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บทคดัย่อ 

 

 การประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน นั้น ไม่ใช่เป็นของคนๆ เดียว แต่เป็นของคน

ทั้งโลกท่ีตอ้งช่วยกนั เพราะวา่สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน นั้น เร่ิมตน้ท่ี “มนุษย์” ผูว้จิยัจึงสนใจท่ี

จะศึกษาพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ไดแ้ก่ การปิดไฟฟ้าและ

เคร่ืองปรับอากาศหลงัจากจบชัว่โมงการเรียน การปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช ้การเดินข้ึนบนัได

แทนการใชลิ้ฟต ์เป็นตน้ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์
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ภาวะโลกร้อนอยา่งไร เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ ์ซ่ึงงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมการประหยดั

พลงังาน ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็นความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน  เพื่อลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

4. เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 
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Abstract  

 

Energy saving in reducing global warming is not for an only one person, but it is for a whole 

people in the world to help each other. Because the "human" is the cause of global warming, 

therefore; the researcher is interested in studying saving energy behavior in reducing global warming 

such as turn off the electrical and air conditioning after hours of studying, turn off the computer 

screen when does not use, walk up stairs instead of elevators, etc. Undergraduate students of 

Ratchapruek College at Nonthaburi Province who are the part of population in the world are chosen 

to be the sampling group in this research. We study saving energy behavior of this group in order to 

find ways to support about energy saving in reducing global warming problems of Ratchapruek 

College undergraduate students. 

The purposes of this research are as follows: 

1. To study the level of knowledge and understanding about global warming and energy-

saving behavior which cause global warming of Ratchapruek College students. 

2. To study the factors related with energy saving behaviors in reducing global warming of 

Ratchapreuk College students. 

3. to Study the problems and barriers that relate with the saving energy in reducing global 

warming of Ratchapruek College students. 

4. To find ways to enhance energy efficiency to reduce global warming of Ratchapruek 

College students. 
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The results of the study showed that most students of Ratchapruek College have knowledge 

and understanding in climate change and energy efficiency to reduce global warming in the medium 

level. However, differences in knowledge and understanding including opinions on global warming 

are affecting the students' behavior about saving energy. The students' personal factors, including 

gender, age, residence patterns and Faculty / Department do not affect the saving energy behavior of 

the students in reducing global warming problems 
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บทที ่1 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คือ การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศเฉล่ีย 

(Average Weather) ในพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงลกัษณะอากาศเฉล่ียนั้นรวมถึงลกัษณะทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นตน้ นอกเหนือจากความผนัแปรตามธรรมชาติแลว้ กิจกรรมต่างๆ 

ของมนุษย ์เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง การตดัไมท้าํลายป่า เป็นตน้ มีผลทาํใหอ้ากาศเปล่ียนแปลงและ

เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน เป็นเหตุใหภ้าวะ

เรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกวา่ท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลใหอุ้ณหภูมิของ

พื้นผวิโลกสูงข้ึน ท่ีเราเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global  Warming) 

ซ่ึงภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ท่ีกล่าวถึงก็คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลก

กระทาํตวัเสมือนกระจกท่ียอมใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นลงมายงัพื้นผวิโลก แต่จะดูดกลืน

รังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจากพื้นผวิโลกเอาไว ้จากนั้นจึงจะคายพลงังานความร้อนให้

กระจายอยูภ่ายในบรรยากาศ จึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผวิโลกใหมี้ภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ

และเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวติบนผวิโลก  

จากการขยายตวัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มข้ึนของจาํนวน

ประชากรโลกอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั นั้น ทาํใหค้วามตอ้งการทางพลงังานในแต่ละประเทศสูงข้ึน 

และมีแนวโนม้วา่จะมีอตัราสูงข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ีในแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยนอกจากจะ

นาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศแลว้ ก็ยงัไดท้าํการสาํรวจและพฒันาแหล่งพลงังานใหม่ๆ เพื่อใหมี้

พลงังานเพียงพอท่ีจะใชภ้ายในประเทศ ซ่ึงทาํใหต้อ้งใชเ้งินทุนสูงมากและตอ้งสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งทาํใหก้ารเกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มปริมาณข้ึนอยา่ง

รวดเร็วดว้ยเหมือนกนั จึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนไดต้ระหนกัถึงปัญหาเหล่าน้ี ทาํใหเ้กิดโครงการรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน

โดยทัว่ไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดงันั้น การประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ใช่

เป็นของคนๆ เดียว แต่เป็นของคนทั้งโลกท่ีตอ้งช่วยกนั เพราะวา่สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน 

นั้น เร่ิมตน้ท่ี “มนุษย”์  

วทิยาลยัราชพฤกษก์็เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีเห็นถึงประโยชน์ของการประหยดัพลงังาน จึง

มีนโยบายใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อประหยดัพลงังานและช่วยลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน เช่น การใชห้วัก๊อกท่ีปิดนํ้าเองโดยอตัโนมติั ติดตั้งกระจกแทนพนงัทึบเพื่อประหยดัไฟฟ้า การ
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ติดตั้งม่านกรองแสงเพื่อลดแสงแดดจากภายนอก เป็นตน้ นอกจากน้ี วทิยาลยัฯ ยงัดาํเนินการรณรงค์

ใหน้กัศึกษาของวทิยาลยัฯ ช่วยกนัประหยดัพลงังานภายในวทิยาลยัฯ เช่น การเปิด-ปิดไฟฟ้าและ

เคร่ืองปรับอากาศหลงัใชง้าน การใชบ้นัไดเพื่อข้ึน-ลง 1 ชั้นแทนการใชลิ้ฟท ์เป็นตน้ 

ทั้งน้ี จากการสังเกตของผูว้จิยัพบวา่ นกัศึกษาของวทิยาลยัฯ ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหากบันโยบายการประหยดัพลงังานของวทิยาลยัฯ นกัศึกษาสมควรจะช่วยวทิยาลยั

ในการประหยดัพลงังานเพื่อช่วยกนัลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมการประหยดั

พลงังาน ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี เป็นความสัมพนัธ์ต่อ พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน  เพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

1.2.4 เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

 

1.3 สมมุติฐานการวจัิย  

ข้อที่ 1 นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนแตกต่างกนั   มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนแตกต่างกนั 

ข้อที่  2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน 

 

1.4 ขอบเขตของการวจัิย  

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงมีตวัแปรท่ีตอ้งศึกษา ดงัน้ี 

1.4.1.1 ตวัแปรอิสระ(Independent Variable): ประกอบดว้ย 
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- ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ รูปแบบการพกัอาศยั, และระดบัการศึกษา 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

- ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

- ทศันคติเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

1.4.1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน (เช่น 

ช่วยกนัปิดสวทิซ์ไฟท่ีไม่ใช ้ปิดเคร่ืองปรับอากาศช่วงพกัทานอาหารกลางวนั ปิด

หนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช ้เป็นตน้) เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และนาํไปสู่

แนวทางการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

1.4.1.3 ขอบเขตดา้นประชากร: นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขาวชิา ทั้งภาค

ปกติ ภาคคํ่า และภาคสมทบ ของวทิยาลยัราชพฤกษ ์ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 2,628 

