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หัวข้อ  พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ชื่อวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

ผู้ศึกษา  นางสาวฮาซีเยาะ  วรรณมาตร ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่   
                                            การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

            นางสาวนาตียะห์  อิทธิพลสกุล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้กระบวนการเชิงปริมาณ (Quantitative Research)มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส และศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน  250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 2 ตอน 
คือ 1.แบบวัดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 2.แบบวัดแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาพบว่า 

 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี ่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 คะแนน         
และคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 3.48 คะแนน โดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 คะแนน หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้
คะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือ ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอหากไม่มี   
การใช้งาน ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 90.80 และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าน้อยท่ีสุดคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 28.00 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากการสนับสนุนและได้ร ับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการการดำเนินการจัดทำการศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือดูแล อย่างยิ่งต่อการดำเนิน
การศึกษาและเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ เป็นประโยชน์แก่การดำเนินการศึกษา ส่งผลให้งานวิจัยเล่ม
นี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้ศึกษาขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณนายสุธี บุญญะถิติ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นราธิวาส ดร.ปชานนท์ ชนะราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
เป็นผู้ให้สนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบคุณ ดร.อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ ที่ปรึกษาวิจัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือ
วิจัยสำหรับการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้นตลอดจนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง          
ในการศึกษาวิจัยที่ไม่ได้เอ่ยนามในนี้ 

 และขอขอบคุณผู ้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 17 โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมืออย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ศึกษาวิจัย ส่งผลให้ผู้ศึกษาสามารถดำเนินการศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีคุณค่าหรือประโยชน์
อันเกิดจากวิจัยเล่มนี้  
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

                พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องส่วนตัว การทำงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ยิ่งมีสิ่งประดิษฐ์ที่อำนวย
ความสะดวกให้กับชีวิตมากเท่าไร พลังงานไฟฟ้าก็จะถูกนำมาใช้มากขึ้นเท่านั้น จะเห็นได้ว่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่เราได้บริโภคกันอยู ่นี ้ล้วนได้รับมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั ้งสิ ้น การที่ประชากรมนุษย์        
ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายมหาศาล และมนุษย์นั้นมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด มนุษย์จึงคิดค้น 
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์เอง แต่ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัด จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตมนุษย์เราอาจไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนำมา
ผลิตพลังงานไฟฟ้า (หรือน้อยมาก/ไม่นับรวมพลังงานแสงอาทิตย์) และหากโลกมีการใช้พลังงาน     
ในระดับที่เป็นอยู่และไม่มีการค้นพบเพิ ่มเติมแล้วคาดว่าโลกจะมีแหล่งสำรองน้ำมันใช้ไปได้อีก
ประมาณ 42 ปี ก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 64 ปี และถ่านหินประมาณ 220 ปี การขยายตัวอย่าง
รวดเร็วทางภาค เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ ่มจำนวนประชากรอย่างต่อเนื ่อง           
ทำให้ความต้องการพลังงานภายในประเทศสูงขึ้นโดยตลอด  

              จากการแถลงสถานการณ์แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 64      
ที่ผ่านมาการใช้พลังงานปี 2564 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก  
ที่ถดถอยเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการใช้พลังงานขั้นต้น
รายชนิด สรุปได้ว่าการใช้น้ำมัน คาดว่าจะลดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  การใช้ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 
โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา ทั้งจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า การใช้ในโรงแยก
ก๊าซ ขณะที่การใช้ในภาคขนส่ง (NGV) ลดลงการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1    
ถึง 0.4 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทั้งการใช้ในการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม การใช้ไฟฟ้านำเข้า 
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศลาวจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่าง
ต่อเนื่องการใช้พลังงานทดแทน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนของภาครัฐ การใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เนื่องจากปี 2563 การใช้ไฟฟ้าติดลบ
จากผลกระทบ COVID-19 ในขณะที่ปี 2564 คาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ตามภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศและตามการดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
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             เพื ่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและประหยัดมากขึ ้น ทุกภาคส่วนประเทศ
จำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจในการประหยัดการใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการให้ความสนใจต่อกิจกรรมการใช้พลังงานต่างๆให้เกิด
ความสูญเปล่าน้อยที่สุด ซึ่งต้องให้ถือเป็นหน้าที่หลักของส่วนราชการและภาคเอกชนที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการเรียนรู้ประสบการณ์ และมาตรการในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน 

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้    
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย โรงเรียนปลอดขยะ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา      
ตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม  
ของชาติ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือให้สำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาดำเน ินการจ ัดทำงานวิจ ัยในประเด ็นของการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคัดเลือกหัวข้อวิจัยตามกรอบการวิจัยจำนวน 5 
ประเด็น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด อย่างน้อย 1 เรื่อง และตอบ
โจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) ในด้านใด และจัดทำ
บทสรุปที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือข้อเสนอในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเดือนกันยายน 2564 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการวิจัยในประเด็น    
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
2.เพื่อศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส โดยศึกษาจากตัวบุคคลในโรงเรียน จำนวน 250 คน จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียน ทั้งหมด จำนวน 690 คน ซึ่งจะศึกษาจากพฤติกรรม
มนุษย์ และแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษา ครั้งนี ้
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ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียน จำนวน 17 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 690 คน 

ขอบเขตด้านเวลา 
 ดำเนินการศึกษา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 รวมระยะเวลา 4 เดือน 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ตำแหน่ง และโรงเรียน 
2.ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

ประโยชน์ที่ได้รับของการศึกษา 
1. ทราบถึงพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถไปประกอบการวิเคราะห์ถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ของโรงเรียน  เพื ่อใช้ประกอบการออกนโยบายที่จะช่วยกระตุ้น          
ให้โรงเรียนมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ ้น เพราะถ้าผู ้บริหารที ่เป็นผู ้ออกนโยบายทราบ         
ถึงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนจะส่งผลให้นโยบายที่ออกมา มีประสิทธิภาพและได้รับความ
ร่วมมืออย่างดี  

2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ซึ่งข้อมูลนี้      
จะนำไปเป็นข้อมูล ให้โรงเรียนใช้ประกอบให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน  
จะได้ไปสนับสนุนแนวทางต่างๆ เหล่านั้น เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
มากที่สุดเป็นข้อมูลต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปใช้ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนได้ 

3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกี ่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน       
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

4. ทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

คำจำกัดความของการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้กำหนดคำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
การศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน     

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู ้อำนวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครู        
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ    
การควบคุม กำกับ ดูแลเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล          
การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ครูในโรงเรียน หมายถึง ครูมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการสอนศิษย์ เพื่อให้ศิษย์มีความรู้
ความสามารถในวิชาการท้ังหลายทั้งปวง ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของผู้เป็นครูสอนทุกคน 

 ความรู้เกี ่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งสามารถศึกษา     
เล่าเรียน ค้นคว้า หรือจากประสบการณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการใช้และการดูแล รักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสถานที่       
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงแต่ได้ประโยชน์จากการใช้งานเท่าเดิม 

