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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนักศกึษา มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์
โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิจ านวน 368 คน ท าการเกบ็ตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูลโดยการ
หาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มี
พฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  ̅=2.58) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านทุกด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นพลงังานแสงสว่าง ( ̅=2.69) ดา้นพลงังานความรอ้น ( ̅=2.52) และดา้นพลงังานความเยน็ ( ̅=2.52) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยผลการศกึษาในครัง้นี้เพื่อเป็นฐานขอ้มูลพืน้ฐานในการสนับสนุนและส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน
ภายในมหาวทิยาลยัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน าไปสูค่วามร่วมมอืร่วมใจกนัในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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Abstract 
 This research aimed to study electrical energy conservation behavior of Kalasin University student. 
This research also surveyed in the University. Samples were 368 students with stratified random sampling . 
The questionnaires were used to collect data. The data were analyzed as percentage, mean and standard 
deviation. The research results revealed that : Electrical energy conservation behavior of Kalasin University 
student showed their total at medium level. ( ̅=2.58) Considering that it was every aspect include lighting, 
( ̅=2.69) thermal energy ( ̅=2.52) and cooling energy showed their at medium level. ( ̅=2.52) The results of 
this study to the underlying database to support and promote the conservation of energy within universities 
and related organizations. As well as lead to cooperation in resolving the issue. 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยเราต้องพึ่งพาการน าเขา้พลงังาน
จากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี 
ประกอบกับ ปัจจุบันความต้องการ ใช้พลังง าน
ภายในประเทศ ได้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน ้ ามันในตลาดโลกที่
ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน จึงก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงที่ไม่อาจปฏเิสธได้หลายองค์กร ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน ต่างต้องเร่งหามาตรการเพื่อช่วยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น พลังงานที่มนุษย์ใช้ในปัจจุบัน 
นอกเหนือจากพลงังานที่ได้โดยตรงจากแสงอาทิตย์
แล้วยงัต้องน าพลงังานที่ได้จากฟอสซลิขึน้มาใช้ เช่น 
น ้ามนั แก๊สธรรมชาต ิถ่านหนิ การผลติพลงังานเหล่านี้
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการศึกษาพฒันา
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของสงัคม ตลอดจน
ประเทศชาติ เ ป็นการศึกษาพัฒนาต่อเนื่ อง  จึง
จ าเป็นต้องมกีารผลติพลงังานไฟฟ้าให้มปีรมิาณเพิ่ม
มากขึน้เรื่อยๆ เมื่อพลงังานธรรมชาติไม่เพยีงพอต่อ
การใชง้าน จงึหนัมาใชพ้ลงังานจากทรพัยากรเชือ้เพลงิ 
แต่ด้วยเหตุที่เราไม่มทีรพัยากรเหล่านี้ จงึจ าเป็นต้อง
น าเข้าวัตถุดิบ เช่น น ้ ามัน แร่ ถ่านหิน เป็นต้น ใน
ปรมิาณมากขึน้และอตัราราคาที่สูง ซึง่เป็นผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั (กรมอนุรกัษ์
พลงังาน, 2549) 
 ปัญหาการขาดแคลนเชือ้เพลงิและการอนุรกัษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม เป็นปัญหาทีไ่ม่อาจมองขา้ม
ได้การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานทัง้ปัจจุบันและใน
อนาคตไดด้ทีี่สุด คอื ทุกคนในสงัคมจะต้องมสี่วนร่วม
ช่วยกนั ต้องอาศยัการสร้างแหล่งความรู ้ช่องทางการ
ถ่ายทอด และทีส่ าคญัคอื การกระตุ้นใหเ้กดิส านึกและ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายของสังคมในการอนุรักษ์
พลงังานอย่างจรงิจงัดว้ย 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เป็นสถาบนัอุดมศกึษา
แห่งหนึ่งของรัฐ สงักัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา มจี านวนนักศกึษามากถงึ 4,313 คน (กลุ่ม
งานส่งเสริมงานทะเบียนและประมวลผล , 2558) 
นอกจากนี้ยงัมบีุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก หรอืเข้า
มาใชบ้รกิารในมหาวทิยาลยัอกีจ านวนหนึ่ง นักศกึษา
เป็นผู้ทีม่สี่วนในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก

จากกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิภายในเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยั
ท าใหม้หาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ประสบกบัปัญหาดา้นการ
จดัการพลงังาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้า น ้าประปา 
ซึ่งเป็นส่วนที่บริการโดยตรงแก่นักศึกษา ปริมาณ
นักศกึษา และจ านวนอาคารต่างๆ ที่เพิม่มากขึ้น อนั
เกดิจากการทีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ก าลงัมกีารพฒันา
เพื่อรองรบัการเจรญิเตบิโตของมหาวทิยาลยั จงึท าให้
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชพ้ลงังานของมหาวทิยาลยัใน
ปีการศึกษา 2557 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – 
สงิหาคม 2558 ประมาณ 6,234,451 บาท (กลุ่มงาน
การเงนิและบญัช,ี 2558)  
 ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือร่วม
แรงของนักศกึษาซึ่งเป็นผู้บรโิภคการใช้พลงังานเป็น
ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหาเหล่านัน้ลดลงหรือหมดสิ้น 
ต่อไป ต้องแก้ไขปัญหาที่เหตุโดยตรงด้วยการให้
นักศกึษามสี่วนร่วมในการจดัการหรอือนุรกัษ์พลงังาน 
นอกจากเพื่อให้เกดิพฤติกรรมการมสี่วนร่วมที่มุ่งเพิม่
ปรมิาณและคุณภาพแล้ว ยงัเน้นบรรยากาศทีผู่้ปฏบิตัิ
มีความสุข ความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรงการ
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไวจะต้อง
ด าเนินการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และความ
ตระหนัก (Awareness) โดยผ่านกระบวนการการรบัรู้
จากสื่อต่างๆ เช่น จากหนังสือพิมพ์ วารสารและ
นิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน์ แผ่นพับโปสเตอร์  ป้าย
โฆษณา สติกเกอร์และการสนทนากบับุคคลอื่น เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจ ัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา
พฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนักศกึษา 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ทัง้นี้เพื่อเป็นฐานขอ้มูลพืน้ฐาน
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปสูค่วามรว่มมอืร่วมใจกนัในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าของนกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
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3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้  ได้แก ่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์จ านวน 4,313 คน 
 3.2 กลุม่ตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ จ านวน 368 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารค านวณของ Taro Yamane 
ได้จากการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random 
Sampling) 
3.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระหว่างเดอืนตุลาคม 2558 – มนีาคม 2559 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศกึษาคน้ควา้ เป็นแบบสอบถามพฤตกิรรมในการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสนิธุ ์โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบค าถาม 
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่  เพศ ระดับการศึกษา ระบบ
การศกึษา และคณะทีศ่กึษา 
  ส่วนที ่2 พฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เกี่ยวกบัพฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้าของนกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ แบ่งค าถาม
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านแสงสว่าง จ านวน 10 ข้อ 
ด้านพลังงานความร้อน จ านวน 10 ข้อ และด้าน
พลงังานความเยน็ จ านวน 10 ขอ้ รวมทัง้หมด 30 ขอ้  
  ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
และสิง่จูงใจหรอืมาตรการที่จะท าใหน้ักศกึษาร่วมมือ
กนัในอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการ
เป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
   1. ขอหนังสอืรบัรองและแนะน าตวัผู้ศกึษา
จากคณะศลิปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ถงึอธกิารบดมีหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เพื่อขอ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท 
   2.  ประชุมชี้แจงรายละเอียดในการใช้
แบบสอบถามแก่ผูช้่วยเกบ็ขอ้มลู 
   3. มอบหมายให้แก่ผูช้่วยเกบ็ขอ้มูลท าการ
เกบ็ขอ้มลู โดยวธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยใหผู้ช้่วยเกบ็ขอ้มูล
น าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุ่มตวัอย่าง ถ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามอ่านแล้วไม่เขา้ใจ ผูช้่วยเกบ็ข้อมูลกจ็ะ
อธิบายให้ฟังและผู้ตอบเลือกค าถาม และผู้ศึกษาได้
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามดงักลา่วกลบัจนครบถ้วนทุก
ฉบบั แลว้จงึเกบ็แบบสอบถามกลบัมาวเิคราะหข์อ้มลู 
   4. ระยะเวลาในการด าเนินการระหว่าง
เดอืนตุลาคม 2558 – มนีาคม 2559 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
  ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้ศึกษาใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
   1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าความถี ่
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
   2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   1) หาค่ าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม (IOC) โดยใชส้ตูรของโรวเินีลและแฮม
เบลตนั 
    2) ห า ค่ า อ า น า จ จ า แ น ก ข อ ง
แบบสอบถามโดยสตูรของครอนบคั (Cronbach) 
    3) หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
โดยสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
พฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 นักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 70.90) นักศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี (ร้อยละ 94.80) ศึกษาระบบภาคปกติ (ร้อยละ 
89.40) และศกึษาคณะครุศาสตร ์(รอ้ยละ 64.10) 
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4.2 ระดบัพฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า
ของนักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ 
 นกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์มพีฤตกิรรมใน
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( ̅=2.58) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