คน แบ่งตามคณะและสาขาวชิา ดงัน้ี  

คณะบริหารธุรกิจ

≈ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จาํนวน  589 คน  

 (1,802 คน) แบ่งเป็น 

≈ สาขาวชิาการตลาด    จาํนวน  445 คน 

≈ สาขาวชิาการจดัการ   จาํนวน  486 คน 

≈ สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว จาํนวน  282 คน 

คณะบญัชี     จาํนวน  564 คน  

คณะนิติศาสตร์    จาํนวน  152 คน 

คณะนิเทศศาสตร์    จาํนวน   73 คน 

คณะวทิยาศาสตร์    จาํนวน   37 คน 

รวมประชากรทั้งส้ิน    จํานวน           2,628

 

 คน 

1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี 

1.4.3 ระยะเวลาดาํเนินโครงการ: ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2553 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 นิยามศัพท์ 

1.5.1 ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึน  ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง  ภาวะโลกร้อนอาจจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณฝน 

ระดบันํ้าทะเล และมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อพืช สัตว ์และมนุษย ์ 

1.5.2 การประหยดัพลงังาน หมายถึง การพิจารณาการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า 

1.5.3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน หมายถึง ความสามารถในการจดจาํและระลึก

ได ้ การรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองราวขอ้เทจ็จริงของปัญหาภาวะโลกร้อนและวธีิแกไ้ข

ปัญหาท่ีถูกตอ้ง  โดยสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา

อยา่งถูกวธีิ  ซ่ึงแบ่งระดบัความรู้ออกเป็น 3 ระดบั ตามจาํนวนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบถูก  

คือมีความรู้ความเขา้ใจ ในระดบัสูง  ระดบัปานกลาง  และในระดบัตํ่า 

1.5.4 พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน หมายถึง  การกระทาํหรือกริยาท่ีแสดงออกของ ทุกคน

บนโลกต่อการใชพ้ลงังานทุกอยา่งๆ ทั้งท่ีพกัอาศยัของตนเอง ท่ีทาํงาน และใน

สถานศึกษา เช่น ช่วยกนัปิดสวทิซ์ไฟท่ีไม่ใช ้ปิดเคร่ืองปรับอากาศช่วงพกัทานอาหาร

กลางวนั ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช ้เป็นตน้  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
≈ เพศ 
≈ อาย ุ
≈ รูปแบบการพกัอาศยั 
≈ ระดบัการศึกษา 

 

≈ ความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อการ

ประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน 
 

 
≈ พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
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1.5.5 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด และการกระทาํของบุคคลต่อสภาพแวดลอ้ม 

1.5.6 ก๊าซเรือนกระจก หมายถึง ก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบของบรรยากาศ  และมีคุณสมบติัยอม

ใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นทะลุมายงัพื้นผวิโลกได้  แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาว

ช่วงอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจากพื้นผวิโลกเอาไว้  ก๊าซเรือนกระจกท่ีสาํคญัและเป็นผลมา

จากกิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์มีเธน ไนตรัสออกไซด ์ฯลฯ 

1.5.7 ภาวะเรือนกระจก หมายถึง คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลกกระทาํตวัเสมือนกระจก  

ท่ียอมใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นลงมายงัพื้นผวิโลกได้  แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืน

ยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจากพื้นผวิโลกเอาไว ้จากนั้นก็จะคายพลงังานความร้อนให้

กระจายอยูภ่ายใน       บรรยากาศจึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผวิโลกใหมี้ภาวะ

สมดุลทางอุณหภูมิ และเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวติบนผวิโลก 

1.5.8 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง  การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศเฉล่ีย  

(average weather) ในพื้นท่ีหน่ึง ลกัษณะอากาศเฉล่ีย หมายความรวมถึง  ลกัษณะ

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศ เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นตน้ 

1.5.9 รูปแบบการพกัอาศยั หมายถึง ลกัษณะการพกัอาศยัของผูต้อบแบบสอบถามวา่ พกั

อาศยัอยูค่นเดียว หรืออยูก่บัเพื่อน หรืออยูก่บัครอบครัว 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1.6.1 ทาํใหท้ราบวา่ นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์มีระดบัความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองปัญหาภาวะ

โลกร้อนและการประหยดัพลงังานในระดบัใด  

1.6.2 เป็นแนวทางใหว้ทิยาลยัฯ พฒันาความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์

เก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

1.6.3 ทาํใหน้กัศึกษาของวทิยาลยัฯ รู้วธีิการลดภาวะโลกร้อน และสามารถใชพ้ลงังานอยา่ง

คุม้ค่า  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะปัญหาโลกร้อน  ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ ์ จงัหวดันนทบุรี    ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิด  ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาพิจารณาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา  ดงัน้ี 

1) แนวคิดเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน 

2) นโยบายของรัฐบาลในการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

3) แนวคิดเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน 

4) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัภาวะโลกร้อน 

ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของ

อากาศใกลพ้ื้นผวิโลกและนํ้าในมหาสมุทร  และไดมี้การคาดการณ์วา่ อุณหภูมิเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง  นอกจากน้ี คาํวา่ “ปรากฏการณ์โลกร้อน” นั้นยงัหมายถึง อุบติัการณ์การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศของโลก โดยท่ี “การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” หมายถึง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในทุก

ช่วงเวลาของโลก รวมทั้งเหตุการณ์ปรากฏการณ์โลกเยน็ดว้ย ในการอา้งถึงสภาวะท่ีอุณหภูมิของ

โลกร้อนข้ึนและมีความเก่ียวขอ้งกระทบต่อมนุษย ์นั้นเรามกัจะใชค้าํวา่ “ปรากฏการณ์โลกร้อน”  

ซ่ึงมีผลสรุปจาก คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล  (Intergovernmental Panel on Climate 

Change: IPCC) ของสหประชาชาติ  วา่ดว้ย “การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซ่ึงไดม้ากจากการ

สังเกตการณ์การเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 20 นั้น มีความชดัเจน

วา่ เกิดจากการเพิ่มความเขม้ของก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยกิจกรรมของมนุษยท่ี์เป็นผลในรูป

ของปรากฏการณ์เรือนกระจก ในช่วงก่อนอุตสาหกรรมจนถึง พ.ศ. 2490 ปรากฏการณ์บางอยา่งเช่น 

ความผนัแปรของการแผรั่งสีจากดวงอาทิตยแ์ละการระเบิดของภูเขาไฟ อาจส่งผลเพียงเล็กนอ้ยต่อ

การเพิ่มอุณหภูมิ และมีผลเพียงเล็กนอ้ยต่อการลดอุณหภูมิหลงัจากปี พ.ศ. 2490 เป็นต้ นมา ซ่ึง

ขอ้สรุปพื้นฐานดงักล่าวน้ี ไดรั้บการรับรองโดยสมาคมและสถาบนัการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ไม่

นอ้ยกวา่ 30 แห่ง แบบจาํลองการคาดคะเนภูมิอากาศท่ีสรุปโดย IPCC บ่งชี้ว่า ในช่วงปี 2544-2463 

