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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานใน
โรงเรียนของนักเรียน จําแนกตามเพศ และระดับชั้นเรียนที่ต1างกัน ศึกษาความสัมพันธ และป5จจัยทํานาย
พฤติ กรรมการมี ส1 ว นร1 ว มในการอนุ รั กษพลั งงานของนั กเรี ย น ประชากรในการวิ จั ย คื อ นั กเรี ย นโรงเรี ย น
รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน ป6การศึกษา 2562 จํานวน 1,960 คน กลุ1มตัวอย1างได<มาโดยการสุ1มอย1างง1าย
เครื่องมือคือ แบบสอบถามที่ผู<วิจัยสร<างขึ้น มีค1าความเที่ยง 0.838 วิเคราะหข<อมูลด<วย สถิติพื้นฐาน วิเคราะห
เปรียบเทียบโดย การทดสอบความแตกต1างของค1าเฉลี่ย และ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห
ความสัมพันธ และการวิเ คราะหถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจัยพบว1า พฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษ
พลังงานของนักเรียน จําแนกตามเพศ ไม1แตกต1างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด<าน แต1แตกต1างกันทั้งรายด<าน
และภาพรวมเมื่อจําแนกตามระดับชั้น นอกจากนั้นป5จจัยด<านการอบรมของครอบครัว การอบรมของครู และ
ตัวแบบจากเพื่อน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรั กษพลังงานของนักเรีย น
ป5จจัยตัวแบบจากเพื่อน การอบรมของครู และการอบรมของครอบครัวร1วมกันทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วม
ในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน ได<ร<อยละ 37.4
คําสําคัญ : การอนุรักษพลังงาน / การมีสวนรวม
Abstract
This study aimed to examine the engagement in energy conservation among
students of different genders and different classes. The study explored the relationships
between students’ energy conservation behaviors and energy conservation behaviors guided
by families, teachers and classmates in order to predict their energy conservation
participation behaviors. The research was conducted on a random sample of 1,960 students
from Rattanakosinsompoch Bangkhen School in the academic year 2019. A speciallydesigned questionnaire, with validity of 0.838, was used as the tool. Statistics basics were
utilised in the data analysis. The comparative analysis was carried out by testing the
differences between means. One-way ANOVA, simple correlation and multiple regression
analysis were also applied to the study. Results showed similarities in energy conservation
behaviurs among the respondents of different genders, both collectively and individually.
When separated into different classes, the respondents’ engagement in energy conservation
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differed both collectively and individually. Education given by families and teachers as well
as influences from classmates were found to play a vital role in energy conservation among
the students. These afore-said factors were also found to help predicted energy
consumption and energy efficiency trends among Rattanakosinsompoch Bangkhen School
students. According to the study, the percentage of variations in energy conservation
behaviors among the students is 37.4 per cent.