พลังงานแสงสว่าง อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=2.69) 
ด้านพลังงานความร้อน อยู่ ในระดับปานกลาง 
( ̅=2.52) และดา้นพลงังานความเยน็ อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( ̅=2.52) ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ระดบัพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์โดยรวม  

พฤติกรรม 
n = 368 

ระดบั 
 ̅ S.D. 

ดา้นพลงังานแสงสว่าง 2.69 0.51 ปานกลาง 
ดา้นพลงังานความรอ้น 2.52 0.53 ปานกลาง 
ดา้นพลงังานความเยน็ 2.52 0.53 ปานกลาง 

รวม 2.58 0.64 ปานกลาง 

 
4.3 พฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแต่ละ
ด้านของนักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
  นกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์มพีฤตกิรรมใน
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( ̅= 2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ดา้นแสงสว่าง พบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
มพีฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( ̅=2.69) โดยมขีอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มาก
ที่สุด 3 อนัดับ ได้แก่ ท่านปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครัง้
เมื่อไม่ใชง้าน ( ̅=3.51) รองลงมา ไดแ้ก ่ท่านปิดไฟทุก
ครัง้ที่ออกจากห้องเกนิ 30 นาท ี( ̅=3.38) และท่าน
เคยช่วยปิดไฟในที่สาธารณะ ( ̅=2.80) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านเคยท าความสะอาด
หลอดไฟ เอง  (  ̅=1.73) ด้ านความร้อน  พบว่ า 
นักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ มีพฤติกรรมในการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
( ̅=2.52) โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อนัดับ 
ได้แก่  ท่ านถอดปลัก๊ทุกครัง้ เมื่ อไม่ ได้ใช้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ( ̅=3.25) รองลงมา ได้แก่ ท่านปิด
จอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาท ี
( ̅=2.82) และท่านใช้เตาไฟฟ้าในการหุงต้มอาหาร 
( ̅=2.62) ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ได้แก่ หลงัรดี
ผ้าท่านเสียบปลัก๊ทิ้งไว้ ( ̅=1.60) ด้านความเย็น 
พบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มพีฤติกรรมใน
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( ̅=2.52) โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 

อนัดบั ได้แก่ ท่านปิดพดัลมเมื่อออกไปจากห้องเป็น
เวลานาน ( ̅=3.25) รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านตัง้ตู้เยน็ห่าง
จากผนัง 15 เซนติเมตร ( ̅=2.79) และท่านตัง้
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
( ̅=2.71) สว่นขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ท่านเคย
น าของรอ้นแช่ในตูเ้ยน็ ( ̅=1.99)  
 