อุณหภูมิโลกโดยเฉล่ียจะเพิ่มข้ึน 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงมนุษยเ์ป็นสาเหตุสาํคญัอยา่งหน่ึงของ

การขยายตวัเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553) 
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ภาพที ่1 ความผนัแปรของอุณหภูมิเฉลีย่ทัว่โลกในรอบ 100 ปี 

 

ดงันั้น กิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลทาํใหภู้มิอากาศเปล่ียนแปลง คือ  กิจกรรมท่ีทาํใหป้ริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน  เป็นเหตุใหภ้าวะเรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) รุนแรงกวา่ท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ  และส่งผลใหอุ้ณหภูมิพื้นผวิโลกสูงข้ึน 

ท่ีเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global warming)  

2.1.1 สาเหตุของการเกดิภาวะโลกร้อน 

ภาวะโลกร้อนเป็นเหตุการณ์ท่ีมนุษยบ์นโลกส่วนหน่ึงพดูกนัมานานกวา่ 10 ปีแลว้ แต่ยงั

ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัมีประเทศเพียงไม่ก่ีประเทศเท่านั้นท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากปัญหาของอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึน แต่ในปัจจุบนัน้ีเกือบทุกประเทศทัว่โลกหนัมาใหค้วาม

สนใจกบัปัญหาภาวะโลกร้อนเพิ่มข้ึน สาเหตุมาจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนท่ีมนุษยไ์ดรั้บ 

ซ่ึงประเทศไทยติดอนัดบั 9 ของโลกที่ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงมีขอ้มูลจากการวจิยั

เม่ือปี 2543 มาสนบัสนุนวา่ คนไทย 1 คน ปล่อยก๊าซโลกร้อนมากถึงปีละ 2.18 ตนัต่อปี ยกัษ์
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ใหญ่อยา่งประเทศสหรัฐก็มีส่วนในการสร้างภาวะโลกร้อนคนละ 19.68 ตนัต่อปี ถา้เรา พิจารณา

ตามภาคอุตสาหกรรมสาํคญั  จะพบวา่ก๊าซโลกร้อนมาจากกิจกรรมของภาคการผลิตไฟฟ้า 43% 

ภาคการขนส่ง 32% และภาคอุตสาหกรรม 25%  

ในปัจจุบนัน้ี เป็น ท่ีทราบกนั อยา่งดีแลว้วา่  สาเหตุของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนน้ีเกิดจาก

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซ่ึงก็คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลกกระทาํตวั

เสมือนกระจกท่ียอมใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นลงมายงัพื้นผวิโลก แต่จะดูดกลืนรังสี

คล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจากพื้นผวิโลกเอาไว ้จากนั้นจึงจะคายพลงังานความร้อนให้

กระจายอยูภ่ายในบรรยากาศ จึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผวิโลกใหมี้ภาวะสมดุลทาง

อุณหภูมิและเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวติบนผวิโลก (www.greenhouse.gov สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 

กรกฎาคม 2553) 

 

 
 

ภาพที ่2 แสดงภาวะเรือนกระจก 

 

ส่วนก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) นั้นหมายถึง ก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบของ

บรรยากาศ และมีคุณสมบติัยอมใหรั้งสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นทะลุมายงัพื้นผวิโลกได ้แต่

จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจาพื้นผวิโลกเอาไว ้ซ่ึงก๊าซเรือนกระจกหลกัท่ี

สาํคญัประกอบดว้ย  

1. คาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide) 

2. มีเทน (Methane) 
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3. ไนตรัสออกไซด ์(Nitrous Oxide) 

4. คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) 

ซ่ึงคุณสมบติัของก๊าซเหล่าน้ีจะมีนํ้าหนกัเบา จึงสามารถลอยตวัไปรวมกนัอยูใ่นชั้น

บรรยากาศก่อตวัเป็นกาํแพงก๊าซท่ีนานวนัก็จะเพิ่มจาํนวนมากข้ึนหากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซ

เหล่าน้ีจากวถีิชีวติประจาํวนัของมนุษย ์นอกจากน้ีก๊าซเรือนกระจกยงัเป็นตวัทาํลายชั้นโอโซน 

(Ozone) ในบรรยากาศ ซ่ึงชั้นโอโซน นั้น มีหนา้ท่ีปกป้องรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยใ์หเ้บา

บางลง และไม่ใหรั้งสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยแ์ผก่ระจายมาเผาผลาญส่ิงต่างๆ บนพื้นผวิโลก

โดยตรง ดงันั้น หากชั้นโอโซนถูกทาํลายลงเราก็ตอ้งสูญเสียเกราะกาํบงัจากรังสีอินฟราเรดของ

ดวงอาทิตย ์

ขอ้มูลจากคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ระบุวา่ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษา

ระดบัอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ระดบั 2 องศาเซลเซียสเทียบกบัยคุก่อน

อุตสาหกรรม เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากา ศ IPCC 

ระบุวา่ มีหลกัฐานใหม่และแน่นหนาท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์ในช่วง 50 ปีท่ีผา่นมาพบว่ า 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุสาํคญัจากกิจกรรมของมนุษย์  กวา่หน่ึง

ศตวรรษท่ีมนุษยพ์ึ่งพาพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น นํ้ามนั ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน  เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังา นโดยท่ีถ่านหินนั้นสกปรกท่ีสุด  การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง

ฟอสซิล เช่น ถ่านหิ น จะปล่อยก๊าซท่ีทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนหลายชนิด เช่น 

คาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีสาํคญั ยิง่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดถู์กปล่อยเขา้สู่

ชั้นบรรยากาศมากเท่าไร ก็เท่ากบัเราเพิ่มผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกใหก้บัโลกของเรามาก

ข้ึนดว้ยการกกัเก็บความร้อนและเพิ่มอุณหภูมิในโลกใหสู้งข้ึน  ส่ิงน้ีเองทาํใหเ้กิดผลกระทบ

ร้ายแรงตามมากบัระบบนิเวศของโลก  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อ

ประเทศกาํลงัพฒันามากท่ีสุด  

มีหลกัฐานชดัเจนท่ีช้ีวา่  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น พายเุฮอร์ริเคน อุทกภยั  ภยัแลง้และ

คล่ืนความร้อน ไดท้วคีวามรุนแรงมากข้ึน  (และจะรุนแรงมากข้ึนและเกิดถ่ีข้ึนเร่ือยๆ)  เพราะ

สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จากขอ้มูลของโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่ง

สหประชาชาติพบวา่ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีรุนแรงมีปริมาณ

เพิ่มมากข้ึน ตั้งแต่ปี 2503 จาํนวนภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกเพิ่มข้ึนถึง 4 เท่า ความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 7 เท่า คิดเป็นมูลค่าของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1950 จาก 

3,900 ลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี มาเป็น 40,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี ในทศวรรษท่ี 1990 
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ตวัเลขของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติเพิ่มจาก 740 ลา้นคนในทศวรรษท่ี 1970 มาเป็น 

2,000 ลา้นคนในทศวรรษท่ี 1990 และส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศยากจน  ระดบันํ้าทะเลท่ี