Keywords : Energy Conservation / Participation
บทนํา
ป5จจุบันประเทศไทยได<มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเปiนอย1างมาก ส1งผลให<การเกิดการใช<
พลังงานในระบบเพิ่มขึ้นอย1างต1อเนื่องในกระบวนการต1างๆ ทั้งในกิจกรรมของประชาชนทั่วไป กิจกรรมของรัฐ
การพัฒนาสาธารณูปโภค ทําให<ต<องนําเข<าพลังงานในรูปแบบต1างๆ แต1ละป6เปiนจํานวนมาก รัฐบาลมีความ
พยายามหาแนวทางปlองกันแก<ไขป5ญหาการขาดแคลนพลังงานภายในประเทศมาเปiนเวลายาวนาน จนมีการ
ตราเปiนกฎหมายพระราชบัญญัติการส1งเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุม กํากับดูแลส1งเสริม
และสนับสนุนให<มีการอนุรักษพลังงานด<วยการผลิตและการใช<พลังงานอย1างมีประสิทธิภาพและประหยัด
โรงเรี ยนเปi น หน1 ว ยงานภาครั ฐที่ มีบ ทบาทหน< าที่ ห ลักในการพั ฒนาเยาวชนของชาติ ให<เ ติบโตเปi น
ประชากรที่มีคุณภาพเปiนกําลังในการพัฒนาประเทศ จึงเปiนหน1วยงานเบื้องต<นที่มีความสําคัญมากในการ
ปลูกฝ5ง ให<ความรู< และสร<างจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
เปiนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปiนโรงเรียนที่ผู<บริหาร
และบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการอนุรักษพลังงาน และมีการดําเนินกิจกรรมด<านการ
อนุรักษพลังงานมาอย1างต1อเนื่องหลายป6 จนประสบผลสําเร็จในด<านกิจกรรมการอนุรักษพลังงานอย1างสูงเปiนที่
ยอมรับ ในป6 พ.ศ. 2558 โรงเรียนได<รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
ขนาด 36 วัตต มาเปiนหลอด LED ขนาด 14 วัตต ตามห<องเรียนและห<องสํานักงานทุกอาคารทั้งหมด จํานวน
1,234 หลอด จากการวิเคราะหคํานวณคาดว1าจะทําให<โรงเรียนประหยัดพลังงานไฟฟlาได<ป6ละ 63,180.80
kWh หรือคิดเปiนเงินที่คาดว1าประหยัดได<ป6ละประมาณ 330,435 บาท แต1ปรากฏว1าป6 พ.ศ. 2561 มีการใช<
ไฟฟlาลดลงจากเดิมเพียง 3,611 kWh ทําให<โรงเรียนเริ่มทบทวนหาสาเหตุ ป5ญหา และพบว1า นักเรียนจํานวน
มากมีพฤติกรรมปล1อยปะละเลยไม1ใส1ใจในการประหยัดพลังงานของโรงเรียน ทําให<ความพยายามในการลด
ปริมาณการใช<ไฟฟlาของโรงเรียนไม1ประสบความสําเร็จดังที่ควรจะเปiน และตระหนักได<ว1าผลการประหยัด
พลังงานส1วนใหญ1ของโรงเรียนนั้นไม1ได<มาจากการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณให<มีประสิทธิภาพขึ้น แต1อยู1ที่การมี
ส1วนร1วมในอนุรักษพลังงานของบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู<ศึกษาวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานภายในโรงเรียน
และเลือกศึกษาพฤติกรรมการมีส1วนร1วมของนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขนเปiนกรณีศึกษา
เนื่องจากเปiน โรงเรี ยนที่ มีความตั้งใจและมุ1งมั่ นในการพั ฒนางานอนุรักษพลังงานมาอย1า งต1อเนื่ อง เพื่ อให<
โรงเรียนสามารถนําข<อมูลไปใช<เปiนแนวทางพัฒนากิจกรรมการอนุรักษพลังงานในโรงเรียนให<ประสบผลสําเร็จ
ต1อไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานในโรงเรียนของนักเรียน จําแนกตาม
เพศ และระดับชั้นเรียนที่ต1างกัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหว1างป5จจัย ความรู<เรื่องการอนุรักษพลังงาน การอบรมของครอบครัว
การอบรมของครู และตัวแบบจากเพื่อน กับพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
3. เพื่อศึกษาป5จจัย การอบรมของครอบครัว การอบรมของครู ตัวแบบจากเพื่อน และความรู<เรื่องการ
อนุรักษพลังงาน ในการทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช<ในการวิจัยครั้งนี้ ได<แก1 นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน ป6การศึกษา
