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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และค่าดชันีประสทิธิผล และเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความรู ้ การปฏิบตัิต่อสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา
สิง่แวดล้อม ของนักเรยีนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา คือนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสุม่โดยงา่ย เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่
คูม่อืการฝึกอบรม แบบทดสอบความรู ้แบบการปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อม และแบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม สถิติที่ใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน และ Paired t-test 
ผลการศกึษา พบวา่ คูม่อืมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.26/84.59 สว่นคา่ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.7061 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คูม่อืฝึกอบรมรอ้ยละ 70.61 นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้การปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อม และจิตอาสาสิง่แวดล้อม หลงั
การเขา้รว่มฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั  : การฝึกอบรม พลงังานไฟฟ้า ความรู ้จติอาสาสิง่แวดลอ้ม การปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop training manual of electrical energy reduction to be 
efficient according to criteria 80/80 and effectiveness  and to study and compare knowledge, 
environmental practice and environmental volunteer of students of Burapha Pittayakan Municipal School. 
The sample were 30 students of the mattayom 3/2, Burapha Pittayakan Municipal School, Muang district, 
Maha Sarakham province, being selected by simple random sampling. The tools used in the research 
were manual, knowledge tests, environmental practice measure and environmental volunteer measure. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing Paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency 81.26 / 84.59. The 
effectiveness of the activity manual index was equal 0.7061 indicated that the students had more 
knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 70.61 percent. After 
the training the experimental group students, had an average score of knowledge, environmental practice 
and environment volunteer more than before training significantly level .05. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,200 เมกะวัตต์  ดังนั ้น  
จงึจ าเป็นที่จะต้องมกีารพฒันาโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้น 
และเนื่องจากปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าของประเทศมี
การใช้เชื้อ เพลิง ก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 70 
รองลงมาได้แก่ ลิกไนท์และถ่านหิน รวมประมาณ
รอ้ยละ 20 ทีเ่หลอืเป็นพลงังานหมุนเวยีนและการซื้อ
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ดงันัน้ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าที่มากเกนิไป ในแผน PDP ฉบบัปัจจุบนั
จงึก าหนดใหม้กีารพฒันาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลกัจาก
ถ่านหินน าเข้า และพลงังานนิวเคลียร์ แต่หลงัจาก
เกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมาในประเทศญี่ปุ่ น
แล้ว ร ัฐบาลได้มีนโยบายให้เลื่อนแผนการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรอ์อกไปกอ่น 
 ประเด็นส าคัญที่ควรต้องท าความเข้าใจ
เพิ่มเติมก็คือ การสนองตอบต่อความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดงักล่าวนัน้ สามารถท าได้
ใน 4 แนวทางไดแ้ก ่การใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก  
การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน และการซื้อ
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจุบ ันภาครัฐ  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการด าเนินการใน
แนวทางดงักล่าวนี้อยู่แล้ว อย่างบูรณาการกนั (การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561 : เวบ็ไซต์) 
การใช้ไฟฟ้า ในปี 2560 อยู่ที่ 185,370 ล้านหน่วย 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4 จากปีก่อน จากการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) 
ความต้องการพลัง ไฟฟ้าสูงสุด เกิดขึ้น เมื่อ ว ัน
พฤหัสบดีที่  4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 น.  
โดย Peak ของประเทศอยู่ทีร่ะดบั 34,101 เมกะวตัต์ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 ในขณะPeak ในระบบ การไฟฟ้า 
หรอื System Peak (รวม Peak ของ VSPP) อยู่ที่
ระดบั 30,303 เมกะวตัต์   ลดลงรอ้ยละ 2.2 ที่ส่วน 
Peak ในระบบ กฟผ. อยู่ที่ระดบั 28,578 เมกะวตัต์ 
ลดลงรอ้ยละ 3.5 ทัง้นี้ Peak ปีนี้ ลดลงตามอุณหภูมิ
ทีล่ดลง เนื่องจากปัจจยัสภาพอากาศมมีรสุมพดัผ่าน