สูงข้ึน การละลายของธารนํ้าแขง็ อุทกภยัคร้ังใหญ่ ผลผลิตการเกษตรท่ีลดตํ่าลงและการเส่ียงต่อ

การสูญพนัธ์ของส่ิงมีชีวติบางชนิด และ  ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เหล่าน้ีจะ

เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  หากเราไม่หยดุย ั้งการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเสียแต่

เน่ินๆ (www.greenpeace.org สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553) 

2.1.2 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นมากกวา่เร่ืองของความร้อน จากรายงานการประเมิน

คร้ังท่ี 3 ของ IPCC พบวา่ อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในรูปแบบต่างๆ  เช่น รูปแบบของลม จาํนวน และชนิดของไอนํ้าในอากาศ (ฝน ลม หิมะ 

นํ้าแขง็) รวมทั้งความถ่ีของอากาศท่ีรุนแรงข้ึนซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึน  การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศดงักล่าวอาจจะยงัไม่เกิดข้ึน  และ/หรืออาจจะทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม

และเศรษฐกิจตามมา ตวัอยา่งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ก่  

1. ปริมาณนํา้จืดทีล่ดลง  - ภายในเวลา 50 ปี จาํนวนของประชากรท่ีขาดแคลนนํ้าด่ืมจะ

เพิ่มสูงข้ึนเป็น 5,000 ลา้นคนจากทั้งหมด 8,000 ลา้นคน  

2. ผลผลติการเกษตรตกตํ่าลง – เห็นไดช้ดัวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบั

โลกมีผลต่อผลิตผลทางการเกษตรในระดบัทอ้งถ่ินและมีผลต่อปริมาณอาหารสาํรอง

ในโลก  

3. ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงและหน้าดินได้รับความเสียหาย  – การยา้ยพื้นท่ี

เพาะปลูก ภยัแลง้  และการเปล่ียนแปลงของปริมาณไอนํ้าในอากาศจะเพิ่มปริมาณ

การยา้ยถ่ินฐานของประชากร ส่ิงน้ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางออ้มในการใชส้ารเคมี

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและมลภาวะจากอุตสาหกรรม  

4. ยาฆ่าแมลงและโรคระบาด  - ภาวะโลกร้อนจะเอ้ือต่อการแพร่กระจายของแมลง

ศตัรูพืช เช่น ยงุท่ีเป็นพาหะของไขม้าลาเรีย เป็นตน้  

5. ระดับนํา้ทะเลทีเ่พิม่สูงขึน้  - เม่ือโลกร้อนข้ึนระดบันํ้าทะเลก็จะขยายขนาดของมนั

ตามไปดว้ย ส่ิงน้ีเก่ียวเน่ืองกบัการละลายของธารนํ้าแขง็ เช่น  แผน่นํ้าแขง็กรีนแลนด์

และภูเขานํ้าแขง็ในทะเล ซ่ึงจะทาํใหร้ะดบันํ้าทะเลเพิ่มข้ึนจาก  0.1 เป็น 0.5 เมตร ใน

กลางศตวรรษหนา้  การเพิ่มข้ึนของระดบันํ้าทะเลจะทาํใหชุ้มชนริมฝ่ังทะเล พื้นท่ี

การเกษตร แหล่งนํ้าจืดริมฝ่ัง รวมถึงประเทศท่ีเป็นเกาะกลางมหาสมุทรหรือทะเลตก

อยูใ่นอนัตราย  
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6. สภาพภูมิอากาศรุนแรงทีเ่กดิมากขึน้  เช่น ความแหง้แลง้ อุทกภยั พาย ุแล ะอ่ืนๆอีก

มากมาย ซ่ึงจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสังคมและเศรษฐกิจ  (www.greenpeace.org 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553) 

2.1.3 ผลกระทบต่อประเทศไทย 

สาํหรับประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อนดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงประเทศไทยติด

อนัดบั 9 ของโลกท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงเป็นสาเหตุสภาวะโลกร้อน ขอ้มูลจาก

การวจิยัเม่ือปี พ.ศ. 2543 ระบุวา่คนไทย 1 คนปล่อยก๊าซโลกร้อนปีละ 2.18 ซ่ึงทาง Greenpeace 

Organization (Southeast Asia) ไดส้รุปเก่ียวกบัผลกระทบของภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อประเทศไทย 

ดงัน้ี 

1. ระดับนํา้ทะเลเพิม่สูงขึน้ 

นกัวทิยาศาสตร์คาดการณ์วา่ระดบันํ้าทะเลอาจสูงข้ึนอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหน่ึง

ร้อยปีขา้งหนา้ ซ่ึงจะทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบทั้งทางดา้นกายภาพและชีวภาพต่างๆ 

หลายประการ สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยประเมินไวใ้นรายงานการศึกษาเพื่อจดัทาํแผน ปฏิบติัการ

แห่งชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยวา่ มีส่ิงช้ีชดัในเร่ืองความ

เป็นไปไดข้องภาวะการขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และอุทกภยัท่ีถ่ีข้ึน

และรุนแรงยิง่ข้ึนในพื้นท่ีราบลุ่ม เม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องระดบันํ้าในมหาสมุทรท่ี

สูงข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณชายฝ่ังของกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

ทั้งยงัมีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยูเ่หนือระดบันํ้าทะเลเพียง 1 เมตรเท่านั้น ระดบั

การรุกของนํ้าเคม็จะเขา้มาในพื้นท่ีแม่นํ้าเจา้พระยาถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอ่อนไหวต่อความ สมดุล ของนํ้าจืดและนํ้าเคม็ในพื้นท่ี นอกจากน้ี 

กรุงเทพฯ ยงัเส่ียงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าลน้ตล่ิงและอุทกภยั ท่ีจะก่อความเสียหายกบั

ระบบสาธารณูปโภค ท่ีอยูอ่าศยัของคนจาํนวนมาก รวมถึงผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจท่ีจะ

ตามมา 

ส่วนพื้นท่ีชายฝ่ังจะไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั ประเทศไทยมีแนวชายฝ่ังยา ว

ประมาณ 2,490 กิโลเมตร อนัประกอบไปดว้ยพื้นท่ีเกษตรกรรม แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า พื้นท่ีท่ี

เป็นแหล่งท่องเท่ียวและท่ีอยูอ่าศยั ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อพื้นท่ี

ชายฝ่ังแตกต่างกนัไปเป็นกรณี เน่ืองจากประเทศไทยมีพื้นท่ีชายฝ่ังหลายแบบ เช่น พื้นท่ีชายฝ่ัง

ท่ีเป็นหนา้ผา อาจจะมีการยบุตวัเกิดข้ึนกบัหินท่ีไม่แขง็ตวัพอ แต่กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนอยา่ง

ชา้ๆ ส่วนชายหาดจากเพชรบุรีถึงสงขลา ซ่ึงมีลกัษณะชายฝ่ังท่ีแคบจะหายไปและชายหาดจะถูก

ร่นเขา้มาถึงพื้นท่ีราบริมทะเล 
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ส่วนพื้นท่ีป่าชายเลนจะมีความหนาลดลงและอาจถูกแทนท่ีดว้ยหาดเลน เน่ืองจากพืช

ตายจากระดบันํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน แอ่งนํ้าเคม็ลดลงและถูกแทนท่ีดว้ยหาดเลน ในขณะท่ีปากแม่นํ้า