2562 จํานวน 1,960 คน โดยกลุ1มตัวอย1างได<มาจากการใช<ตารางกําหนดขนาดกลุ1มตัวอย1างของเครซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan.1970:607 - 610) ได<จํานวนตัวอย1าง 322 คน เพื่อปlองกันการสูญหายและ
ความไม1ครบถ<วนของข<อมูลผู<วิจัยจึงเพิ่มจํานวนกลุ1มตัวอย1าง 10 % เปiน 354 คนและปรับเพิ่มเปiนจํานวนเต็ม
360 คน การสุ1มตัวอย1าง โดยการสุ1มอย1างง1าย (Simple random sampling)
2. ตัวแปรที่ใช<ในการวิจัย ได<แก1 ตัวแปรอิสระ คือ เพศ ระดับ ชั้นเรียน ความรู<เรื่องการอนุรักษ
พลังงาน การอบรมของครอบครัว การอบรมของครู ตัวแบบจากเพื่อน ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการมีส1วน
ร1วมในการอนุรักษพลังงาน
3. ระยะเวลาที่ใช<ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย เปiนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช<แบบสอบถามที่ผู<วิจัยสร<างขึ้น
เองเปiนเครื่องมือในการศึกษา แบ1งเครื่องมือออกเปiน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปiนแบบตรวจสอบรายการ (check
list) สอบถามข<อมูลส1วนตัวของนักเรียน ตอนที่ 2 เปiนแบบตรวจสอบมาตราส1วน (rating scale) 5 ระดับ
สอบถามพฤติกรรมของนักเรียน ประกอบด<วยคําถามทั้งหมด 30 ข<อ ตอนที่ 3 เปiนแบบตรวจ ถูก ผิด วัด
ความรู<เรื่องการอนุรักษพลังงาน ประกอบด<วยคําถาม 10 ข<อ
การหาคุณภาพของเครื่องมือ ด<วยการนําเครื่องมือฉบับร1างที่มีจํานวนข<อคําถามมากกว1าที่ต<องการใช<
จริง ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค1า IOC (Item Objective
Congruence Index) โดยผู<เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท1าน คัดเลือกข<อคําถามที่มีค1า IOC ตั้งแต1 0.5 ขึ้นไป (ซึ่งถือ
ว1ามีความตรงเชิงเนื้อหาและอยู1ในโครงสร<างตามนิยามข องตัวแปร) ผลคือ ได<ค1า IOC ของแบบสอบถาม
พฤติกรรมของนักเรียน 0.933 และ ค1า IOC วัดความรู<เรื่องการอนุรักษพลังงาน 0.967 จากนั้นนําเครื่องมือไป
ทดลองใช< (Try Out) กับนักเรียนที่ไม1ใช1กลุ1มตัวอย1าง จํานวน 30 คน แล<วนําผลการทดลองใช<เครื่องมือมา
วิ เ คราะหหาค1 า ความเที่ ย งแบบความสอดคล< อ งภายใน สั มประสิ ทธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha coefficient) ได<ค1าความเที่ยงของแบบสอบถามพฤติกรรมของนักเรียน 0.862 และค1าความเที่ยงวัด
ความรู<เรื่องการอนุรักษพลังงาน 0.709
2. การเก็บรวบรวมข<อมูล ทําหนังสือขอความร1วมมือในการเก็บรวบรวมข<อมูลจากวิทยาลัยจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู<อํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน ขอความร1วมมือในการเก็บข<อมูลจาก
นั ก เรี ย น นํ า แบบสอบถามไปให< ค รู แ ต1 ล ะระดั บ ชั้ น เพื่ อ แจกนั ก เรี ย นกลุ1 ม ตั ว อย1 า ง เสร็ จ แล< ว รวบรวม
แบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต<องครบถ<วน ลงรหัสและบันทึกข<อมูล
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3. การวิเคราะหข<อมูล วิเคราะหข<อมูลเบื้องต<น ด<วยสถิติบรรยาย จํานวน ร<อยละ ค1าเฉลี่ย และค1า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกต1างของพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานใน
โรงเรียน จําแนกตามเพศ และระดับชั้นเรียน ด<วย t-test และ one-way ANOVA วิเคราะหป5จจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน ด<วย multiple correlation