 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า หมายถึง  การกระทำ หรือการปฏิบัติในการ             
ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง โดยการใช้ การเลือก และการดูแล
รักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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พฤติกรรมการประหยัดพลงังาน 

1. ท่านปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ครั้งที่เลิกใช้งาน 
2. เมื่อท่านเห็นว่าเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิ  
ที่ไม่ใช่ 25 องศาเซลเซียส ท่านจะรีบเปลี่ยนไปตั้ง
อุณหภูมิที25องศาเซลเซียสทันที 
3. ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา 
4. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 
5. เมือ่ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้างานท่านจะดึงปลั๊ก
ออก 
6. เมื่อท่านผ่านไปเห็นห้องที่เปิดไฟทิ้งและไม่มีคน
อยู่ท่านจะรีบปิดไฟ 
7. ท่านปิดเครื่องปรับอากาศในห้องพักครูหรือ
ห้องพักผู้อำนวยการหรือห้องเรียน ระหว่างพัก
กลางวันเมืออยู่เป็นคนสุดท้าย 
8. เมื่อท่านพบว่าหลอดไฟมีฝุ่นเกาะทำให้ลดความ
สว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความ
สะอาด 
9.  เมื่อถึงเวลาเลิกงานท่านจะปิด
เครื่องปรับอากาศทันที 
10. เมื่อท่านอยู่ในห้องที่ร้อนอบอ้าวท่านเปิดพัดลม
ช่วยแทนการลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็น
ขึ้น 
11. ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอไม่มีการใช้งาน 
12. เมื่อท่านต้องมาทำงานคนเดียววันหยุด ท่านจะ
เปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
13. ท่านจะเปิดไฟเฉพาะบริเวณท่ีใช้ทำงานเท่านั้น 
14. ท่านย้ายสิ่งของหรือเอกสาร                     
ที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพ่ือลดการ
ทำงานของเครื่องปรับอากาศลง                                                                                                     

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

    ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

  

                                    
                                                                                              
 

 
 

 

            
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. โรงเรียน 
2. ตำแหน่ง 

 
  
      
 

 



 
 
 

 

บทที่ 2 

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติ และงานวิจัยที่ เป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
2. แนวคิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
3. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ ได้มีการให้แนวคิด ความหมาย และทฤษฎีไว้หลากหลายทั้งจาก

นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยาหลายท่าน โดยด้านพฤติกรรมศาสตร์จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก ับมนุษย์หรือศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ส ่วนจิตว ิทยาสังคม              
เป็นสาขาวิชาหนึ่งในกระบวนการวิชาต่างๆ ทางสังคมที่มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล อันเป็นผล
เนื่องมาจากตัวกระตุ้นทางสังคม และในมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์
ที ่ได้เร ียนรู ้มา โดยอาจได้ร ับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมสังคมนั้น          
ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย์ ดำริสุข (2544:1 อ้างถึงใน สุปริญญา ลิ้นวนานนท์, 2559: 8) 

จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดเก ี ่ยวกับพฤติกรรมนั ้น ผู้ ศ ึกษาได ้ศ ึกษา             
และรวบรวมไว้ ดังนี้ 

1.1 ความหมายของพฤติกรรม 
แบนดูรา (Bandura, 1977: 16) ได้สรุปว่า การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นผลมา

จากความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อของคน 
เคแกน และซีแกล Kagan and segal (1992: 5-6 อ้างถึงใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559: 

9) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง ทุกการกระทำของร่างกายในแต่ละวัน ตั ้งแต่ตื ่นนอน แต่งตัว         
กินอาหารเช้า จนถึงเข้านอน ซึ่งหมายรวมถึงว่าในหนึ่งวันเราจะต้องเดิน  พูด เรียน ทำงาน เล่น 
หัวเราะ หรือในบางครั้งก็ร้องไห้ 

กันยา สุวรรณแสง (2546: 88 อ้างถึงใน สุปริญญา ลิ ้มวนานนท์ , 2559: 9) กล่าวว่า
พฤติกรรมเป็นการแสดงออกในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่เลือกแล้วว่า
เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ 
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จุฑารัตน์ เอื ้ออำนวย (2551:5 อ้างถึงใน สุปริญญา ลิ ้มวนานนท์, 2559: 9) พฤติกรรม 
หมายถึง การแสดงหรือการกระทำทั ้งที ่มองเห็นหรือสังเกตได้ของสิ ่งมีชีวิต และที่มองไม่เห็น         
หรือสังเกตไม่ได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการของจิต อาจใช้เครื่องมือทดสอบหรือทดลองได้ 

ประภาเพ็ญสุวรรณ (2526: 15 อ้างถึงใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559: 9) ได้ให้ความหมาย
ของพฤติกรรมไว้ว ่า กิจกรรมทุกประเภทที ่มนุษย์กระทำ ไม่ว ่าสิ ่งนั ้นจะสังเกตได้หรือไม่ได้            
เช่น การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก ความสนใจ เป็นต้น 

ราชบัณฑิตสถาน (2556: 33 อ้างถึงใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559: 9) ให้คำจำกัดความ
ของมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง กิริยา อาการที่ได้มาภายหลังกล่าวคือ บุคคลจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นเพราะ
เคยได้ร่วมสังสรรค์กับเพื่อมนุษย์อื่นมาก่อนแล้ว พฤติกรรมมนุษย์ต่างกับพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด   
ซึ่งเป็นสันดานอันเป็นสามัญอยู่ในชีวิตทั่วไป 

จากความหมายของพฤติกรรมข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมหมายถึง     
การกระทำหรือการปฏิบัติของบุคคล ไม่ว่าการกระทำนั้นจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และไม่ว่าจะสังเกต
การกระทำนั้นได้หรือไม่ก็ตาม 

สำหรับการศึกษาในครั ้งนี ้ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการประหยัดพลั งงานไฟฟ้า 
หมายถึง การกระทำ หรือการปฏิบัติในการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า      
ที่จำเป็นลง โดยการใช้ การเลือก และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 

2. แนวคิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Electricity Saving) มีความสำคัญและได้ร ับความสนใจ      
จากทุกๆฝ่าย เนื ่องจากเป็นประเด็นเกี ่ยวกับการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมที ่ส ่งผลกระทบต่อสังคม          
และเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันการทำงานในองค์กรแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ก็ได้รับความใส่ใจจากผู้บริหารองค์กรเช่นกัน ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย        
ที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

 นักวิชาการได้ให้ความหมายของ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไว้หลายรูปแบบโดยสรุป คือ  

 Kempton et al. (1992 อ้างใน สุเมธ บังเกิด, 2562: 20) คำว่า การลด หรือ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าโดยรวมโดยจำกัดการใช้เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 

 ปริพล ทับทิมทอง (2552 อ้างใน สุเมธ บังเกิด, 2562: 20) การประหยัดไฟฟ้า หมายถึง    
การใช้ไฟฟ้าอย่างจำเป็นแก่ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 วิรัตน์ บุญมี (2552 อ้างใน สุเมธ บังเกิด, 2562: 20) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า หมายถึง 
การจัดการและควบคุมการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าและลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดการลดการใช้พลังงานสามารถทำได้โดย   
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ลดการสูญเสียและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ เช่น ขณะที่ไม่ใช้งานเครื่องจักรก็ทำการปิดเครื่อง 
เลือกขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน ติดตั้งระบบอัตโนมัติควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสม 

 กรมพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์พล ังงาน (2551 อ้างใน ส ุเมธ บ ังเก ิด , 2562: 20)           
การประหยัดไฟฟ้า คือ การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้านอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้วยัง
จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย 

 สุปริญญา ลิ ้มวนานนท์ (2559 อ้างใน สุเมธ บังเกิด, 2562: 20) กล่าวว่า การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงการจำกัดการใช้พลังงานเท่านั้น แต่เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การใช้พลังงานน้อยลงแต่ได้รับประโยชน์เท่าเดิมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

 จากความหมายของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว สรุปได้ว่า การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึง การเลิกใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นผลจาก     
การจัดระบบการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ดีนั่นเอง การใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน
หรือที่อยู่อาศัยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องเข้าใจกิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆในอาคารนั้น 
ขณะที่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน หมายถึง การลดใช้พลังงานไฟฟ้าลงโดยการจัดการ  
ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการประหยัดการลดใช้พลังงานด้วย
พฤติกรรม ดังนั้นจะต้องมีการกำหนดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ต่างๆอย่างประหยัดและถูกต้อง 

3. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นราธิวาส จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบการเขียนขอบเขตการศึกษา และการสร้างกรอบแนวคิด 

 จากการสำรวจการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส         
ด้านข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนย้อนหลัง จำนวน 10 เดือน ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน          
2563 - มีนาคม 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
จำนวน 17 โรงเรียน ดังนี้ 

1. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 
2564 จำนวน 126,649.02 บาท 

2. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนศรีวารินทร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564  

จำนวน 169,322.22 บาท  

3. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนนราธิวาส ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564  
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จำนวน 947,459.81 บาท 

4. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนตากใบ ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564      
จำนวน 274,094.64 บาท 

5. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 437,590.51  บาท 

6. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนบาเจาะ ตั ้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564   
จำนวน 251,808.97 บาท 

7. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนนราสิกขาลัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 941,869.64 บาท 

8. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนมีนาคม
2564 จำนวน 473,116.10 บาท 

9. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนสุคิรินวิทยา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 113,976.39 บาท 

10. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 
2564 จำนวน 605,905 บาท 

11. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนร่มเกล้า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 498,275.05 บาท 

12. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 
2564 จำนวน 150,004.01 บาท 

13. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนตันหยงมัส ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 254,392.24 บาท 

14. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 
2564 จำนวน 324,708.29 บาท 

15. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนธัญธารวิทยา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 143,666.79 บาท 

16. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนสุไหงโก-ลก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 
จำนวน 806,748.29 บาท 

17. ข้อมูลค่าไฟของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
บางปอประชารักษ์  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 - เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 69,722.92 บาท 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ผู้ศึกษาได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆดังนี้ 

Yihua Yu (2016: 7-8 อ้างใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559: 34) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้า ในเขตชนบทของประเทศจีน ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสำรวจ  
ของใช้ในครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในชนบทของประเทศจีนมีศักยภาพในการประหยัด
ไฟฟ้า โดยปริมาณการใช้ไฟขั้นต่ำขึ้นอยู่กับขนาดบ้าน อายุบ้าน และจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้
ยังพบว่าศักยภาพในการใช้ไฟฟ้าของเขตภูมิภาคกับชนบทมีความแตกต่างกัน 

ธภัทร ภิรมย์ (2558:1-63 อ้างใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559: 34)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัย  
ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับน้อย และระดับ
การศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และเพศมีอิทธิผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

นิพนธ์ ทักษิณ (2558:65-82 อ้างใน สุปริญญา ลิ ้มวนานนท์ , 2559: 34)  ได้ศึกษาเรื ่อง    
การวางแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภั ฎสวนดุสิต     
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า       
มีเพียงนักศึกษาบางส่วนเท่านั้น ที่ยังตื่นตัวและไม่ให้ความร่วมมือ และด้านนโยบายการลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามีข้อสรุปจะคงนโยบายเดิมไว้ ทั้ง 6 ข้อ และมีแผนการขับเคลื่อนนโยบายทั้งสิ้น 13 แผน 

นภดล ลีลารุ่งโรจน์ (2557: 59-61 อ้างใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559: 34-35) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยภาพรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีเพียงด้าน
การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการปฏิบัติเกือบทุกครั้ง และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

รุจิรา คงนุ้ย และทักษิณา เครือหงส์ ได้ศึกษาเรื่อง (2557 อ้างใน สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 
2559: 35) พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ           
ผลการศ ึกษาพบว ่าน ักศ ึกษาชายและหญิงม ีความร ู ้ เก ี ่ยวก ับสถานการณ์พล ังงานไฟฟ้า                  
และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที ่ถูกต้องไม่แตกต่างกัน แต่มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน      
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อัสนี อำนวย (2555:64-67 อ้างใน สุปริญญา ลิ ้มวนานนท์ , 2559: 35) ได้ศึกษาเร ื ่อง
การศึกษาสภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในบ้าน และวิทยาลัยของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการประหยัดไฟฟ้า
อยู่ในระดับสูง แต่เมื่อจำแนกลักษณะพฤติกรรมตามอายุ การศึกษา ภูมิลำเนา พบว่าไม่แตกต่างกัน 
ในเรื่องทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พบว่า นักศึกษาหญิงมีทัศนคตินี้มากกว่านักศึกษา
ชาย และในด้านการศึกษา พบว่า การศึกษาไม่ช่วยให้นักศึกษามีทัศนคติเกี ่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ ในด้านความรู ้ในเรื ่องการประหยัดพลังงานไม่ขึ ้นอยู ่กับเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของนักศึกษามากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการอบรม
เลี้ยงดู รองลงมาคือทัศนคติเก่ียวกับการใช้พลังงาน 

พีระพัฒน์ ธีระวรรณธนะสิริ (2556: 25-35 อ้างใน สุปริญญา ลิ ้มวนานนท์ , 2559: 35)      
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของครัวเรือน ในตำบลแม่หล่าย 
จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที ่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้า            
ของครัวเรือนคือ ทัศนคติ เนื้อหาข่าวสาร จำนวนครั้งเข้าร่วมโครงการ ผู้ให้ข่าวสาร สถานภาพสมรส 
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของครัวเรือน คือ เพศ รายได้ครัวเรือน 
และแหล่งข่าวสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ป ิยะนาฏ ห ัตถศาสตร ์  (2554:48-51 อ ้างใน ส ุปร ิญญา ล ิ ้ มวนานนท์ , 2559: 36)                 
ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก         
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณไฟฟ้าของครัวเรือนได้แก่ ขนาดของครัวเรือน รายได้ของ
ครอบครัว ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้โรงเรียน     
ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในโรงเรียนมากขึ้น และทราบถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ในสภาวะปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีผู้ศึกษาได้กำหนดไว้ว่ามีพฤติกรรม อย่างไร และเป็นไปในทิศทางใด 
รวมทั้งได้ทำให้ทราบถึงแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านั้น ซึ่งนำมาใช้ประกอบการศึกษาวิจัยในบทต่อไป 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

