ียวข้อง

กับปัจจัยการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ	ทั้งน้ีพระไพศาล	

วิสาโล	 (2554)	 ได้กล่าวว่า	 รากเหง้าของปัญหาโลกร้อน	

ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายอยู่ที่ทัศนคติของ

มนุษย์ในปัจจุบันที่มองเห็นธรรมชาติเป็นเพียงมวลวัตถุที่มี

ขึ้นเพ่ือปรนเปรอความต้องการของมนุษย์เท่านั้นเราไม่ได้

มองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	 ที่อยู ่ได้เพราะ

ธรรมชาติและดังน้ันจึงพึงส�านึกในบุญคุณของธรรมชาติ	

จากการค้นคว้ายังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรการ

ตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ	 แต่จากการศึกษาแนวคิดการ

ตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติผู้วิจัยเห็นว่าถ้าหากนักศึกษามี

ความตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติเห็นคุณค่าของธรรมชาติ

ที่ มี คุ ณป ร ะ โ ย ชน ์ ต ่ อ ม นุ ษ ย ์ ก็ จ ะ ช ่ ว ย กั น รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ไม่ท�าลายธรรมชาติส ่วนปัจจัย																				

จิตสาธารณะ	ศักดิ์ชัย	นิรัญทวี	 (2541,	น.57)	ได้ให้นิยาม

จิตส�านึกสาธารณะคือจิตใจท่ีค�านึงถึงประโยชน์ของ											

ส่วนรวมค�านึงความส�าคัญของสิ่งที่อันเป็นของที่ต้องใช	้					

หรือมีผลกระทบร่วมกันในชุมชนเน่ืองจากไม่พบงานวิจัยท่ี

ศึกษาจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าแต่ลักษณะจิตสาธารณะที่ฝังตัวอยู่เมื่อบุคคลได้

เผชิญกับสถานการณ์เก่ียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าบุคคล

เหล่านี้ก็น่าจะมีพฤติกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยและปัจจัยการควบคุมตนเอง	

สินีนุช	 ม่วงกล�่า	 (2544,น.136)	 	 ศึกษาพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	

สังกัดกรมสามัญศึกษา	จังหวัดนนทบุรี	ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจัยท่ีมีความเหมาะสมในการอธิบายความเปล่ียนแปลง

ของพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดีที่สุด	 คือ	

ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน

						 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟ้า	 เก่ียวข้องกับการได้รับแบบอย่าง	 อาศัย

กระบวนการ เ รี ยนรู ้ โ ดยการสั ง เกตของแบนดู ร า																																						

(สุรางค์	 โคว้ตระกูล.	 2550,	 น.236-242;	 อ้างอิงมาจาก	

Bandura.1977)	ปัจจัยการได้รับแบบอย่างพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ ้าจากครอบครัว 	 จิ ระ เสกข ์																																	

ตรีเมธสุนทร	และไพฑูรย์		พิมดี	(2550,	น.24)	กล่าวว่าการ

มีแบบอย่างของคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดย่อมส่งผลถึง

พฤติกรรมด้านต่างๆของนักศึกษาโดยเฉพาะบิดามารดามี

พฤตกิรรมอย่างไรเดก็ก็จะเลยีนแบบท�าตามพฤตกิรรมนัน้ๆ

การเลียนแบบการท�าตามบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดใน

ครอบครัวท่ีมีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าเด็กก็จะมี

พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าเช่นเดียวกันดังน้ันการมีแบบ

อย่างคนใกล้ชดิในครอบครวัทีม่กีารประหยัดไฟฟ้าก็จะเป็น

ลกัษณะสถานการณ์ทีม่ผีลถึงพฤตกิรรมประหยัดไฟฟ้าของ

นักศึกษาได้ส่วนปัจจัยการได้รับแบบอย่างพฤติกรรมการ

ประหยดัพลังงานไฟฟ้าจากเพ่ือน	อรพินทร์		ชชูม		และคณะ	

(2549,	 น.22	 อ้างใน	ปราณี	 จ้อยรอด	และคณะ.	 2552,												

น.37)	กล่าวว่า	กลุ่มเพื่อนมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอด

เพราะว่ากลุม่เพ่ือนสนองความต้องการบางอย่างกลุม่เพ่ือน

ยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคมและการรู้คิด	อารมณ์	

สนานภู่	(2544,		น.73,107)	ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของ

พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของนักศึกษาในสถาบัน

ราชภัฎพบว่าการได้รับแบบอย่างการประหยัดทรัพยากร

จากคนรอบข้างได้แก่ผู้ปกครองญาติเพ่ือนเป็นต้น	 เป็นตัว

ท�านายท่ีส�าคัญล�าดับท่ีหน่ึงของพฤติกรรมประหยัด

ทรัพยากรและปัจจัยการได้รับแบบอย่างการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าจากสื่อสินีนุช	 ม่วงกล�่า	 (2544,	 น.137)									

ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนต้น	สังกัดกรมสามญัศึกษาจงัหวดันนทบรุ	ี
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พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	คือ	การรับรู้ข่าวสารด้าน

พลังงานกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู ้ข่าวสารด้าน

พลังงานสูงท่ีสุด	 คือ	 เคยชมนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับ

พลังงานทั้งในและนอกโรงเรียนและได้รับเกร็ดความรู้เรื่อง

พลงังานจากการอ่านโปสเตอร์ตามสถานทีต่่างๆ	ดงัน้ันจาก

การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ	 จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความเก่ียวข้องกับปัจจัยภายใน	

คือ	 การตระหนักรู ้บุญคุณธรรมชาติ	 จิตสาธารณะ	 การ

ควบคมุตนเอง	และปัจจยัภายนอก	คอื	การได้รบัแบบอย่าง

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว	 การได้รับแบบ

อย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพ่ือน	และการได้รับ

แบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากสื่อ

	 ผูวิ้จยัในฐานะทีเ่ป็นบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน	วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 เห็นว่าในปัจจุบัน	ปัญหาการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่าเป็นส่วน

หนึง่ทีส่่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงอณุหภูมขิองโลกจนเป็น

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้ปริมาณไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนเกิด

จากประชากรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น

ส่วนหน่ึงเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์	 	 ซึ่งอาจจะเกิดจาก

การขาดความรู	้ความเข้าใจทีถู่กต้อง	ความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังนั้นจึงสนใจศึกษาว่าปัจจัย

ใดท่ีส่งผลกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 เพ่ือใช้ผลการวิจัยเป็น

แนวทางในการด�าเนนิการลดปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	ส่งเสรมิให้นักศกึษาตระหนกั

ถึงการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างรูค้ณุค่าจนเกิดแนวปฏบิตัท่ีิดี	

และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและนโยบายการ

รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา

	 2.		 เพ่ือศกึษาระดบัพฤตกิรรมการประหยัดพลงังาน

ไฟฟ้าของนักศึกษา

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของนักศึกษา	โดยมีตัวแปรอิสระ	ดังนี้	ปัจจัยภายใน	

คือ	การตระหนักรู้บุญคุณของธรรมชาติ	จิตสาธารณะ	การ

ควบคุมตนเองปัจจัยภายนอก	คือ	การได้รับแบบอย่างการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัว	การได้รับแบบอย่าง

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากเพ่ือน	การได้รับแบบอย่าง

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากสื่อและตัวแปรตาม	 คือ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
						 1.		 ประชากร	(Population)	ได้แก่	นักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรขีองวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	ภาคปลาย	ปีการศึกษา	

2556	ประกอบด้วย	นกัศกึษา	3	คณะวิชา	คอื	คณะพยาบาล

ศาสตร์	 คณะศิลปศาสตร์	 และคณะกายภาพบ�าบัด	 รวม

ประชากร	จ�านวน	811	คน

	 2.	 กลุม่ตวัอย่าง	(Sample)	ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้	

ได้แก่	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ภาคปลาย	ปีการศึกษา	

2556ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 โดยการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างตามตารางของยามาเน่	 (Yamane	 ,1973,	 pp.		

886-887)	ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อน	เท่ากับ		0.05	จะ

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 286	 คน	 ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้							

กลุม่ตวัอย่าง		จ�านวน	300	คน	แล้วสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้		

(Stratified	Random	Sampling)	 มีสัดส่วนท่ีเท่ากันของ		

คณะและแต่ละชั้นปี

						 3.		 ผู ้ วิจัยได้สร ้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม														

ซึ่งมี	4	ตอนมีลักษณะดังนี้

	 ตอนท่ี	1		สอบถามท่ีถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล	

ได้แก่	เพศ	อายุ	คณะวิชา	และชั้นปี

	 ตอนท่ี	2		สอบถาม	พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า	

	 ตอนที่	3		สอบถามปัจจัยภายใน	ได้แก่	

	 	 	 1.		 สอบถามการตระหนักรูบ้ญุคณุของ	

ธรรมชาติ		

	 	 	 2.			 สอบถามจิตสาธารณะ	

	 	 	 3.			 สอบถามการควบคุมตนเอง	
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	 ตอนที่	4		สอบถามปัจจัยภายนอก	ได้แก่	