จะจมลงใตน้ํ้าทาํใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของพื้นท่ีลุ่มนํ้าขา้งเคียง ทะเลสาบสงขลาซ่ึงเป็น

แหล่งนํ้าชายฝ่ังจะมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนและอาจมีนํ้าเคม็รุกเขา้มามากข้ึน 

ตวัอยา่งอ่ืนๆของพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บความเสียหาย คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี หาก

ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึนอีก 1 เมตร พื้นท่ีร้อยละ 34 ของจงัหวดัจะถูกกดักร่อนและพงัทลาย 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัพื้นท่ีการเกษตรและนากุง้ในบริเวณดงักล่าวดว้ย 

2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะทาํใหก้ารระเหยของนํ้าทะเลในมหาสมุทร แม่นํ้า 

ลาํธาร และทะเลสาบเพิ่มมากยิง่ ข้ึน ทาํใหฝ้นตกมากข้ึนและกระจุกตวัอยูใ่นบางบริเวณ ทาํให้

เกิดอุทกภยั ส่วนบริเวณอ่ืนๆก็จะเกิดปัญหาแหง้แลง้ เน่ืองจากฝนตกนอ้ยลง กล่าวคือ พื้นท่ี

ภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภยับ่อยคร้ังข้ึน ในขณะท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตอ้งเผชิญกบัภยัแลง้มากข้ึน 

การประเมินอยา่งเป็นระบบในดา้นผลกระทบป่าไมแ้ละทรัพยากรนํ้าในการศึกษา

ล่าสุด ช้ีใหเ้ห็นวา่ทรัพยากรเหล่าน้ีประสบกบัอตัราเส่ียงในระดบัสูง ป่าไมใ้นภาคเหนือและ

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีโอกาสท่ีจะประสบความแหง้แลง้ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพยากรณ์

ปริมาณนํ้าฝนท่ีนอ้ยลง แต่ฝนจะตกเพิ่มข้ึนในภาคใต ้ซ่ึงมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

ของประเภทของป่าไมข้องประเทศและการคุกคามต่อระบบนิเวศ 

รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํใหว้ฏัจกัรของนํ้าเปล่ียนแปลง 

ลกัษณะการไหลของระบบนํ้าผวิดิน และระดบันํ้าใตดิ้นก็จะไดรั้บผลกระทบดว้ย ทั้งพืชและ

สัตวจึ์งตอ้งปรับปรุงตวัเองเขา้สู่ระบบนิเวศท่ีเปล่ียนไป ลกัษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็

จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะมีผลกระทบท่ีต่อเน่ืองถึงการเปล่ียนแปลง

ชนิดและการแพร่กระจาย รวมถึงความสมบูรณ์ของป่าไมไ้ทยในอนาคตดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ป่า

แลง้เขตร้อน มีแนวโนม้วา่จะลุกเขา้ไปในป่าช้ืนใกลเ้ขตร้อน นัน่คือ  พื้นท่ีป่าช้ืนมีแนวโนม้

ลดลงและพื้นท่ีป่าแลง้มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

ระบบนิเวศทางทะเลเป็นอีกหน่ึงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เน่ืองจาก

ระดบันํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน และอุณหภูมิผวินํ้าท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหพ้ืชและสัตวท์ะเลบางชนิดสูญพนัธ์ุ  

รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทั้งในอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอนัดามนั  
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3. ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งนํา้ 

การศึกษาของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยระบุวา่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีต่อภาคการเกษตรในประเทศไทย สัมพนัธ์กบัปริมาณนํ้าในประเทศไทย มี

แนวโนม้วา่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทาํใหป้ริมาณนํ้าลดลง (ประมาณ 5-10 

เปอร์เซ็นต)์ ซ่ึงจะมีผลต่อผลผลิตดา้นการเกษตร โดยเฉพาะขา้วซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ท่ี

ตอ้งอาศยัปริมาณนํ้าฝนและแสงแดดท่ีแน่นอน รวมถึงความช้ืนของดินและอุณหภูมิเฉล่ียท่ี

พอเหมาะดว้ย 

ผลกระทบท่ีมีต่อส่วนอ่ืนๆ เช่น ระดบันํ้าทะเลท่ีสูงข้ึน จะทาํใหก้ารระบายนํ้าลงสู่

ทะเลของท่ีราบลุ่มภาคกลางชา้ลง รวมถึงการรุกของนํ้าทะเลเขา้มาในแม่นํ้า จะทาํใหผ้ลผลิต

ทางการเกษตรลดลง การป้องกนัอาจทาํไดโ้ดยการสร้างเข่ือนและประตูนํ้าป้องกนันํ้าเคม็ แต่

วธีิการน้ีตอ้งลงทุนสูง ดงันั้นเม่ือราคาของการป้องกนัสูงเกินกวา่ท่ีชาวนาจะสามารถรับได ้การ

ปรับตวัโดยการเปล่ียนพืช หรือทิ้งพื้นท่ีทาํกินในบริเวณท่ีใหผ้ลผลิตตํ่าจึงเป็นทางออกท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน 

สาํหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อภาค

การเกษตรจะไม่รุนแรงมาก เพราะพื้นท่ีชลประทานจะไดรั้บการป้องกนั แต่ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณท่ีขาดนํ้าอยูแ่ลว้ 

นอกจากน้ี ผลกระทบยงัอาจเกิดข้ึนกบัการทาํประมง เน่ืองจากแหล่งนํ้าท่ีเคยอุดม

สมบูรณ์ตลอดทั้งปี เช่น แม่นํ้าสายเล็กๆ ทะเลสาบ และหว้ยหนองคลองบึง อาจแหง้ขอดลงใน

บางฤดูกาล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการขยายพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตวน์ํ้า ซ่ึงจะทาํให้

จาํนวนและความหลากหลายของชนิดของสัตวน์ํ้าลดจาํนวนลงอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งนํ้าแถบลุ่มแม่นํ้าโขงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจะลดลงอยา่งต่อเน่ือง หากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยงัคงดาํเนิน

ต่อไป  

4. เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง 

จากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงจะทาํใหภ้ยัธรรมชาติต่างๆเกิดบ่อยคร้ังและรุนแรง

มากข้ึน อากาศท่ีร้อนข้ึน และความช้ืนท่ีเพิ่มมากข้ึนจะทาํใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนองบ่อยคร้ังข้ึน

และไม่ เป็นไปตามฤดูกาล ภาคใตข้องประเทศซ่ึงเคยมีพายไุตฝุ้่ นพดัผา่นจะเกิดพายมุากข้ึน และ

ความรุนแรงของพายไุตฝุ้่ นก็จะทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงอตัราเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนของ

แนวโนม้อุทกภยัแบบฉบัพลนัดว้ยเช่นเดียวกนั ส่งผลใหป้ระชาชนจาํนวนมากไร้ท่ีอยูอ่าศยั และ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ 
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ตวัอยา่งท่ีเห็นชดั ไดแ้ก่ เหตุการณ์พายถุล่มทางภาคใตข้องประเทศเม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2531 ซ่ึงคร่าชีวติผูค้นจาํนวนมาก และก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นบริเวณกวา้ ง 