ท าให้ฝนตกเร็วกว่าฤดูกาลปกติ  ประกอบกับ
ประชาชนปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชไ้ฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธิภาพ      มากขึ้นตามมาตรการรณรงค์ของ
ภาครฐั (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2560)  
 พลังงานไฟฟ้าเป็น ปัจจัยพื้ นฐานในการ
ด ารงชีวติและประกอบธุรกิจต่างๆ ทัง้หน่วยงานรฐั
และ เอกชนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งความต้องการ
พลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะการ
ขยายตวัของ เศรษฐกจิ ซึ่งสภาพเศรษฐกจิในช่วงที่
ราคาน ้ามนัในตลาดโลกและภายในประเทศขยบัตัว
พุ่งสงูขึน้มา ตลอดท าใหก้ารพฒันาเพิม่ก าลงัผลติและ
ระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองร ับความต้องการตามการ
ขยายตัวขอ ง เ ศรษ ฐกิจ ต้ อ ง ใ ช้ เ งิน ล งทุ นสู ง 
เพราะฉะนัน้ทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมมอืกนัในการ
อนุรกัษ์พลังงาน สภาวะเศรษฐกจิทุกยุคทุกสมยัจะ
เ ห็ น ว่ า รู ป แ บบกา ร ใ ช้พ ลั ง ง านนั ้น ไ ด้มีก า ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกเ็ป็นสาเหตุที่ท าให้
อตัราการใชพ้ลงังานของประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีนับเป็น
ภาระหนกัต่อฐานะ การเงนิ การลงทุนของประเทศที่
จะต้องจัดหาพลังงานมาให้เพียงพอและเหมาะสม 
นอกจากนี้ยงัจะตอ้งค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
จากการใช้พลังงานจ านวนมหาศาลดงักล่าวด้วย 
ในขณะทีป่ระเทศไทยอยู่ในสภาวะการขยายตวัอย่าง
รวดเรว็ และการเร่งรดัพฒันาประเทศ รฐับาลจึงต้อง
จัดหาพลังงานให้มีปริมาณเพียงพอ มีราคาที่
เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช ้แต่เนื่องจากประเทศไทยมแีหล่ง
พลังงานพานิชย์ภายในประเทศไม่เพียงพอที่จะ 
ตอบสนองความตอ้งการท าให้ความต้องการพลงังาน
ที่ใช้ในประเทศมากกว่าร้อยละ  80 ได้มาจาก 
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเกือบทัง้หมดต ้อง
สัง่ซื้อจากต่างประเทศ (กรมพฒันาและส ่งเสรมิ
พล งังานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอ้ม, 2545: เวบ็ไซต์) 
 เนื่องจากพลงังานไฟฟ้ามีความส าคญัและมี
อิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ทุกคน ดงันัน้ 
มาตรการด้านการประหยัดพลังงานหรือลดการใช้
พลังงานให้น้อยลง โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองไป 
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จนถึงคนรอบขา้งทัง้ที่บา้นและที่โรงเรยีน ซึ่งทุกคน
ตอ้งใหค้วามรว่มมอืและชว่ยกนัปฏบิตัติาม มาตรการ
อย่างจริงจังและเคร่งคร ัดโดยการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เพื่อลดความรุนแรง
จากผลกระทบ ต่างๆ (สคุนธ์ มาศนุ้ย, 2551: 17) 
 จากปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งต้น พลงังานนับเป็น
ปัญหาระดบัประเทศ และนบัวนัจะมผีลกระทบรุนแรง
ต่อการพฒันาของประเทศไทยมากขึน้ทุกขณะ ดงันัน้
ผูว้จิยัจึงเลือกการฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
โดยการฝึกอบรมการพฒันาให้ความรู ้การปฏบิตัิต่อ
สิ่งแวดล้อม และจิตอาสาสิ่งแวดล้อมที่ดี ส าหร ับ
นักเรียนชัน้ม ัธยมตอนศึกษาปีที่  3 /2 โรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร และพัฒนาคู่มือ ให้มี
ประสทิธิภาพและเพื่อให้นักเรยีนหรือผูเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมการพัฒนาคู่มือมีความรู้ การปฏิบัติต่อ
สิง่แวดล้อมและจิตอาสาสิง่แวดล้อมต่อการฝึกอบรม
การให้ความรู้การลดใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจาก
นั ก เ รี ย น ไ ด้ ร ับ ค ว า ม รู้ แ ล ะ น า ไ ป ป รับ ใ ช้ ใ น
ชวีติประจ าวนัได ้พร้อมทัง้ยังน าไปเผยแพร่ความรู้
ใหก้บัผูอ้ื่นไดอ้กี และยงักอ่ใหเ้กดิกระบวนการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 