บทที ่3 

    วิธีดำเนินการศึกษา 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียด
ในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                               
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา                                                                                                            
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา                                                                                               
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                             
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน           
ครูผู้รับผิดชอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปจำนวน 690 คน  

การสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน  250 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรสุ่มอย่างง่าย เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ดังนี้ 
ตาราง 1 

ลำดับ
ที ่

โรงเรียน 
จำนวน
ผู้บริหาร
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

  กลุ่มตัวอย่าง 
รวมกลุ่ม
ตัวอย่าง รวม 

ผอ./
รอง 

ผอ.รร 
ครู 

1 นราธิวาส 4 110 114 1 39 40 
2 นราสิกขาลัย 4 61 65 1 22 23 
3 เฉลิมพระเกียรติฯ 1 18 19 0 7 7 
4 บาเจาะ 1 22 23 0 8 8 
5 ร่มเกล้า 3 49 52 1 18 19 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

โรงเรียน 
จำนวน
ผู้บริหาร
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

  กลุ่มตัวอย่าง 
 รวมกลุ่ม
ตัวอย่าง รวม 

ผอ./
รอง 

ผอ.รร 
ครู 

6 รือเสาะชนูปถัมภ์ 2 34 36 1 12 13 
7 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 2 21 23 1 8 9 
8 ศรีวารินทร์ 2 21 23 1 8 9 
9 ตากใบ 2 27 29 1 10 11 
10 เวียงสุวรรณวิทยาคม 3 47 50 1 17 18 
11 สุไหงโก-ลก 4 77 81 1 28 29 
12 มัธยมสุไหงปาดี 2 28 30 1 10 11 
13 ธัญธารวิทยา 1 13 14 0 5 5 
14 สุคิรินวิทยา 2 25 27 1 9 10 
15 ตันหยงมัส 2 30 32 1 11 12 
16 สวนพระยาวิทยา 3 54 57 1 20 21 
17 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 1 14 15 0 5 5 

รวมทั้งหมด 39 651 690 13 238 250 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด โดยประยุกต์
แบบสอบถามของ สุปริญญา ลิ้มวนานนท์, 2559:39 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

โดยมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดจำนวน 14 ข้อคำถามในเชิงบวกและเชิงลบคละกัน โดยใช้
แบบวัดที่มีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเกือบ
ทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้  
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     ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ  
  ปฏิบัติทุกครั้ง   5   1 คะแนน 
  ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง  4   2 คะแนน 
  ปฏิบัติบางครั้ง   3   3 คะแนน 
  ปฏิบัตินานๆครั้ง   2   4 คะแนน 
  ไม่เคยปฏิบัติ   1   5 คะแนน 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน คิดจากคะแนนเต็ม   
ของคำถามและนำมาแบ่งเกณฑ์เป็น 5 ระดับ โดยมีการแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนและเกณฑ์การ
แบ่งคะแนนในแต่ละระดับดังนี้ 
  ระดับพฤติกรรมมากท่ีสุด   = 4.21 - 5.00 คะแนน 
  ระดับพฤติกรรมมาก   = 3.41 - 4.20 คะแนน 
  ระดับพฤติกรรมปานกลาง   = 2.61 - 3.40 คะแนน 
  ระดับพฤติกรรมน้อย   = 1.81 - 2.60 คะแนน 
  ระดับพฤติกรรมน้อยที่สุด   = 1.00 - 1.80 คะแนน  

ส่วน 2 แบบวัดแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
 โดยมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด จำนวน 4 ข้อคำถาม ดังนี้ 

1. ท่านคิดว่าพฤติกรรมใดบ้าง เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน    
ของท่าน 

2. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรค ในการประหยัดพลังงานในโรงเรียนของท่าน มีอะไรบ้าง 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับพฤติกรรมประหยัดพลังงาน และพฤติกรรม

ส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้ค่าไฟฟ้าในโรงเรียนของท่านลดลง 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นสำหรับการศึกษาไปทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
(validity) ตามข้ันตอนดังนี้  

การหาความเที่ยงตรง (validity) โดยผู้ศึกษานำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษา
ข้อมูลจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา     
ของข้อคำถาม (Content Validity ) ในแต่ละข้อตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือไม่ หลังจาก
นั้นนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามในด้านภาษา และความชัดเจนเพื่อความเข้าใจได้ง่ายต่อการตอบ
แบบสอบถาม  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับดังนี้ 
 1. ผู้ศึกษาทำหนังสือขอความร่วมมือถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา 
 2. ส่งแบบสอบถามในรูปแบบ QR CODE ผ่านระบบ My Office ไปยังโรงเรียนในสังกัด  
เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งชี้แจงวันที่จะต้องตอบแบบสอบถาม เพื่อนำแบบสอบถาม   
มาตรวจสอบความเรียบร้อย 
 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ผู้ศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2. นำมาลงรหัสตามคู่มือลงรหัสที่สร้างขึ้น 
3. ดำเน ินการว ิเคราะห์ข ้อม ูลด ้วยเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ โดยใช ้โปรแกรมสำเร ็จรูป               

เพ่ือประมวลผลค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  

ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี ่ ค่าเฉลี่ย       
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ตำแหน่ง โรงเรียน และพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน 

 
 



 
 
 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 250 
ฉบับ จากแบบสอบถาม 250 ฉบับ ที่ส่งไปได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 250 ฉบับ ผู้ ศึกษา     
นำข้อมูลที่ได้รับมาทำการวิเคราะห์และนำเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
 ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ใช้สัญลักษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 n  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 x̅         แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ตำแหน่ง และโรงเรียน 
แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงจำนวนและร้อยละจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=250) 

ปัจจัยส่วนบุคคล                                  จำนวน(คน)                                     ร้อยละ 
ตำแหน่ง 
        ผู้อำนวยการ         10 4.00 
        รองผู้อำนวยการ          3 1.20 
        ข้าราชการครู        16 6.40 
        ครู                                                 154                                               61.60 
        ครูชำนาญการพิเศษ            7 2.80 
        ครูชำนาญการ                                      6 2.40 
        ครูผู้ช่วย         20 8.00 
        ครูอัตราจ้าง                                       12 4.80 
        พนักงานราชการ         22                                             8.80 
        รวม                                                250        100.00                                          
โรงเรียน 
        นราธิวาส                                           37                                               14.80 
        นราสิกขาลัย                                        24                                                 9.60  
        เฉลิมพระเกียรติฯ                                  7                                                2.80 
        บาเจาะ                                              8                                                3.20 
        ร่มเกล้า                                            20                                                8.00 
        รือเสาะชนูปถัมภ์                                  14                                                5.60 
        เรียงราษฏร์อุปถัมภ์                               10                                                4.00 
        ศรีวารินทร์                                        10                                                4.00 
        ตากใบ         12  4.80 
        เวียงสุวรรณวิทยาคม                             19    7.60 
        สุไหงโก-ลก          21  8.40 
        มัธยมสุไหงปาดี                                   12 4.80 
        ธัญธารวิทยา           5 2.00 
        สุคิรินวิทยา         11 4.40 
        ตันหยงมัส         13 5.20 
        สวนพระยาวิทยา         22 8.80 
        บูกิตประชาอุปถัมภ์           5 2.00 
        รวม          250                                           100.00  
 