และวิเ คราะหป5จ จัยที่ ทํา นายพฤติกรรมการมีส1 วนร1ว มในการอนุ รักษพลังงานของนักเรี ยน ด<ว ย Multiple
regression
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ตาราง 1 ค1 าเฉลี่ ย ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลพฤติ กรรมการมี ส1วนร1 วมในการอนุรักษพลังงานของ
นักเรียน
SD
แปลผล
พฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน
x
3.33
ร1วมคิดร1วมตัดสินใจ
0.62
ปานกลาง
3.54
ร1วมกิจกรรม
0.55
มาก
3.95
ร1วมประเมินผลและรับผลประโยชน
0.71
มาก
3.61
ภาพรวม
0.51
มาก
จากตาราง 1 พบว1า พฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน โดยภาพรวมอยู1ใน
ระดับมาก ( x = 3.61, SD = 0.51) เมื่อจําแนกรายด<านพบว1า นักเรียนมีส1วนร1วมประเมินผลและรับ
ผลประโยชน มากที่สุด ( x = 3.95, SD = 0.71) รองลงมาคือ ร1วมกิจกรรม ( x = 3.54, SD = 0.55) และมี
ส1วนร1วมคิดร1วมตัดสินใจ น<อยที่สุด ( x = 3.33, SD = 0.62)
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียนจําแนกตาม
เพศ
ชาย
หญิง
พฤติกรรมการมีส1วนร1วม
t
p
SD
SD
x
x
3.32 0.68 3.34 0.58 0.24 0.81
ร1วมคิดร1วมตัดสินใจ
3.53 0.61 3.55 0.51 0.35 0.73
ร1วมกิจกรรม
3.97 0.71 3.94 0.71 0.34 0.73
ร1วมประเมินผลและรับผลประโยชน
3.61 0.55 3.61 0.48 0.07 0.94
ภาพรวม
จากตาราง 2 พบว1า เพศชาย มีพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงาน อยู1ในระดับปานกลาง
( x = 3.61, SD = 0.55) เมื่อพิจารณารายด<าน พบว1าอยู1ในระดับปานกลางทั้งสามด<าน ด<านที่มีส1วนร1วมมาก
ที่สุดคือ ร1วมประเมินผลและรับผลประโยชน ( x = 3.97, SD = 0.71) และด<านที่มีส1วนร1วมน<อยที่สุดคือ ร1วม
คิดร1วมตัดสินใจ ( x = 3.32, SD = 0.68) เพศหญิง มีพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงาน อยู1ใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.61, SD = 0.48) เมื่อพิจารณารายด<าน พบว1าอยู1ในระดับปานกลางทั้งสามด<าน ด<านที่
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มีส1วนร1วมมากที่สุดคือ ร1วมประเมินผลและรับผลประโยชน ( x = 3.94, SD = 0.71) และด<านที่มีส1วนร1วมน<อย
ที่สุดคือ ร1วมคิดร1วมตัดสินใจ ( x = 3.34, SD = 0.58)
ผลการเปรียบเทีย บพฤติกรรมการมี ส1วนร1วมในการอนุรักษพลั งงานของนักเรีย น จําแนกตามเพศ
พบว1า แตกต1างกันอย1างไม1มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 ทั้งในภาพรวมและรายด<าน
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน จําแนกตาม
ระดับชั้น
แหล1งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ระหว1างกลุ1ม
6.59
5
1.32 5.48
0.00*
ภายในกลุ1ม
83.63
348
0.24
รวม
90.22
353
* p<0.05

จากตาราง 3 พบว1า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
จําแนกตามระดับชั้น ทั้งรายด<านและภาพรวมแตกต1างกันอย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการวิเคราะหป5จจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหป5จจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ป5จจัยที่ศึกษา
r
p
การอบรมของครอบครัว
0.36*
0.00
การอบรมของครู
0.44*
0.00
ตัวแบบจากเพื่อน
0.56*
0.00
ความรู<เรื่องการอนุรักพลังงาน
0.07
0.20
* p<0.05
จากตารางพบว1 า ป5 จจั ย ด< านการอบรมของครอบครั ว การอบรมของครู และตั วแบบจากเพื่ อน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะหป5จจัยทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณในการทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของ
นักเรียน
ตัวแปรอิสระ
ตัวแบบจากเพื่อน
การอบรมของครู
การอบรมของครอบครัว
ค1าคงที่
R = 0.611
R2 = 0.374

b
0.25
0.17
0.08
1.76
F = 69.58 p = 0.00
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Beta
0.45
0.20
0.10

t
9.44
3.94
1.98
11.20

p
0.00
0.00
0.05
0.00
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จากตาราง 5 พบว1า ป5จจัยตัวแบบจากเพื่อน การอบรมของครู และการอบรมของครอบครัว ที่ร1วมกัน
ทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร
สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานของนักเรียน ได<ร<อยละ 37.4
(R2 = 0.374) สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบได<ดังนี้
พฤติกรรมการมีส1วนร1วมฯ = 1.76 +0.25(ตัวแบบจากเพื่อน)+0.17(การอบรมของครู)+ 0.08(การอบรมของครอบครัว)

เขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานได<ดังนี้
Zพฤติกรรมการมีส1วนร1วมฯ = 0.45 (Zตัวแบบจากเพื่อน) + 0.20 (Zการอบรมของครู) + 0.10 (Zการอบรมของครอบครัว)
อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
การที่นักเรียนมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
บางเขน เปiนโรงเรียนที่ผู<บริหารและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการอนุรักษพลังงานใน
สถานศึกษาและได<มีการดําเนินกิจกรรมด<านการอนุรักษพลังงานมาอย1างต1อเนื่อง ทั้งในส1วนของนโยบายของ
โรงเรี ยนที่ ป ระกาศนโยบายการอนุ รั กษพลั งงานภายในโรงเรี ย น มี การบูร ณาการแผนการจั ด การเรี ย นรู<
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเข<ากับทุกรายวิชาในทุกระดับชั้น จัดให<มีโครงการกิจกรรมส1งเสริมด<านการอนุรักษ
พลังงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดมา
ผลการเปรียบเทีย บพฤติกรรมการมี ส1วนร1วมในการอนุรักษพลั งงานของนักเรีย น จําแนกตามเพศ
พบว1า ไม1แตกต1างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด<าน สอดคล<องกับการศึกษาของ ประสงค เอี๊ยวเจริญ (2552)
พบว1า นักศึกษาและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีเพศต1างกัน มีส1วนร1วมในการ
ประหยัดพลังงานงานไฟฟlาไม1ต1างกัน จากผลการศึกษาที่พบว1านักเรียนมีส1วนร1วมในการอนุรักษพลังงานระดับ
มาก แสดงให<เห็นว1าการที่ผู<บริหารและบุคลากรให<ความสําคัญกับการอนุรักษพลังงาน และดําเนินกิจกรรมมา
อย1างต1อเนื่องและไม1ได<แยกเพศในการจัดกิจกรรมทําให<นักเรียนได<เรียนรู<และได<รับประสบการณที่เหมือนกัน
จึงเปiนเหตุผลที่ทําให<นักเรียนเพศหญิงและชายมีพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานที่ไม1ต1างกัน
การอบรมของครอบครัว มีความสัมพั นธเชิงบวก และร1วมทํ านายพฤติกรรมการมีส1ว นร1วมในการ
อนุรักษพลังงานของนักเรียน สอดคล<องกับ รัชนี สุขเอียด (2556) พบว1า แบบอย1างพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟlาจากครอบครัวสามารถทํานายพฤติกรรมของนักศึกษาได<เปiนอันที่สอง ชี้ให<เห็นว1า หากคนใน
ครอบครั ว เปi น แบบอย1 า งที่ ดี นั ก ศึ ก ษาก็ จ ะได< รั บ แบบอย1 า งพฤติ ก รรมการประหยั ด ไฟฟl า ไปด< ว ย และยั ง
สอดคล<องกับ กวิน พุทธรวี (2549, อ<างถึงใน จุลพงษ อุดมพรพิบูล, 2557) ที่อภิปรายว1า พฤติกรรมการใช<
ไฟฟlา อย1า งประหยั ด เกิดจากการได<รับ การอบรมเลี้ ยงดูจ ากครอบครัว ซึ่งอาจจะมี สาเหตุห ลักมาจากการ
ประหยัดเพื่อลดค1าใช<จ1ายในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปiนแรงจูงใจที่ทําคัญในการใช<ไฟฟlาอย1างประหยัด นอกจากนี้