2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มมือการฝึกอบรมการลดใช้
พลังงานไฟฟ้า ให้มีประสทิธิภาพ 80/80 และมีค่า
ดชันีประสทิธผิล 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูต้่อการลดใช้
พลงังานไฟฟ้า ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบการปฏิบตัิต่อ
สิง่แวดลอ้ม ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 4)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม ส าหรบัโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนระดบั
มธัยมชัน้ปีที่ 3 ของโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 79 คน โดย
แบง่เป็น ชาย 41 คน แบง่เป็น หญงิ 38 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดบัมธัยมชัน้ปีที ่3/2 ของโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพิทยา
คาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดย
การสุม่อย่างงา่ย 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การฝึกอบรมการลดใช้
พลงังานไฟฟ้าโดยการใชคู้่มอืการฝึกอบรมการลดใช้
พลงังานไฟฟ้า 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  2.1) ความรูด้า้นการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
  2.2) การปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม  
  2.3) จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการลดใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า แบบทอดสอบการปฏิบตัิต่อสิ่งแวดล้อมและ
แบบวดัจติอาสาสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานจาก ต าราเอกสาร และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เ ค รื่ อ ง มือ  ไ ด้ แ ก่  คู่ มือ  แ บบทดสอบความ รู ้
แบบทดสอบการปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจิต
อาสาสิง่แวดลอ้ม 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1  รู้จ ักกบัพลังงาน
ไฟฟ้า หน่วยที่ 2 ปัญหาทรพัยากรพลังงานไฟฟ้า 
หน่วยที่ 3 ประโยชน์และผลกระทบของพลังงาน
ไฟฟ้า หน่วยที ่4 แนวทางการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2 (4), 2562 : 81 –  91 
 

85 

  2.2) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการลด
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค 
และ ง จ านวน 37 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิ
ให ้0 คะแนน จ านวน 37 ขอ้ 
  2 . 3 )  แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร ป ฏิ บัติ ต่ อ
สิง่แวดล้อม จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีล ักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย  น้อยทีส่ดุ 
  2.4) แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อม จ านวน 
15 ข้อ ซึ่งมีล ักษณะเป็นตัวเลือก (Rating Scale)  
3 ระดบั คอื มาก ปานกลาง น้อย 
 3) น าเครือ่งมอืทัง้หมดที่สรา้งขึ้น ไดแ้ก่ คู่มอื 
แบบวดัความรู ้แบบวดัการปฏบิตัติ่อสิง่แวดล้อม และ
แบบวดัจิตอาสาสิง่แวดล้อมส่งให้อาจารย์ที่ปรกึษา
พจิารณา แลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้อง พรอ้มทัง้หา
คา่ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เมือ่วเิคราะห์คะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและ
เครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่า
ความเหมาะสมของคู่มือและเครื่องมือมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่ใชใ้นการ
อบ ร มมีค ว าม เ ห ม า ะ สม  แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้
 5) หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคลอ้งและพจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื 
พบวา่คา่ IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมดมคีา่มากกว่า 0.5 
แสดงว่า เครื่องมือมีความตรงตามเนื้ อหาสาระ 
สามารถน าไปปรบัปรุง แกไ้ขและสามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความเหมาะสม
ของคูม่อืการฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า พบว่า
คา่ความเหมาะสมของคูม่อื มคีา่เท่ากบั 4.41 ถือว่ามี
ความเหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวมรวบขอ้มลูได ้
 6) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ 

ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยาก
งา่ย ของเครือ่งมอื ดงันี้ 
 7) แบบทดสอบความรู้มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.89 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.2 – 0.7 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.3– 0.6  ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 8) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการด าเนินการวิจยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ของพื้นที ่
  ระยะที ่2 ออกแบบเครือ่งมอืถ่ายทอด 
  ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอด 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูม ีดงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน    
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก ่
  2.1) คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC)  
  2.2) คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability)  
  2.3) คา่อ านาจจ าแนก  
  2.4) คา่ความยากงา่ย  
  2.5) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)                
  2.6) คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)  
  2.7) คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษากิจกรรมการพัฒนาคู่มือการ
ฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า ให้มปีระสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
กจิกรรม พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากบั 81.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คดิเป็น
ร้อยละ 84.59 จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมเกี่ยวกบัการลดใช้
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พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เท่ ากับ 
81.26/84.59ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้ (ดงัตารางที่ 1) 
สว่นคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื พบว่า ดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการฝึกอบรมการลดใช้พลังงานไฟฟ้า   