นอกจากภาวะนํ้าท่วมแลว้ ยงัมีพายฝุนต่อเน่ือง รวมทั้งแผน่ดินถล่มเป็นเหตุใหโ้คลน  หิน ดิน

และทรายจากภูเขาถล่มลงสู่พื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร เหตุการณ์ในคร้ังนั้นนบัวา่เป็น

เหตุการณ์ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

ภยัธรรมชาติอีกอยา่งหน่ึงท่ีคาดการณ์วา่จะรุนแรงข้ึน ไดแ้ก่ ภยัแลง้ การลดลงของ

ปริมาณนํ้าฝน และการระเหยของนํ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน การขยายตวัของภาวะแหง้แลง้ ทาํใหพ้ื้นท่ี

ตลอดจนผูไ้ดรั้บความเสียหายเพิ่มมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น ในช่วงกลาง พ.ศ. 2533 ประเทศไทยตอ้ง

ประสบกบัความแหง้แลง้รุนแรงซ่ึงเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ เอล นินโญ ท่ีเช่ือกนัวา่อาจจะ

เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรุนแรงต่อผลผลิตทาง

การเกษตรของประเทศ นอกจากน้ีไฟป่าอาจจะเกิดบ่อยคร้ังข้ึนสืบเน่ืองมาจากภยัแลง้ 

 

 
 

ภาพที ่3 ผลของเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง 

ท่ีมา: http//www.greenpeace.org/seasia/th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 ก.ย. 2553 

 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 

อุณหภูมิเฉล่ียของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนและเหตุการณ์ตามธรรมชาติท่ีรุนแรงและเกิด

บ่อยคร้ังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามยัของคนไทย โรคระบาดท่ีสัมพนัธ์กบัการ

บริโภคอาหารและนํ้าด่ืมมีแนวโนม้วา่จะเพิ่มสูงมากข้ึน ภยัธรรมชาติ เช่น ภาวะนํ้าท่วมทาํให้

เกิดการปนเป้ือนของเช้ือโรคในแหล่งนํ้า ไม่วา่จะเป็นโรคบิด ทอ้งร่วง และอหิวาห์ตกโรค เป็น

ตน้ 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/photosvideos/photos/1018996�
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โรคติดต่อในเขตร้อนก็มีแนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึน และจะคร่าชีวติผูค้นเป็นจาํนวนมาก

เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะไขม้าลาเรียซ่ึงมียงุลายเป็นพาหะ เน่ืองจากการขยายพนัธ์ุของยงุจะมาก

ข้ึนในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน อีกโรคหน่ึงท่ีมีจาํนวนผูป่้วยสูงข้ึน คือ ไขส่้า ปัจจุบนั

การระบาดของไขส่้าในประเทศไทยมีความรุนแรง และมีจาํนวนผูป่้วยเพิ่มมากข้ึนกวา่ 8-10 เท่า 

ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนและฤดูกาลท่ีไม่แน่นอน 

แนวโนม้ของผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลงจากภยัธรรมชาติ อาจนาํไปสู่ภาวะขาด

แคลนอาหารและความอดอยาก ทาํใหเ้กิดภาวะขาดสารอาหารและภูมิตา้นทานร่างกายตํ่า 

โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา  

6. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกจิ 

ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นไม่เพียงแต่ส่งกระทบท่ี

รุนแรงต่อประเทศไทยในทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ยงัส่งผลกระทบทางออ้มต่อความมัน่คง

ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติเช่นเดียวกนั กล่าวคือ การยบุตวัของพื้นท่ีชายฝ่ัง 

ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และผลกระทบอ่ืนๆ ส่งผลใหมี้ประชากรบาดเจบ็ลม้

ตาย ไร้ท่ีทาํกินและไร้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีประชาชนยงัจะไดรั้บความ

เดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและนํ้าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะระหวา่งภาวะนํ้าท่วม และความ

เสียหายท่ีเกิดกบัระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงโดยมากผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบรุนแรงท่ีสุดจะ

เป็นประชาชนท่ีมีความยากจนและไม่มีทุนทรัพยพ์อท่ีจะป้องกนัผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ได ้ยกตวัอยา่งเช่น การป้องกนัการรุกลํ้าของนํ้าเคม็ในพื้นท่ีทาํกิน อาจทาํไดโ้ดยการสร้างเข่ือน 

และประตูนํ้าป้องกนันํ้าเคม็ แต่วธีิการน้ีตอ้งลงทุนสูง ดงันั้นเม่ือราคาของการป้องกนัสูงเกินกวา่

ท่ีชาวนาจะสามารถรับได ้การทิ้งพื้นท่ีทาํกินในบริเวณท่ีใหผ้ลผลิตตํ่าจึงเป็นทางออกท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ความเสียหายต่างๆท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็น การสูญเสียพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ี

สาํคญัตามแนวชายฝ่ังท่ียบุตวั ภยัธรรมชาติ และความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติท่ี

รุนแรง ลว้นส่งผลใหผ้ลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นสินคา้ออกหลกัของประเทศมีปริมาณลดลง 

พื้นท่ีท่ีคุม้ค่าแก่การป้องกนัในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาสูง อาจไดรั้บการป้องกนั

ล่วงหนา้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จาํตอ้งมีโครงสร้างป้องกนักระแสคล่ืน ซ่ึงจะรุนแรง

ข้ึนเม่ือนํ้าทะเลสูงข้ึน หรือการสร้างกาํแพงกั้นนํ้าทะเลหรือเข่ือน เพื่อป้องกนัการเพาะเล้ียงสัตว์

นํ้าทางการเกษตร และการทาํนาเกลือ เป็นตน้ 

การป้องกนัดงักล่าวนั้นจะตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมหาศาล ดงันั้น ในพื้นท่ีท่ีไม่คุม้

ค่าท่ีจะป้องกนัในเชิงเศรษฐกิจจะถูกละทิ้งไป ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีเกิดปัญหาเศรษฐกิจ
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และสังคมมากท่ีสุด เช่น การช่วยเหลือชาวนา ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากนํ้า

ทะเลรุก เป็นตน้ (www.greenpeace.org/seasia/th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2553) 

2.1.4 แนวทางแก้ไข 

สาเหตุสาํคญัของ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  คือ การเผาไหมเ้ช้ือเ พลิงฟอสซิล ซ่ึงเรา

จาํเป็นตอ้งจาํกดัการใชน้ํ้ามนัซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานสาํคญั ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหานั้นคือ การ

ท่ีมนุษยพ์ฒันาพลงังานสะอาดและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานท่ีมีอยูใ่หเ้ตม็

ประสิทธิภาพ เราสามารถนาํพลงังานสะอาดมาจากธรรมชาติ เช่น พลงังานลม คล่ืน แสงอาทิตย ์

ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนการเผาไหม้

เช้ือเพลิงฟอสซิล พลงังานลมนั้นมีอตัราการเติบโตท่ีเร็วท่ีสุด คิดเป็นในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถึงร้อย

ละ 15.89 พลงังานลมน้ีสามารถผลิตพลงังานไดม้ากเป็น 2 เท่าของพลงังานท่ีเราตอ้งการในปี  