	 	 	 1. 	 	 	 สอบถามการได ้รับแบบอย ่าง																	

การประหยัดไฟฟ้าจากครอบครัว	

	 	 	 2.		 สอบถามการได ้รับแบบอย่าง									

การประหยัดไฟฟ้าจากเพื่อน	

	 	 	 3.	 สอบถามการได ้รับแบบอย่าง									

การประหยัดไฟฟ้าจากสื่อ

	 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมผู้วิจัยได้

ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้าง

แบบสอบถามและหาคุณภาพเครื่องมือโดยการให้ผู ้

เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่าน	 ตรวจสอบได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ	 0.80-1.00	 และน�าไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	30	คน	และน�ามาวิเคราะห์

เพ่ือหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามค่าอ�านาจจ�าแนกราย

ข้อใช้เกณฑ์	0.5	ขึน้ไป	หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

แต่ละฉบับใช้เกณฑ์	0.7	ขึ้นไป

						 4.		 การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยจัดท�าเอกสารขอ

อนุมตัเิกบ็ข้อมลูจากรองอธิการบดฝ่ีายวิจยัและพัฒนาของ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติ	ผู้วิจัยจัดการ

น�าแบบสอบถามแจกกับนักศึกษาทุกคณะตามจ�านวนท่ี

ก�าหนดไว้	 แล้วขอรับคืน	 โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล	 1	

สัปดาห์การเก็บแบบสอบถาม	จ�านวน	300	ชุด	ตอบได้ครบ

ถ้วนสมบรูณ์	น�าแบบสอบถามมาบนัทกึลงรหัสและตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 และน�าไปด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูปทางสถิติตามล�าดับ

						 5.		 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติพื้นฐาน	ได้แก่

ค่าร้อยละ	 (Percent)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

ได้แก่หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	(Item	Discrimination)	

ของแบบสอบถามโดยใช้	 	 (Item-total	 Correlation)			

หาความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 แบบสอบถามโดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า	 (a-	 coefficient)	 ของครอนบาค								
(Cronbach)	 สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน	 (Inferential																

statistics)	 เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	 (Hypothesis	

-testing)	 ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 (Pearson	Product	

Moment	Correlation	Analysis)	และใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	โดย

วิธีล�าดับขั้นตอน	(Stepwise)

     

ผลกำรวิจัย
						 1.		 การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีท�านายพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์	 (r)	 ระหว่างตัวแปรปัจจัยภายใน	และ	ปัจจัย

ภายนอก	 กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าพบว่า

ตัวแปรอิสระทุกตัว	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมนัียส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.01

							 2.		 การวิเคราะห์เพื่อค้นหาตัวท�านายที่มีนัยส�าคัญ	

หรอืมปีระสทิธิภาพสูงในการท�านายพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง	พบว่าตัวท�านาย	

3	 ตัว	 ที่มีนัยส�าคัญหรือมีประสิทธิภาพสูงในการท�านาย

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ได้แก่	การตระหนักรู้

บุญคุณธรรมชาติเป็นตัวท�านายแรกที่มีอิทธิพลสูงสามารถ

ท�านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	และมีอ�านาจในการท�านาย

ร้อยละ	 20.70	 การได้รับแบบอย่างประหยัดไฟฟ้าจาก

ครอบครัว	 เป็นตัวท�านายที่มีประสิทธิภาพสูงล�าดับท่ี	 2		

สามารถร่วมกับการตระหนักรู ้บุญคุณธรรมชาติท�านาย

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ	 25.5													

(ตวัท�านาย	2	ตวั)	โดยอ�านาจในการท�านายเพ่ิมขึน้จากการ

ใช้ตัวท�านายแรกตัวเดียวร้อยละ	4.8	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 0.01	การได้รับแบบอย่างประหยัดไฟฟ้าจาก

เพ่ือน	เป็นตวัท�านายท่ีมปีระสทิธภิาพสงูล�าดบัที	่3	สามารถ

ร่วมกับการตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ	และการได้รับแบบ

อย่างประหยัดไฟฟ้าจากครอบครัวท�านายพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ	 26.9	 (ตัวท�านาย	3	ตัว)	

โดยอ�านาจในการท�านายเพ่ิมขึ้นจากการใช ้ท�านาย																							

2	 ตัวแรก	 ร้อยละ	 6.2	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ						

0.01	 ท้ังน้ีค ่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากับตัว

ท�านายทั้ง	3	ตัวเท่ากับ	0.519
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						 3.		 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง	 วิเคราะห์ข้อมูล

จากค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่านักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 3.91	 จากคะแนนเต็ม	 5	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ	1.1640	ซึ่งอยู่ในระดับมาก

อภิปรำยผล
						 1.		 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรท่ีเข้าไปท�านาย	3	ตัว