มคีา่เท่ากบั 0.7061 หมายความว่า นักเรยีมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น
และสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้เครื่องมือการฝึกอบรมร้อยละ 70.61 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า (E1/E2) 
 

หน่วยฝึกการฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพขอกระบวนการ (E1) 37 24.37 2.57 81.26 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 37 31.30 2.40 84.59 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 81.26/84.59  

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการฝึกอบรมการลดพลงังานไฟฟ้า 
 

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนการ
อบรมทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ความรู้หลงัการ
อบรมทกุคน 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ฝึกอบรม 

คะแนน
เตม็ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ์ 

528 939 30 37 0.7061 ผา่นเกณฑ์ 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การลดใช้
พลงังานไฟฟ้าของนักเรียนโดยใช้ Paired t-test 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 พบวา่ การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการลด
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าส าหรบัโรงเรยีนเทศบาลบรูพาพทิยา
คาร กอ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( ̅ = 17.60) และหลงัการฝึกอบรมนักเรยีนมคีะแนน

เ ฉ ลี่ ย ค ว าม รู้ โ ด ย ร วม อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ม ากที่ สุ ด   
( ̅ = 31.30) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการลดใช้พลังงานไฟฟ้าส าหร ับโรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบวา่ นกัเรยีนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 

รายการ 
ก่อนการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
ความรู้ 

หลงัการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
ความรู้ 

t df P 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N = 37) 

17.60 6.20 ปานกลาง 31.30 2.40 มากทีสุ่ด -13.30 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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4.3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่การปฏิบติัต่อ
สิง่แวดล้อมของนักเรียน โดยใช้ Paired t-test 
ก่อนและหลงัการอบรม 
 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการปฏบิตัิต่อ
สิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปฏบิตับิางคร ัง้ ( ̅= 3.27) และหลงัการฝึกอบรมนิสติ
มคีะแนนเฉลี่ยการปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่

ในระดบัปฏบิตัิทุกคร ัง้ ( ̅= 4.27) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยการปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมก่อนและหลัง
การฝึกอบรม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการ
ปฏบิตัติ่อสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน  โดยใช ้Paired t-test กอ่นและหลงั 
  การฝึกอบรม 
 

รายการ 
ก่อน 

ฝึกการอบรม 

ระดบั 
การปฏิบติั

ต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
ฝึกการ
อบรม 

ระดบั 
การปฏิบติัต่อ     
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
การปฏบิตัติ่อ
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 15) 

3.27 0.48 
ปฏบิตัิ
บางครัง้ 

4.27 0.36 ปฏบิตัทิุกคร ัง้ -11.13 29 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
จิตอาสาสิง่แวดล้อม โดยใช้ Paired t-test ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม  
 พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อม 
กอ่นการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( ̅= 2.31) 
และหลังการฝึกอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจิตอาสา

สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 2.75) เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตอาสาสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลังการฝึกอบรมพบว่า นักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยจิต
อาสาสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จติอาสาสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีน โดยใช ้Paired t-test กอ่นและหลงัการ 
  ฝึกอบรม  
 