2563 ในอีกแง่หน่ึงพลงังานจากแสงอาทิตยท่ี์ส่องกระทบผวิโลกมีปริมาณมากพอในการผลิต

พลงังานมากกวา่ปริมาณท่ีโลกกาํลงับริโภคอยูทุ่กปีถึง 1 หม่ืนเท่า 

ซ่ึงทางออกเหล่าน้ีมนุษยไ์ม่จาํเป็นจะตอ้งเสียสละมากมาย หรือจะก่อความยุง่ยากใน

การใชชี้วติแต่อยา่งใด ตรงกนัขา้มพลงังานสะอาดเหล่าน้ีสามารถนาํมนุษยไ์ปสู่ยคุใหม่ของการ

ใชพ้ลงังาน นาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน นวตักรรมเทคโนโลยแีละการ

ปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในการน้ี เพื่อเป็นการปกป้องโลกของเราใหพ้น้จากหายนะของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มนุษยเ์ราตอ้งยกเลิกการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และหนัมาปฏิวติั

พลงังานสะอาดเพื่อท่ีใชเ้ป็นทางเลือกท่ีดีและย ัง่ยนื (www.greenpeace.org/seasia/th สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553) 

สรุปแนวคิดเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน หมายถึง  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลกโดยเฉล่ีย

อุณหภูมิในทุกช่วงเวลาของโลก รวมทั้งเหตุการณ์ปรากฏการณ์โลกเยน็ โดยอา้งถึงสภาวะอุณหภูมิ

ของโลกท่ีร้อนข้ึนและมีความเก่ียวขอ้งกระทบต่อมนุษย ์ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

เช่น ปริมาณนํ้าจืดท่ีลดลง ผลผลิตการเกษตรตกตํ่าลง เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบ

จากสภาวะโลกร้อน เช่น ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึน  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวน์ํ้า ทาํใหเ้กิดสภาพอากาศรุนแรง เป็นตน้ สาํหรับแนวทางในการ

แกไ้ข คือ การท่ีมนุษยพ์ฒันาพลงังานสะอาดท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น พลงังานจากลม คล่ืน 

แสงอาทิตย ์เป็นตน้ เพื่อนาํมาใชท้ดแทนพลงังานท่ีมาจาการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานท่ีมีอยูใ่หเ้ตม็ประสิทธิภาพ ซ่ึงในส่วนของรัฐบาลก็ไดมี้นโยบาย

ต่างๆ ในการสนบัสนุนประชาชนใหห้นัมาใชพ้ลงังานสะอาดท่ีมาจากธรรมชาติเพื่อทดแทน

พลงังานจากฟอสซิล ในการท่ีจะช่วยกนัลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในโลกของเราทุกวนัน้ี 
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2.2 นโยบายของรัฐบาลในการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

รัฐบาลภายใตก้ารปกครองของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดแ้ถลงนโยบายดา้นพลงังานต่อ

รัฐสภา เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคม 2551 ดงัน้ี 
 (1)  พฒันาพลงังานใหป้ระเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน โดยจดัหาพลงังานให้

เพียงพอมีเสถียรภาพ ดว้ยการเร่งสาํรวจและพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ และเร่งใหมี้การเจรจากบัประเทศเพื่อนบา้นในระดบัรัฐบาลเพื่อร่วมพฒันาแหล่ง 

พลงังาน วางแผนพฒันาไฟฟ้าใหมี้การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้เพื่อลดความเส่ียงดา้นการ

จดัหา ความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีนท่ีมีศกัยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการผลิต

ไฟฟ้า 
(2) ดาํเนินการใหน้โยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนบัสนุนการผลิต

และการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล ์ (อี 

10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ์เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ลด

ภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนบัสนุนใหมี้การผลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวยี น

ในระดบัชุมชนและหมู่บา้นภายใตม้าตรการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้งสนบัสนุนการใชก้๊าซ

ธรรมชาติในภาคขนส่งใหม้ากข้ึน โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่

ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวจิยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
(3)  กาํกบัดูแลราคาพลงังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพและเป็นธรรมต่อ

ประชาชน โดยกาํหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการพฒันาพืชพลงังาน  

รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด และบริหารจดัการผา่นกลไกตลาดและกองทุนนํ้ามนั 

เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  ส่งเสริมการแข่งขั นและการลงทุนในธุรกิจพลงังาน รวมทั้ง

พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยั 
(4) ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ 

และขนส่ง โดยรณรงคใ์หเ้กิดวนิยัและสร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังานและสนบัสนุนการใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจใหมี้การลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปล่ียน

อุปกรณ์ประหยดัพลงังานและมาตรการ สนบัสนุนใหค้รัวเรือนลดการใชไ้ฟฟ้าในช่วงการใชไ้ฟฟ้า

สูงสุด  รวมทั้งการวจิยัพฒันาและกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยดั 

พลงังาน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชนและการขนส่งระบบราง  เพื่อใหมี้การใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังานของประเทศ 
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(5 ) ส่งเสริมการจดัหาและการใชพ้ลงังานท่ีใหค้วามสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาํหนดมาตรฐานดา้นต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิด

โครงการกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนและลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  (www.alterenergy.cslox.com/th/energy_policy สืบคน้เม่ือวนัท่ี 14 ก.ย. 

2553) 

จากการแถลงนโยบายของท่านนายกฯ ทาํใหเ้ราเห็นไดว้า่ ทางภาครัฐก็มิไดน่ิ้งนอนใจใน

เร่ืองของการปัญหาโลกร้อน ดงันั้น นโยบายต่างๆ ท่ีรัฐบาลกาํหนดไดมี้ส่วนช่วยส่งเสริมในการลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งส้ิน 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน 

จากการแถลงนโยบายของท่านนายกฯ นาํมาซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานท่ี พวก

เราทุกคนท่ีอยูบ่นโลกใบน้ีสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนไดโ้ดยกิจกรรมง่ายๆ ซ่ึง

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ  ไดจ้ดัทาํเป็นคู่มือ 108 วธีิสาํหรับการประหยดั

พลงังาน และประชาชนสามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดส้รุปมาพอสังเขป ดงัน้ี 

วธีิประหยดันํา้มัน 

1. ตรวจตราลมยางเป็นประจาํ  เพราะยางท่ีอ่อนเกินไปนั้น  ทาํใหส้ิ้นเปลืองนํ้ามนัมากกวา่

ยางท่ีมีปริมาณลมยางตามท่ีมาตรฐานกาํหนด 

2. สับเปล่ียนยาง ตรวจตั้งศูนยล์อ้ตามกาํหนด จะช่วยประหยดันํ้ามนัเพิ่มข้ึนอีกมาก 

3. ดบัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังเม่ือตอ้งจอดรถนานๆ  แค่จอดรถติดเคร่ืองทิ้งไว ้ 10 นาที ก็เสีย

นํ้ามนัฟรีๆ 200 ซีซี 

4. ไม่ควรติดเคร่ืองทิ้งไวเ้ม่ือจอดรถ  ใหด้บัเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังท่ีข้ึนของ ลงของ หรือคอย