 จากตาราง 2 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 250  คน ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งครู
จำนวน154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 รองลงมาตำแหน่งพนักงานราชการจำนวน 22 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 8.80 ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตำแหน่งข้าราชการครูจำนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 12  คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตำแหน่งผู้อำนวยการ
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ตำแหน่งครูชำนาญการจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และตำแหน่งรองผู้อำนวยการจำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ และโรงเรียนพบว่า โรงเรียนนราธิวาสจำนวน 37 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 14.80 โรงเรียนนราสิกขาลัยจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 โรงเรียนสุไหงโก-ลกจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 
โรงเรียนร่มเกล้าจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมจำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.60 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 โรงเรียน
ตันหยงมัสจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 โรงเรียนตากใบและโรงเรียนสุไหงปาดีจำนวนเท่ากัน 
คือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 โรงเรียนสุคีรินวิทยาจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 โรงเรียน
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์และโรงเรียนศรีวารินทร์จำนวนเท่ากัน คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 โรงเรียน
บาเจาะจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.80 โรงเรียนธัญธารวิทยาและโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์จำนวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 ตามลำดับ 

 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส แสดงดังตาราง 3  

ตาราง 3  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส (n=250) 

 
พฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงาน 

ระดับพฤติกรรม  
 
�̅� 

 
 
S.D. 

 
 

ระดับ
พฤติกรรม 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบ ัติ
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏ ิบ ัติ
บางครั้ง 

ปฏิบ ัติ
น า น ๆ
ครั้ง 

ไม ่ เคย
ปฏิบัติ 

 จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

   

1. ท่านปิดสวิตซ์
ไฟและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ครั้งที่เลิกใช้งาน 

212 
 
84.80 

38 
 
15.20 

0 
 
0.00 

0 
 
0.00 

0 
 
0.00 

4.84 0.37  มากที่สุด 

2. เมื่อท่านเห็นว่า
เครื่องปรับอากาศ
ตั้งอุณหภูมิที่ไม่ใช่ 
25 องศาเซลเซียส
ท่านจะรีบ
เปลี่ยนไปตั้ง 

119 
 
47.60 

74 
 
29.60 

43 
 
17.20 

7 
 
2.80 

7 
 
2.80 

4.15 0.99  มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
พฤติกรรมการ

ประหยัด
พลังงาน 

ระดับพฤติกรรม  
 
�̅� 

 
 
S.D. 

 
 

ระดับ
พฤติกรรม 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏ ิบ ัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
น า น ๆ
ครั้ง 

ไม ่ เคย
ปฏิบัติ 

 จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

   

อุณหภูมิที่ 25
องศาเซลเซียส
ทันที 

        

3. ท่านเสียบปลั๊ก
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตลอดเวลา 

26 
 
10.40 

23 
 
9.20 

70 
 
28.00 

70 
 
28.00 

61 
 
24.40 

3.48 1.22 มาก 

4. ปิดหน้า
จอคอมพิวเตอร์
เมื่อไม่ใช้งาน 

170 
 
68 

45 
 
18.00 

22 
 
8.80 

7 
 
2.80 

6 
 
2.40 

4.45 0.94 มากที่สุด 

5.เมื่อปิดสวิตซ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หลังเลิกงานท่าน 
จะดึงปลั๊กออก
ทุกครั้ง 

181 
 
72.40 

43 
 
17.20 

18 
 
7.20 

8 
 
3.20 

0 
 
0.00 

4.58 0.74 มากที่สุด 
 
 
 

6.เมื่อท่านผ่านไป
เห็นห้องที่เปิดไฟ
ทิ้งและไม่มีคนอยู่ 
ท่านจะรีบปิดไฟ 

181 
 
72.40 

54 
 
21.60 

12 
 
4.80 

2 
 
0.80 

1 
 
0.40 

4.65 0.60 มากที่สุด 

7. ท่านปิด
เครื่องปรับอากาศ
ในห้องพักครู 
หรือห้องพัก
ผู้อำนวยการหรือ
ห้องเรียนระหว่าง
พักกลางวันเมือ
อยู่เป็นคนสุดท้าย 

166 
 
66.40 

43 
 
17.20 

30 
 
12.00 

5 
 
2.00 

6 
 
2.40 

4.41 0.94 มากที่สุด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
พฤติกรรมการ

ประหยัด
พลังงาน 

ระดับพฤติกรรม  
 
�̅� 

 
 
S.D. 

 
 

ระดับ
พฤติกรรม 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏ ิบ ัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
น า น ๆ
ครั้ง 

ไม ่ เคย
ปฏิบัติ 

 จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

   

8. เมื่อท่านพบว่า
หลอดไฟมีฝุ่น
เกาะ 
ทำให้ลดความ
สว่างแสงลงท่าน
จะแจ้ง 
เจ้าหน้าที่มาทำ
ความสะอาด 

67 
 
26.80 

72 
 
28.80 

70 
 
28.00 

22 
 
8.80 

19 
 
7.60 

3.59 1.17 มาก 

9. เมื่อถึงเวลา
เลิกงานท่านจะ
ปิด
เครื่องปรับอากาศ
ทันที 

212 
 
84.80 

24 
 
9.60 

9 
 
3.60 

1 
 
0.40 

4 
 
1.60 

4.75 0.69 มากที่สุด 

10. เมื่อท่านอยู่
ในห้องที่ร้อนอบ
อ้าวท่านเปิด 
พัดลมช่วยแทน
การลดอุณหภูมิ     
เครื่องปรับอากาศ
ให้เย็นขึ้น 

121 
 
48.40 

65 
 
26.00 

47 
 
18.80 

10 
 
4.00 

7 
 
2.80 

4.15 1.02 มาก 

11. ท่านจะปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เสมอหากไม่มี 
การใช้งาน 

227 
 
90.80 

20 
 
8.00 

2 
 
0.80 

0 
 
0.00 

1 
 
0.40 

4.86 0.48 มากที่สุด 

12. เมื่อท่านต้อง
มาทำงานคน
เดียววันหยุด 
ท่านจะเปิด
เครื่องปรับอากาศ
ทันที 

35 
 
14.00 

8 
 
3.20 

46 
 
18.40 

49 
 
19.60 

112 
 
44.80 

3.88 1.35 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
พฤติกรรมการ

ประหยัด
พลังงาน 

ระดับพฤติกรรม  
 
�̅� 

 
 
S.D. 