รายการ 

ก่อน 
การ

ฝึกอบรม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
การฝึกอบรม 

ระดบั 
จิตอาสา 

ส่ิงแวดล้อม 
t df P 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม 

(N = 5) 
2.31 0.29 ปานกลาง 2.75 0.12 มาก -8.14 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือการ
ฝึกอบรมทีมี่ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ตามเกณฑ์ 80/80 
และการวิเคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มือการฝึกอบรม การลดใช้พลงังานไฟฟ้า 
 1) จากผลการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืมี
ประสทิธภิาพ E1/E2 = 81.26/84.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ต ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการฝึกอบรม แสดง
ใหเ้หน็วา่นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิ่ม
มากขึน้ เนื่องจากกระบวนการฝึกอบรมมกีารใชคู้่มอื
ประกอบกจิกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของปรีชา 
ช้างขวัญยืน (2551 : 127) ได้กล่าวว่า คู่มือเป็น
หนังสอืที่ใชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท า
สิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายส่วนคู่มือครูนัน้
เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ 
วิธีการกิจกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล 
แหล่งอ้างอิงต่างๆ ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสือ
เรียน เป็นหนังสือที่ครู ได้ศึกษาด้วยตนเอง และ
เป็นไปตามแนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 
77) ไดก้ล่าววา่ คูม่อื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่จดัท า
ขึ้น เพื่อ ให้ครู ใช้จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มอืที่เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้คู่มอืไดศ้กึษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
เพื่อใหผู้ใ้ชคู้ม่อืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตัิงาน
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคยีง ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิัยของณิชกมล ดวีงษาและคณะ 
(2561 : 12-29) ศกึษากิจกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันีประสทิธิผล
ของคูม่อืกจิกรรม พบวา่คะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบั
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหินลาดเรื่อง ชุมชน
กับการจัดการป่าชุมชนระหว่างการจัดกิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 24.03 คิดเป็นรอ้ยละ 82.77 
แสดงให้เห็นว่าประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากับ 80.10และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ

กจิกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาดเรื่องชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชนหลงัการจดักจิกรรมมคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 27.10 คดิเป็นรอ้ยละ 90.33 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 
90.33 จงึสรปุไดว้า่ กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หิน ล าด  อ า เ ภ อ เมือ ง  จั ง ห วัด มห าส า ร ค าม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา วงศ์อามาตย์ 
(2556: 237-243) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้
โดยใช้เทคนิค 4 MAT ร่วมกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อพฒันาการคดิวเิคราะห์ ความ
รบัผดิชอบ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการ
เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย  ชั ้น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6  
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรูโ้ดยใชผ้งักราฟิก
ร่วมกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ค่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.85  
อยู่ในระดบัมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้คือ 
3.51 ขึ้นไป และ ค่าประสิทธิภาพของคู่มือเท่ากบั 
88.79/81.21 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวค้อื 80/80 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตั ิ
สาลี (2559 : 176-188) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน
สหพันธรฐัมาเลเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80และหาดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม เพื่อศึกษาทกัษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็น 
ผูป้ระเมนิ และเพื่อเปรยีบเทียบความรูท้ศันคติ และ
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือ
ฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 92.33/93.22 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 
 2) จากผลการศกึษาค่าดชันีประสิทธิผลของ
คู่มือ มีค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากบั 0.7061   
ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรมรอ้ยละ 70.61 แสดงให้
เหน็ว่านักเรยีนที่เขา้รบัการฝึกอบรมโดยการใชคู้่มอื
ฝึกอบรมการเรียนรู้นัน้มคีวามรู้ความเขา้ใจมากขึ้น 
ท าใหค้่าดชันีประสทิธิผลมคี่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเป็นไปตามแนวคิดของ 
สพุตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูห้มายถงึ แบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์
และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ/ีหลกัการการเรยีนรูห้รอืการ
สอนทีร่ปูแบบนัน้ยดึถอืโดยผา่นกระบวนการวจิยัและ
ไดร้บัพสิจูน์และทดสอบวา่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งรูปแบบ
การสอนจะแสดงข ัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ
ผูส้อนตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย และ
เป็นไปตามแนวคดิของ วรีะพนัธ์ แกว้รตัน์ (2558 : 
136) ให้ค านิยามความหมายของการฝึกอบรมไว้
อย่างมากมาย ขึ้นอยู่กบัว่ามองการฝึกอบรมจาก
แนวคดิใด เช่น เมื่อมองการฝึกอบรม ในฐานะที่เป็น
แนวทางในการพฒันาขา้ราชการตามนโยบายของรฐั 
"การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ใช้เพื่อ
ช่วยให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อให้เกิด 
ความรว่มมอืกนัระหว่างขา้ราชการในการปฏบิตัิงาน
ร่วมกันในองค์การ" หรือการฝึกอบรม คือ "การ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ 
ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควร เพื่อ
ช่วย ให้ การปฏิบัติ ง านแล ะภาร ะหน้ าที่ ต่ า ง ๆ  
ในปัจจุบนัและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และไม่ว่าการฝึกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตาม
วตัถุประสงค์ก็คอื เป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏบิตัิงาน หรอืเพิ่มขีดความสามารถในการจัด
รูปขององค์กร ในระยะหลัง  เรามักจะมองการ
ฝึกอบรมในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอนัสบืเนื่องมาจากเรยีนรู ้การฝึกอบรมจึง
หมายถงึ " กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมอย่าง
มีร ะบบ  เพื่ อ ให้บุคคลมีความรู้  คว าม เข้า ใ จ  
มคีวามสามารถทีจ่ าเป็น และมทีศันคตทิีด่สี าหรบัการ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือ
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของชยัธัช จันทร์
สมุด (2553: 144) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบั
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศกึษา
พบวา่ ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของหลกัสูตรฝึกอบรม

การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากบั 0.7144 
หมายความว่า ผูเ้ข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
71.44 แสดงให้เห็นว่า จากกจิกรรมการฝึกอบรมที่มี
ความเหมาะสม และใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ขา้มา
มสีว่นรว่มในกจิกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม ช่วยกระตุ้น
ใหผู้เ้ขา้อบรมตื่นตวั และให้ความสนใจในกจิกรรมที่
แตกต่างจากทีเ่คยไดร้บัการฝึกอบรมมาก่อน รวมถึง
ผูเ้ขา้รบัการอบรมมแีรงจูงใจภายในที่ต้องการพฒันา
ตนเองให้มีความรู้ และเกิดความตระหนักในการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ปฏบิตัิตามความรบัผิดชอบ และการไดร้วมกลุ่มกนั
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการ
ปฏบิตังิาน ท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้พิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์จากสถานการณ์จรงิทีป่ฏบิตัอิยู่ 
 ดงันัน้การฝึกอบรมการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
โดยใช้คู่มือและกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรยีนการสอนของกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจในเรือ่งการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า สามารถพฒันา
นักเรยีนให้มพีฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรยีนรูก้าร
ลดใช้พลัง งานไฟฟ้า โดยใช้คู่มือประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้ได้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 

6 ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1) ควรใช้สื่อประกอบการบรรยายที่
หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และ
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทักษะ เพื่อให้เกิด
ความรูแ้ละสามารถน าไป เผยแพร่ให้กบัผูท้ี่สนใจ
เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน  
 2) หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจสามารถน าคู่มือ
การฝึกอบรม การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า ไปปรบัใชใ้น
หน่วยงานได ้ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้คร ัง้ต่อไป  
 1) ควรมีการวจิยัและพัฒนาผลิตสื่อ โดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมที่ผูว้ ิจยัพัฒนาขึ้น ในการสรา้ง
เป็นสือ่ประกอบเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และให้ผูท้ี่
สนใจ ไดเ้ขา้มาศกึษาหาความรูต้่อไป  

 2) ควรศกึษาเปรียบเทียบการใชม้าตรการ
การประหยัดพลังงานกับการใช้พลังงานปกติเพื่อ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างและเพื่อพัฒนาต่อยอดใน
ล าดบัต่อไป 

7. เอกสางอ้างอิง 
กรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม. (2545). พลงังานไฟฟ้า.  
 [ออนไลน์]. ไดจ้าก : http://www.dede.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?nid=82. [สบืคน้เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562]. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย. (2561) สถานการณ์ไฟฟ้าปัจจุบนั. [ออนไลน์]. ไดจ้าก :   
 http://peaoc.pea.co.th/ped/files/analyst_need_dec_60.pdf. [สบืคน้เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562]. 
กติตศิกัดิ ์ประชาบตุร. (2554). พฤตกิรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของผูป้ฏบิตังิานและมมุมองของผูบ้รหิารในการ 
 บรกิารตน้ทุนคา่ไฟฟ้าของบรษิทั พูนพนิโฮลดิง้ จ ากดั. คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 ธญับรุ.ี 106. 
จริาพรรณ เรอืงพุทธ. (2556). การวเิคราะห์กจิกรรมสง่เสรมิการมจีติอาสาของนกัเรยีนมธัยมศกึษา: การวจิยัแบบ 
 ผสมวธิ.ี ครศุาสตรมหาบณัฑติ. วทิยานิพนธ์ (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 82. 
ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตั ิสาล.ี (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน :  
 สหพนัธรฐัมาเลเชยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา – สสศท, 7(14), 177. 
ชยัธชั จนัทรส์มดุ. (2553). การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบั 
 บคุลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่. วทิยานิพนธ์ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา  
 สิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ณฐัณิชากร ศรบีรบิรูณ์. (2550). การพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ใน 
 โรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการศกึษาข ัน้พื้นฐาน. วทิยานิพนธ์ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวจิยั 
 การศกึษาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ณิชกมล ดวีงษาและคณะ. (2561). การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั 
 มหาสารคาม เรือ่งชมุชนกบัการจดัการป่าชมุชน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(1), 12-29. 
ธดิาชนก วงคพ์ทิกัษ์. (2556). ปัจจยัจติสงัคมทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมจติอาสาของนิสติ มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทร 
 วโิรฒ. สารนิพนธ์การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาพฒันาการ คณะมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ประภาเพญ็ สวุรรณ. (2520). แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต.ิ การวดัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนามยั. กรงุเทพฯ.  
 ไทยวฒันานพานิช. 
ประยูร  วงศจ์นัทรา. (2553). สิง่แวดลอ้มศกึษา. วทิยาการสิง่แวดลอ้ม. ส านกัพมิพ์มหาลยัมหาสารคาม.  
ปรชีา  ชา้งขวญัยนื. (2551). เทคนิคการเขยีนและผลติต ารา. พมิพ์คร ัง้ที ่5. กรงุเทพฯ, จุฬากรณ์มหาวทิยาลยั. 
ปิยะนาถ สรวสิตูร. (2552). แรงจูงใจของผูน้ าเยาวชนทีม่จีติอาสาในการท ากจิกรรมเพือ่สงัคม: กรณีศกึษา สภา 
 เยาวชนกรงุเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). กรงุเทพฯ: คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
พรรณภทัร พานิชเจรญิ. (2554). ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใน 
 กรงุเทพมหานครเกีย่วกบัภาวะมลพษิในสิง่แวดลอ้ม. วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2 (4), 2562 : 81 – 91 
 