จากตัวแปรท�านายท้ังหมด	 6	 ตัวที่มีนัยส�าคัญหรือมี

ประสิทธิภาพสูงในการท�านายพฤติกรรมการประหยัด

พลงังานไฟฟ้าของนกัศกึษา	ได้แก่	ตวัแปรปัจจยัภายใน	คอื	

การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติ	ตัวแปรปัจจัยภายนอก	คือ	

การได้รบัตวัแบบการประหยัดพลงังานไฟฟ้าจากครอบครวั	

และการได้รบัตัวแบบการประหยัดพลงังานไฟฟ้าจากเพ่ือน

ตามล�าดับ	

						 2.		 การตระหนักรู ้บุญคุณธรรมชาติ	 ส ่งผลต่อ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามาก

ทีสุ่ดและตัวแปรนีเ้ป็นตวัแปรปัจจยัภายใน	ทีน่่าจะให้ความ

สนใจมากที่สุด	 ซึ่งการปลูกฝังอบรมควรจะต้องกระท�าให้

นักศึกษาเกิดความรู ้สึกถึงความจ�าเป็นในการประหยัด

พลงังานไฟฟ้าด้วยตวัของเขาเอง	อย่างไรก็ตาม	การค้นคว้า

ตัวแปรนี้ยังไม่พบผลงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรการตระหนักรู้

บุญคุณธรรมชาติมาก่อน	 	 แต่ผลการวิจัยสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	หมวด	4	

หน้าท่ีของชนชาวไทยซึ่งได้บัญญัติหน้าท่ีของคนไทยไว้ใน

มาตรา	 73	บัญญัติไว้ว่า	 “บุคคลมีหน้าท่ีรับราชการทหาร

ช่วยเหลอืในการป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัสิาธารณะเสยี

ภาษีอากรช่วยเหลือราชการรับการศึกษาอบรมพิทักษ์

ปกป้องและสบืสานศลิปวัฒนธรรมของชาต	ิและภมูปัิญญา

ท้องถ่ินและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท้ังนี้

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”	 และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ

ค�ากล่าวของ	พระไพศาล	 วิสาโล	 (2554)	กล่าวว่าหากเรา

มองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	 ที่อยู ่ได้เพราะ

ธรรมชาติ	ดังนั้นจึงพึงส�านึกในบุญคุณของธรรมชาติ

						 3.	 การได้รับแบบอย่างพฤติกรรมการประหยัด

พลงังานไฟฟ้าจากครอบครวั	สามารถท�านายพฤติกรรมของ

นักศึกษาเป็นอันดับท่ี	 2	 ผลท่ีได้น้ีชี้ให้เห็นว่า	 หากคนใน

ครอบครัวเป็นแบบอย่างท่ีดีนักศึกษาก็จะได้รับแบบอย่าง

พฤตกิรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้าด้วยสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	จิระเสกข์	ตรีเมธสุนทร	และไพฑูรย์	พิมดี	(2550)	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ฐานันดร์	เปียศิริ	(2545,	น.

164)

						 4.	 การได้รับแบบอย่างพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าจากเพ่ือน	 เข้าไปเป็นตัวท�านายล�าดับท่ี	 3	

แสดงว่าถ้านกัศกึษาได้รบัแบบอย่างพฤตกิรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าจากเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้นก็จะส่งผลท�าให้มี

พฤติกรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ด้วย	ทีเ่ป็นเช่น

นี้เนื่องจาก	 การได้รับแบบอย่างจากเพ่ือนเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ	

โดยเฉพาะการเรียนในระดับอุดมศึกษา	 นักศึกษาให้ความ

ส�าคัญกับเพ่ือนมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อารมณ	์

สนานภู่	(2544,	น.73,	107)	

     

ข้อเสนอแนะ
	 การตระหนักรู้บุญคุณธรรมชาติของนักศึกษา	 เป็น

ตัวท�านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ

นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีส�าคัญท่ีสุดในกลุ่ม

ปัจจัยภายใน	 การได้รับแบบอย่างการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าจากครอบครัว	และการได้รับแบบอย่างการประหยัด

พลังงานฟ้าจากเพ่ือน	 เป็นตัวท�านายส�าคัญท่ีสุดในกลุ่ม

ปัจจัยภายนอก	 ดังน้ันสถาบันการศึกษาจึงควรให้ความ

ส�าคัญกับการปลูกฝังและพัฒนาให้นักศึกษามกีารตระหนัก

รู ้บุญคุณธรรมชาติมากท่ีสุด	 และประกอบด้วย	 การจัด

กิจกรรมการน�าเสนอแบบอย่างการได้รับพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากครอบครัวของนักศึกษาบาง

ครอบครวั	และจดักจิกรรมการน�าเสนอแบบอย่างการได้รบั

พฤติกรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้าจากเพ่ือน	รวมถึงควร

มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

สถาบันการศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี

ต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา

เพิ่มขึ้น
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