 
 

ระดับ
พฤติกรรม 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏ ิบ ัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
น า น ๆ
ครั้ง 

ไม ่ เคย
ปฏิบัติ 

 จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

จำนวน 
ร้อยละ 

   

13. ท่านจะเปิด
ไฟเฉพาะบริเวณ
ที่ใช้ทำงาน
เท่านั้น 

190 
 
76.00 

44 
 
17.60 

13 
 
5.20 

3 
 
1.20 

0 
 
0.00 

4.68 0.62 มากที่สุด 

14.ท่านย้าย
สิ่งของหรือ
เอกสารที่ไม่
จำเป็นออกจาก
ห้องปรับอากาศ
เพ่ือลดการ
ทำงานของ 
เครื่องปรับอากาศ
ลง 

87 
 
34.80 

68 
 
27.20 

56 
 
22.40 

18 
 
7.20 

21 
 
8.40 

3.88 3.47 มาก 

ภาพรวม      4.31   0.75 มากที่สุด 
  

 จากตาราง 3 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส สามารถ
สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัติทุกครั้งกับพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากท่ีสุด 3 อันดับคือ ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอหากไม่มีการใช้งาน (ข้อ
11) ร้อยละ 90.80 รองลงมาท่านปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานและเมื่อถึงเวลา
เลิกงานท่านจะปิดเครื่องปรับอากาศทันที (ข้อ1และ9) เท่ากันคือ ร้อยละ 84.80 และท่านจะเปิดไฟ
เฉพาะบริเวณท่ีใช้ทำงานเท่านั้น (ข้อ13) ร้อยละ 76.00 ตามลำดับ 
 กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัติเกือบทุกครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 
3 อันดับคือ เมื่อท่านเห็นว่าเครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิที ่ไม่ใช่ 25 องศาเซลเซียสท่านจะรีบ
เปลี่ยนไปตั้งอุณหภูมิที ่ 25 องศาเซลเซียสทันที (ข้อ2) ร้อยละ 29.60 รองลงมาเมื่อท่านพบว่า
หลอดไฟมีฝุ่นเกาะทำให้ลดความสว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด (ข้อ8) ร้อยละ
28.80 และท่านย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพื ่อลดการทำงาน      
ของเครื่องปรับอากาศลง (ข้อ14) ร้อยละ 27.20 ตามลำดับ 
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 กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัติบางครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 3 
อันดับคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาและเมื่อท่านพบว่า  หลอดไฟมีฝุ ่นเกาะทำให้       
ลดความสว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด (ข้อ3และ8) เท่ากันคือ ร้อยละ28.00 
รองลงมาท่านย้ายสิ ่งของหรือเอกสารที ่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพื ่อลดการทำงาน          
ของเครื่องปรับอากาศลง (ข้อ14) ร้อยละ22.40 และเมื่อท่านอยู่ในห้องที่ร้อนอบอ้าวท่านเปิดพัดลม
ช่วยแทนการลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นขึ้น (ข้อ10) ร้อยละ18.80 ตามลำดับ 

 กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัตินานๆครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 3 
อันดับคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา (ข้อ3) ร้อยละ28.00 รองลงมาเมื่อท่านต้องมา
ทำงานคนเดียววันหยุดท่านจะเปิดเครื่องปรับอากาศทันที (ข้อ12) ร้อยละ19.60 และเมื่อท่านพบว่า
หลอดไฟมีฝุ่นเกาะทำให้ลดความสว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด (ข้อ8) ร้อยละ 
8.80 ตามลำดับ 

 กลุ่มตัวอย่างตอบว่าไม่เคยปฏิบัติกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 3 
อันดับคือเมื่อท่านต้องมาทำงานคนเดียววันหยุด ท่านจะเปิดเครื่องปรับอากาศทันที (ข้อ12) ร้อยละ 
44.80 รองลงมาท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา (ข้อ3) ร้อยละ 24.40 และท่านย้ายสิ่งของ
หรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศลง (ข้อ14) 
ร้อยละ 8.40 ตามลำดับ 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส สามารถสรุประดับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า     
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส โดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู ่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่าง          
มีคะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 คะแนน และคะแนน
ต่ำสุดเท่ากับ 3.48 คะแนน โดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 คะแนน หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือ ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอหากไม่มีการใช้งาน 
ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 90.80 และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าน้อยท่ีสุดคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 28.00 

 ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาปลายเปิดของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อพฤติกรรม        
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 3.1. พฤติกรรมที่เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน 

  1.ปิดไฟและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ กำหนดช่วงเวลาของการเปิด-ปิด
เครือ่งปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เปิดเครื่องปรับอากาศ     
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เฉพาะเวลาที่อยู่ในห้องหลายๆคน ใช้พัดลมแทนการใช้เครื่องปรับอากาศเม่ือทำงานอยู่คนเดียว       
และกำหนดแนวปฏิบัติของการใช้ไฟฟ้า  
  2.เปิดไฟเฉพาะที่จำเป็น 
  3.เปิดหน้าต่างทุกบาน เพ่ือให้อากาศถ่ายเท 
  4.ทำงานนอกห้อง เช่น โต๊ะใต้ต้นไม้ ใต้อาคารที่มีลมโกรก 
  5.ตรวจสอบจุดที่ชำรุดและแก้ไขอยู่เสมอเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED 
  6.ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องทำงานเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ    
และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที 
  7.คุณครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา เดินสำรวจทุกครั้งก่อนกลับบ้าน  

 3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการประหยัดพลังงานในโรงเรียน 

  1.การหลงลืมของบุคลากรและนักเรียนในการถอดปลั๊กในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ละเลย
มาตรการการประหยัดพลังงาน การขาดวินัยและการให้ความร่วมมือของทุกฝ่าย  
  2.บุคลากรและนักเรียนขาดความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  เนื่องจาก
ขาดจิตสำนึกความเป็นเจ้าของและขาดการตระหนักในการประหยัดไฟฟ้า  
  3.เครื่องใช้ไฟฟ้าล้าสมัย หมดสภาพ บางชนิดกินไฟมากเกินไป 
  4.สถานที่ทำงานใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน 
  5.สถานที ่ทำงานมีลักษณะการทำงานที ่ต ้องใช้แสงสว่างสูงจึงต้องเปิ ดไฟฟ้า      
หลายดวงขณะทำงาน และเป็นระบบปิดทำให้อากาศร้อนอบอ้าวจึงต้องเปิดเครื ่องปรับอากาศ
ตลอดเวลา  

 3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมประหยัดพลังงาน และพฤติกรรมส่งเสริมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน 

  1.ควรมีการดูแลสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเลือกซื้อ
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตราฐานและประหยัดไฟ 
  2.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการประหยัดไฟ กำหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการการใช้ไฟฟ้าที่ชัดเจน 
  3.รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดไฟฟ้า จัดทำป้ายนิเทศรณรงค์การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า จัดทำบอร์ดให้ความรู้ การทำ 5 ส จัดกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับนักเรียน
ในโรงเรียนทุกคน 
  4.จัดทำบัญชีเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เปรียบเทียบแต่ละเดือนติดบอร์ดเพื่อเป็นข้อมูล
ให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
  5.สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและนักเร ียนในโรงเร ียนตระหนักและรู ้ค ุณค่า           
ของพลังงานไฟฟ้า   
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 3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  1.ให้คณะกรรมการนักเรียนช่วยสอดส่องดูแลตามห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ
ต่างๆแล้วบันทึกข้อมูลนำเสนอฝ่ายบริหาร 
  2.สนับสนุนการติดตั้งแหล่งพลังงานทดแทนในโรงเรียน เช่น โซล่าเซลล์ 
  3.ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า จากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือมานิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะ 
  4.กำหนดรางวัล หรือเสริมแรงแก่ผู้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  5.สร้างแวดล้อมและบรรยากาศให้ร่มรื่นลดการเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลม 