91 

เรอืงชยั จรงุศริวฒัน์. (2555). เทคนิคการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน. ขอนแกน่ : ศนูย์ผลติเอกสาร 
 มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 
วพิุธ  อ่องสกลุ. (2552). การจดัท าคูม่อืการปฏบิตังิาน. กรงุเทพฯ, ก.การพมิพ์. 
วภิา วงศอ์ามาตย์. (2556). การพฒันาคูม่อืการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค MAT รว่มกบัหลกัปรชัญาของ 
  เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่พฒันาการคดิวเิคราะห์ ความรบัผดิชอบ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6. วทิยานิพนธ์ปรญิญาครศุาสตร 
  มหาบณัฑติ (การวจิยัและพฒันาการศกึษา)  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
วรีะพนัธ์ แกว้รตัน์. (2558). แนวคดิพื้นฐานของการฝึกอบรม. ส านกัพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : กรงุเทพฯ. 
สญัญาศรณ์ สวสัดิไ์ธสง. (2561). การพฒันาพฤตกิรรมจติอาสาของนกัศกึษาโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
 คณุธรรม. สารนิพนธ์หลกัสตูรครศุาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน. (2560). สถานการณ์พลงังานปี 2560 และแนวโน้มปี 2561. [ออนไลน์].  

ได้จาก : http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_ relations/forecast/Energy2016-
Forcast2017.pdf. [สบืคน้เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562].   

สคุนธ์ มาศนุ้ย. (2551). พฤตกิรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกรอ้นของบคุลากร. สถาบนั 
 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงักรงุเทพมหานคร. สารนิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ,  
 สาขาวชิาการจดกัารสิง่แวดลอ้ม, คณะพฒันาสงัคมและ สิง่แวดลอ้ม, สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร.์  
 [สบืคน้วนัที ่3 มกราคม 2662]. 
สพุตัรา วงศษ์า. (2542). การพฒันาคูม่อืการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ในวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ส าหรบั 
 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ่4: วจิยัเชงิปฏบิตักิาร. วทิยานิพนธ์ปรญิญาศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ. 
 มหาวทิยาลยัขอนแกน่. 
สวุรรณา รกัพาณิชย์. (2557). ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของนกัศกึษาวทิยาลยัครู.  
 วทิยานิพนธ์ ครศุาสตรมหาบณัฑติ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
แสงจนัทร ์ โสภากาล. (2550). ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ. ความรูก้ารเขา้ใจ : ส านกัพมิพ์แสงดาว. [สบืคน้วนัที ่14  
 พฤษภาคม 2561]. 
องัสนา อคัรพศิาลและคณะ. (2556). การศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัระดบัจติอาสาของนกัศกึษา 
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ เชยีงใหม ่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