ชิฟแมน และคานัค (1991 : 312 อ<างถึงใน ลลิตภัทร เจริญรัฐ 2555) ได<กล1าวถึงอิทธิพลของครอบครัวว1า
ครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลเปi น อย1 า งยิ่ ง ต1 อ การตั ด สิ น ใจของสมาชิ ก ในครอบครั ว อย1 า งการเลื อ กบริ โ ภค การมี
ปฏิสัมพันธกันของสมาชิกในครอบครัวจะส1งผลต1อการพิจารณาคุณค1า ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังนั้น นักเรียน
จึงมีแนวโน<มที่จะยืดแบบอย1างจากครอบครัวซึ่งเปiนกลุ1มบุคคลที่ใกล<ชิด ซึ่งได<แก1 บิดามารดา หรือบุคคลใน
ครอบครัว เพราะเปiนผู<ที่ให<ความรักความอบอุ1น ความไว<วางใจ และมีความใกล<ชิดนักเรียนมากที่สุด
การอบรมของครู มีความสัมพันธเชิงบวก และร1วมทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษ
พลังงานของนักเรียน สอดคล<องกับ กวิน พุทธรวี (2549 อ<างถึงใน จุลพงษ อุดมพรพิบูล 2557) ที่พบว1า
พฤติกรรมการใช<ไฟฟlาอย1างประหยัดเกิดขึ้นในกลุ1มตัวอย1างมีสาเหตุมากจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่
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มีการเน<นเรื่องการใช<พลังงานอย1างประหยัด และ มารียัม เจ†ะเต†ะ (2556) พบว1า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต<นที่ได<รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมด<านสิ่งแวดล<อม มีความสัมพันธกับการอนุรักษ
สิ่งแวดล<อมในโรงเรียน ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมด<านสิ่งแวดล<อมเปiนการสร<างให<นักเรียนเห็นคุณค1า เกิด
ความตระหนักและเข<าใจถึงการอนุรั กษสิ่ งแวดล<อมมากขึ้น ทําให<เกิ ดการพัฒ นาความรู< การรู<จั กตัด สินใจ
เพื่อให<เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อปกปlองและแก<ไขสิ่งแวดล<อมให<ดีขึ้น
ตัวแบบจากเพื่อน มีความสัมพันธเชิงบวก และร1วมทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษ
พลังงานของนักเรียน สอดคล<องกับ จากการศึกษาของรัชนี สุขเอียด (2558) พบว1า การได<รับพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานจากเพื่อน เปiนตัวทํานายทํานายลําดับที่ 3 แสดงว1านักศึกษาได<รับพฤติกรรมประหยัด
พลังงานไฟฟlาจากเพื่อนเพิ่มมากขึ้นก็จะส1งผลทําให<มีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟlาเพิ่มขึ้นด<วย ที่เปiนเช1นนี้
เนื่องจาก การได<รับแบบอย1างจากเปiนสําคัญ เนื่องจากวัยรุ1นเปiนวัยที่พยายามจะหาเพื่อนที่อยู1ในรุ1นราวคราว
เดียวกัน มีรสนิยมใกล<เคียงกันเพื่อที่จะเอาไว<คบหาสมาคมพูดคุยสังสรรคกัน กลุ1มของวัยรุ1นนี้มีอิทธิพลอย1าง
มากต1อความประพฤติ การแต1งกาย กริยาท1าทาง มีการพยายามเลียนแบบกันเพื่อให<เกิดเปiนสัญลักษณประจํา
กลุ1มขึ้น (สุชา จันทรเอม, 2540; สุรางค จันทรเอม, 2529 อ<างถึงใน จิตตานันท ติกุล, 2545)
ขNอเสนอแนะ
โรงเรียนที่มีบริบทคล<ายกับโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน สามารถนําผลการวิจัยนี้ ไปเปiน
แนวทางในการวางแผนการดําเนินงานด<านอนุรักษพลังงานของโรงเรียนได<
การวิจัยครั้งต1อไป ควรมีการศึกษาป5จจัยอื่นๆ ที่ส1งผลต1อพฤติกรรมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษ
พลังงานของนั กเรีย นเพิ่มเติม เพื่ อการทํานายพฤติกรรมการมีส1วนร1วมได<มากขึ้ น และควรมี การศึกษาเชิ ง
คุณภาพ หรือใช<รูปแบบวิจัยแบบผสมผสานคือมีทั้งวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให<ได<ข<อมูลที่ครบถ<วน
รอบด<านมากยิ่งขึ้น
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