 
 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเร ียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส 

การศึกษานี ้เป็นการศึกษาวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
จำนวน 250 คน เครื่องมือที ่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี ้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ ้นจาก
การศึกษาข้อมูลจากตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบวัดพฤติกรรม
การประหยัดพลังงาน ตอนที่ 2 แบบวัดแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ศึกษาได้พัฒนามา
จากแบบสอบถามของสุปริญญา ลิ้มวนานนท์ (2559)  ผู้ศึกษานำแบบสอบถามมาปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้น ผู้ศึกษาทำหนังสือขอ
ความร่วมมือถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เพื่อชี ้แจง
วัตถุประสงค์การศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา โดยส่งแบบสอบถามในรูปแบบ  
QR CODE ผ่านระบบ My Office ไปยังโรงเรียนในสังกัดเพื่อทำการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้ง
ชี้แจงวันที่จะต้องตอบแบบสอบถาม เพ่ือนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบร้อย และนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ

 สรุปผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้

ปัจจัยส่วนบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส    
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 250 คน จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งครู
จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 รองลงมาตำแหน่งพนักงานราชการจำนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ8.80 ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตำแหน่งข้าราชการครูจำนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน 12  คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตำแหน่งผู้อำนวยการ
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ตำแหน่งครูชำนาญการจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 และตำแหน่งรองผู้อำนวยการจำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ และโรงเรียนพบว่า โรงเรียนนราธิวาสจำนวน 37 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.80 โรงเรียนนราสิกขาลัยจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
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จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 โรงเรียนสุไหงโก-ลกจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 
โรงเรียนร่มเกล้าจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมจำนวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.60 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 โรงเรียน
ตันหยงมัสจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 โรงเรียนตากใบและโรงเรียนสุไหงปาดีจำนวนเท่ากัน 
คือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 โรงเรียนสุคิรินวิทยาจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 โรงเรียน
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์และโรงเรียนศรีวารินทร์จำนวนเท่ากัน คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 โรงเรียน
บาเจาะจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.80 โรงเรียนธัญธารวิทยาและโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์จำนวนเท่ากัน คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.00 ตามลำดับ 

การวิเคราะห์จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัติทุกครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มาก
ที่สุด 3 อันดับคือ ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอหากไม่มีการใช้งาน (ข้อ11) ร้อยละ 90.80 รองลงมา
ท่านปิดสวิตซ์ไฟและเครื ่องใช้ไฟฟ้าทุกครั ้งที ่ เลิกใช้งานและเมื ่อถึงเวลาเลิกงานท่านจะปิด
เครื่องปรับอากาศทันที (ข้อ1และ9) เท่ากันคือ ร้อยละ 84.80 และท่านจะเปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ใช้
ทำงานเท่านั้น (ข้อ13) ร้อยละ 76.00 ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัติเกือบทุกครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 
3 อันดับคือ เมื ่อท่านเห็นว่าเครื ่องปรับอากาศตั้ งอุณหภูมิที ่ไม่ใช่ 25 องศาเซลเซียสท่านจะรีบ
เปลี ่ยนไปตั ้งอุณหภูมิที ่ 25 องศาเซลเซียสทันที (ข้อ2) ร้อยละ 29.60 รองลงมาเมื ่อท่านพบว่า
หลอดไฟมีฝุ่นเกาะทำให้ลดความสว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด(ข้อ8) ร้อยละ
28.80 และท่านย้ายสิ ่งของหรือเอกสารที ่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพื ่อลดการทำงาน                
ของเครื่องปรับอากาศลง (ข้อ14) ร้อยละ 27.20 ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัติบางครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 3 
อันดับคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาและเมื่อท่านพบว่า  หลอดไฟมีฝุ ่นเกาะทำให้       
ลดความสว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด (ข้อ3และ8) เท่ากันคือ ร้อยละ28.00 
รองลงมาท่านย้ายสิ ่งของหรือเอกสารที ่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพื ่อลดการทำงาน          
ของเครื่องปรับอากาศลง (ข้อ14) ร้อยละ 22.40 และเมื่อท่านอยู่ในห้องที่ร้อนอบอ้าวท่านเปิดพัดลม
ช่วยแทนการลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นขึ้น (ข้อ10) ร้อยละ18.80 ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างตอบว่าปฏิบัตินานๆครั้งกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 3 
อันดับคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา (ข้อ3) ร้อยละ 28.00 รองลงมาเมื่อท่านต้องมา
ทำงานคนเดียววันหยุดท่านจะเปิดเครื่องปรับอากาศทันที (ข้อ12) ร้อยละ 19.60 และเมื่อท่านพบว่า
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หลอดไฟมีฝุ่นเกาะทำให้ลดความสว่างแสงลงท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด (ข้อ8) ร้อยละ 
8.80 ตามลำดับ 

กลุ่มตัวอย่างตอบว่าไม่เคยปฏิบัติกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานต่อไปนี้มากที่สุด 3 
อันดับ คือ เมื่อท่านต้องมาทำงานคนเดียววันหยุดท่านจะเปิดเครื่องปรับอากาศทันที (ข้อ12) ร้อยละ 
44.80 รองลงมาท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา (ข้อ3) ร้อยละ 24.40 และท่านย้ายสิ่งของ
หรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศลง (ข้อ14) 
ร้อยละ 8.40 ตามลำดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ ระดับคะแนน
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่าง         
มีคะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 คะแนน และคะแนน
ต่ำสุดเท่ากับ 3.48 คะแนน โดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 คะแนน หัวข้อที ่กลุ ่มตัวอย่างได้คะแนน
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดคือ ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอหากไม่มีการใช้งาน 
ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 90.80 และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าน้อยที่สุดคือ ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 28.00 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุปริญญา ลิ้มวนานนท์ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าอยู่ระดับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามาก โดยคะแนนสูงสุด
เท่ากับ  4.69 คะแนน และคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 2.96 คะแนน และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนน
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด คือ ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอหากไม่มีการใช้งาน 
ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 75.00 และหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าน้อยท่ีสุด คือ ท่านย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศเพ่ือลดการทำงาน
ของเครื่องปรับอากาศลง ปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 28.00 

ดังนั้นผู้ศึกษามองว่า พฤติกรรมการประหยัดพลังงานสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าบุคลากร   
ในโรงเรียนจะตระหนักว่าพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงานมีความสำคัญ มีคุณค่า   
และเป็นประโยชน์ และการที่บุคลากรมีความตั้งใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าออกมา 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ดังนี้ 