5. อภิปรายผล 
5.1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
พฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ 
 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
พฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนักศกึษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 70.90) ศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
(รอ้ยละ 94.80) ระบบภาคปกต ิ(รอ้ยละ 89.40) และ
ศกึษาคณะครุศาสตร ์(รอ้ยละ 64.10) แสดงใหเ้หน็ว่า
นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าของนักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ยงัศกึษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรีและเป็นเพศหญิง ซึ่งอาจจะมี
ความใส่ใจ ความรอบครอบและมีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์พลงังานมากกว่าเพศชาย 
 5.2 พฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าแต่ละ
ด้านของนักศึกษามหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 พฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยรวมพบว่า         
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มพีฤติกรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
พลงังานแสงสว่าง อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นพลงังาน
ความร้อน อยู่ในระดบัปานกลาง และด้านพลงังาน
ความเยน็ อยู่ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื พฤติกรรม
การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัศกึษาสว่นใหญ่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการอนุรกัษ์
พลังงานของนักศึกษายังอยู่ในระดับที่ยังต้องได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานภายในมหาวทิยาลยัใหแ้ก่
นกัศกึษา เพื่อน าไปสู่ความร่วมมอืร่วมใจกนัในการลด
ใช้พลังงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สามารถ สามตุ่นแกว้ (2552) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการ
ใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าขององค์กรใน
ส านักงานเทศบาลล าปาง พบว่า พนักงานเทศบาลมี
ทศันคตใินดา้นบวกต่อสถานการณ์พลงังานในปัจจุบนั 
และเห็นด้วยกับความจ าเป็นในการลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยต้องการใหห้น่วยงานลดการใช้พลงังานลง
ตามนโยบายของรฐับาล ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
พนักงานพบว่า มกีารปฏบิตัริอ้ยละ 96.7 หลงัเลกิงาน
ก่อนออกจากทีท่ างานต้องตรวจสอบการถอดปลัก๊และ
การปิดสวทิซ์ไฟทุกครัง้ ร้อยละ 90 เขา้ใจนโยบาย
ส่งเสริมการลดใช้พลงังาน เพื่อลดปัญหาการท าลาย
สิง่แวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน พนักงานส่วน
ใหญ่สงัเกตเห็นว่าหน่วยงานมีการติดสติ๊กเกอร์หรือ
ป้ายรณรงค์ใกล้สวิตซ์ไฟ และภายในส านักงาน เพื่อ
กระตุ้นใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างประหยดั คดิเป็นร้อย
ละ 85 แต่สิง่ทีพ่นกังานตอ้งการใหม้กีารปฏบิตัมิากขึน้ 
คอื ให้มกีารประชาสมัพนัธแ์ละรณรงค์ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านการประหยดั

และการลดการใช้พลงังานในส านักงาน รวมทัง้ควรมี
ขอ้แนะน าการใหค้วามรูแ้ละการอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
 
6. ขอ้เสนอแนะ 
6.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่ างมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพลงังานแสงสว่าง 
อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านพลงังานความร้อน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านพลังงานความเย็น อยู่ ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ พฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้าของนักศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปาน
กลาง ดงันัน้หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ที่
เกี่ยวข้อง คงต้องมีการหาแนวทาง และมาตรการใน
การลดใช้พลงังานไฟฟ้า และการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังานไฟฟ้าของนักศกึษาในมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ 
รวมทัง้ป้ายบอกเตอืนตามจุดทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
6.2 ขอ้เสนอแนะเพือ่การศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอื่นร่วมด้วย เช่น 
ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้า ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และอะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนความ
ตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังาน 
  2. ควรมกีารศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ร่วมด้านความรู้ ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลยั
กาฬสนิธุ ์
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