1. การหลงลืมของบุคลากรและนักเรียนในการถอดปลั๊กในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ละเลย 
มาตรการการประหยัดพลังงาน การขาดวินัยและการให้ความร่วมมือของทุกฝ่ าย เนื ่องจาก          
ขาดจิตสำนึกความเป็นเจ้าของและขาดการตระหนักในการประหยัดไฟฟ้า 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าล้าสมัย หมดสภาพ บางชนิดกินไฟมากเกินไป รวมถึงโรงเรียนจำเป็นต้อง 
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน และสถานที่ทำงานมีลักษณะการทำงานที่ต้อง
ใช้แสงสว่างสูงจึงต้องเปิดไฟฟ้าหลายดวงขณะทำงาน และเป็นระบบปิดทำให้อากาศร้อนอบอ้าวจึง
ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 

3. ควรมีการดูแลสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเลือกซ้ือเลือกใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตราฐานและประหยัดไฟ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการประหยัดไฟ กำหนด 
เป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการการใช้ไฟฟ้าที่ชัดเจน     
มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดไฟฟ้า จัดทำป้ายนิเทศรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า    
จัดทำบอร์ดให้ความรู้ การทำ 5 ส จัดกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับนักเรียนในโรงเรียน   
ทุกคน และให้รางวัลกับโรงเรียนที่มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้โรงเรียนในการประหยัดพลังงาน 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนควรสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการให้รางวัล    

กับบุคลากรและนักเรียนที่มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และจัดให้มีการประกวดบุคลากร
และนักเรียนที่มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานดีเด่น จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
เกี ่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื ่อเป็นการกระตุ ้นให้บุคลากรและนักเรียนเห็นคุณค่า         
ของพลังงาน ซึ่งสิ่งต่อไปนี้ทำให้บุคลากรและนักเรียนมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นได้  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้า   

ในโรงเรียน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  ทัศนคติเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน การให้
คุณค่าต่อพลังงาน 
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2. ควรศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส เชิงคุณภาพและเปรียบเทียบกับผลการการศึกษาเชิงปริมาณ และใช้
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เพ่ือทราบข้อมูลด้าน
พฤติกรรมที่แท้จริง  
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แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา   
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แบบวัดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ชื่อ.............................................................สกุล………………………………………………………………………….. 

โรงเรียน.................................................................. ตำแหนง่............................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 

โดยมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิดจำนวน 14 ข้อคำถามในเชิงบวกและเชิงลบคละกัน โดยใช้
แบบวัดที่มีการประเมินค่าแบบ Likert Scale ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเกือบ
ทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้  

     ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ  
  ปฏิบัติทุกครั้ง   5   1 คะแนน 
  ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง  4   2 คะแนน 
  ปฏิบัติบางครั้ง   3   3 คะแนน 
  ปฏิบัตินานๆครั้ง   2   4 คะแนน 
  ไม่เคยปฏิบัติ   1   5 คะแนน 
  
 
พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ระดับพฤติกรรม 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

1. ท่านปิดสวิตซ์ไฟและเครื่องใช้ 
ครั้งที่เลิกใช้งาน 

     

2. เมื่อท่านเห็นว่าเครื่องปรับ
อุณหภูมิที่ไม่ใช่ 25 องศาเซลเซียส 
ท่านจะรีบเปลี่ยนไปตั้งอุณหภูมิ
ที25องศาเซลเซียสทันที 

     

3. ท่านเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตลอดเวลา 

     

4. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้
งาน 

     

5.เมื่อปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้างาน
ท่านจะดึงปลั๊กออก 
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พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ระดับพฤติกรรม 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
เกือบ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

6.เมื่อท่านผ่านไปเห็นห้องที่เปิดไฟ
ทิ้งและไม่มีคนอยู่ท่านจะรีบปิดไฟ 

     

7. ท่านปิดเครื่องปรับอากาศ             
ในห้องพักครู หรือห้องพัก
ผู้อำนวยการหรือห้องเรียน ระหว่าง
พักกลางวันเมืออยู่เป็นคนสุดท้าย 

     

8. เมื่อท่านพบว่าหลอดไฟมีฝุ่น
เกาะทำให้ลดความสว่างแสงลง
ท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความ
สะอาด 

     

9. เมื่อถึงเวลาเลิกงานท่านจะปิด 
เครื่องปรับอากาศทันที 

     

10. เมื่อท่านอยู่ในห้องที่ร้อนอบ
อ้าวท่านเปิดพัดลมช่วยแทนการลด         
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็น
ขึน้ 

     

11. ท่านจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ 
ไม่มีการใช้งาน 

     

12. เมื่อท่านต้องมาทำงานคนเดียว 
วันหยุด ท่านจะเปิด
เครื่องปรับอากาศทันที 

     

13. ท่านจะเปิดไฟเฉพาะบริเวณท่ี
ใช้ทำงานเท่านั้น 

     

14.ท่านย้ายสิ่งของหรือเอกสาร                     
ที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับ
อากาศเพ่ือลดการทำงานของเครื่อง 
ปรับอากาศลง 
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แบบวัดแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ชื่อ....................................................................สกุล………………………………………………………………… 

โรงเรียน............................................................ ตำแหน่ง................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 

โดยมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด จำนวน 4 ข้อคำถาม ดังนี้ 

1. ท่านคิดว่าพฤติกรรมใดบ้าง เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนของท่าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรค ในการประหยัดพลังงานในโรงเรียนของท่าน มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. .................... 

3. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับพฤติกรรมประหยัดพลังงาน และพฤติกรรมส่งเสริม
การประหยัดพลังงานให้ค่าไฟฟ้าในโรงเรียนของท่านลดลง 
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................... 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    
 ............................................................................................................................. ....................                 
 ............................................................................................. .................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือการศึกษา 

.   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ดร. อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ   
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรศาสตร์โรคพืช) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการคึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

2. นายกีรติ วงศ์อัครวินท์   
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

3. นางนินูรไอนี หะยีนิเลาะ  
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) เอกฟิสิกส์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 
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คณะผู้จัดทำ 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายสุธี บุญญะถิติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
นายปชานนท์ ชนะราวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 
นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

คณะทำงาน 
นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
นายทศพล เจริญสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
นางสาวกัลย์วีร์กร มะสุไลมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
นางสาวญาณสิริ ทองบุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
นายรณชิต ขุนจันทร์  พนักงานราชการ      
นางสาวฮาซีเยาะ วรรณมาตร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นางสาวฐานิสสร  หนูพรหม ลูกจ้างชั่วคราว  
นางสาวจิระนันท์ ชาญพลรบ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     

คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล 
นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นายกีรติ วงศ์อัครวินท์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นางสาวฮาซีเยาะ วรรณมาตร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผู้เขียนรายงาน 
นางสาวฮาซีเยาะ วรรณมาตร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออกแบบปก 
นายฮัฟซี    อิบบรอฮิม  ลูกจ้างชั่วคราว  

บรรณาธิการกิจ 
นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
นายกีรติ  วงศ์อัครวินท์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
นางชญาญ์พัฏฐ์  สิทธิศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 