คน เพราะการติดเคร่ืองทิ้งไว ้เปลืองนํ้ามนัและสร้างมลพิษอีกดว้ย 

5. ไม่ออกรถกระชากดงัเอ๊ียด การออกรถกระชาก 10 คร้ัง สูญเสียนํ้ามนัไปเปล่าๆ ถึง 100 

ซีซี นํ้ามนัจาํนวนน้ีรถสามารถวิง่ไดไ้กล 700 เมตร 

6. ไม่เร่งเคร่ืองยนตต์อนเกียร์วา่งอยา่งท่ีเราเรียกกนัติดปากวา่  เบิ้ลเคร่ืองยนต์  การกระทาํ

ดงักล่าว 10 คร้ัง สูญเสียนํ้ามนัถึง 50 ซีซี ปริมาณนํ้ามนัขนาดน้ีรถวิง่ไปไดต้ั้ง 350 เมตร 

7. ตรวจตั้งเคร่ืองยนตต์ามกาํหนด ควรตรวจเช็คเคร่ืองยนตส์มํ่าเสมอ เช่น ทาํความสะอาด

ระบบไฟจุดระเบิด  เปล่ียนหวัคอนเดนเซอร์ ตั้งไฟแก่อ่อนใหพ้อดี จะช่วยประหยดั

นํ้ามนัไดถึ้ง 10% 
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8. ไม่ตอ้งอุ่นเคร่ือง รถยนตก่์อนออก  แต่ให้ ออกรถและขบัชา้ๆ  สัก 1-2 กม. แรก

เคร่ืองยนตจ์ะอุ่นเอง ไม่ตอ้งเปลืองนํ้ามนัไปกบัการอุ่นเคร่ือง 

9. ไม่ควรบรรทุกนํ้าหนกัเกินพิกดั  เพราะเคร่ืองยนตจ์ะทาํงานตามนํ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน หาก

บรรทุกหนกัมาก จะทาํใหเ้ปลืองนํ้ามนัและสึกหรอสูง 

10. ใชร้ะบบการใชร้ถร่วมกนั หรือคาร์พลู ( Car pool) ไปไหนมาไหน ท่ีหมายเดียวกนั 

ทางผา่นหรือใกลเ้คียงกนั ควรใชร้ถคนัเดียวกนั 

11. เดินทางเท่าท่ีจาํเป็นจริงๆ  เพื่อประหยดันํ้ามนั บางคร้ังเร่ืองบางเร่ืองอาจจะติดต่อกนั

ทางโทรศพัทก์็ได ้ประหยดันํ้ามนัประหยดัเวลา 

12. ไปซ้ือของหรือไปธุระใกลบ้า้นหรือใกล้ๆ  ท่ีทาํงาน อาจจะเดินหรือใชจ้กัรยานบา้ง ไม่

จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตทุ์กคร้ัง เป็นการออกกาํลงักายและประหยดันํ้ามนัดว้ย 

13. ควรขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ี  เลือกขบัท่ีความเร็ว 70-80กิโลเมตรต่อชัว่โมงท่ี 2,000-

2,500 รอบเคร่ืองยนต ์ความเร็วระดบัน้ี ประหยดันํ้ามนัไดม้ากกวา่ 

14. ไม่ควรใชน้ํ้ามนัเบนซินท่ีออกเทนสูงเกินความจาํเป็นของเคร่ืองยนต์  เพราะเป็นการ

ส้ินเปลืองพลงังานโดยเปล่าประโยชน์ 

15. หมัน่เปล่ียนนํ้ามนัเคร่ือง  ไส้กรองนํ้ามนัเคร่ือง ไส้กรองอากาศตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม เพื่อประหยดันํ้ามนั 

16. ไม่ควรเร่งเคร่ืองปรับอากาศในรถอยา่งเตม็ท่ีจนเกินความจาํเป็นไม่เปิดแอร์แรงๆ  จน

รู้สึกหนาวเกินไป เพราะส้ินเปลืองพลงังาน 

วธีิประหยดัไฟฟ้า 

17. ปิดสวติช์ไฟ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเม่ือเลิกใชง้าน  สร้างใหเ้ป็นนิสัยในการดบัไฟ

ทุกคร้ังท่ีออกจากหอ้ง 

18. เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแ้น่ใจทุกคร้ังก่อน

ตดัสินใจซ้ือ หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ตอ้ง เลือกใชเ้บอร์ 5 

19. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังท่ีจะไม่อยูใ่นหอ้งเกิน 1 ชัว่โมง สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ

ทัว่ไป และ 30 นาที สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 

20. หมัน่ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศบ่อยๆ  เพื่อลดการเปลือง

ไฟในการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ 

21. ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีกาํลงัสบาย 

อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน 1 องศา ตอ้งใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5-10 
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22. ใชมู้ล่ีกนัสาดป้องกนัแสงแดดส่องกระทบตวัอาคาร  และบุฉนวนกนัความร้อนตาม

หลงัคาและฝาผนงัเพื่อไม่ใหเ้คร่ืองปรับอากาศทาํงานหนกัเกินไป 

23. ควรปลูกตน้ไมร้อบๆ อาคาร  เพราะตน้ไมข้นาดใหญ่ 1 ตน้ใหค้วามเยน็เท่ากบั

เคร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั หรือใหค้วามเยน็ประมาณ 12,000 บีทีย ู

24. ในสาํนกังาน ใหปิ้ดไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศ  และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จาํเป็น ในช่วง

เวลา 12.00-13.00 น.  จะสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้  และ ไม่จาํเป็นตอ้งเปิด

เคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเร่ิมงาน  และควรปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใชง้าน

เล็กนอ้ย เพื่อประหยดัไฟ 

25. ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน  ใชห้ลอดผอมจอมประหยดัแทนหลอดอว้น ใชห้ลอด

ตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือใชห้ลอดคอมแพคทฟ์ลูออเรสเซนต ์

26. ควรใชบ้ลัลาสตป์ระหยดัไฟ  หรือบลัลาสตอิ์เล็กโทรนิกคู่กบัหลอดผอมจอมประหยดั  

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยดัไฟไดอี้กมาก 

27. ใชห้ลอดไฟท่ีมีวตัตต์ ํ่า สาํหรับบริเวณท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดทิ้งไวท้ั้งคืน ไม่วา่จะเป็นในบา้น

หรือขา้งนอก เพื่อประหยดัค่าไฟฟ้า 

28. ควรตั้งโคมไฟท่ีโตะ๊ทาํงาน  หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งหอ้งเพื่อทาํงาน  

จะประหยดัไฟลงไปไดม้าก 

29. ควรใชสี้อ่อนตกแต่งอาคาร  ทาผนงันอกอาคารเพื่อการสะทอ้นแสงท่ีดี  และทาภายใน

อาคารเพื่อทาํใหห้อ้งสวา่งไดม้ากกวา่ 

30. ใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด เช่น  ติดตั้งกระจก  หรือติดฟิลม์ท่ีมีคุณสมบติั

ป้องกนัความร้อน แต่ยอมใหแ้สงผา่นเขา้ไดเ้พื่อลดการใชพ้ลงังานเพื่อแสงสวา่งภายใน

อาคาร 

31. ปิดตูเ้ยน็ใหส้นิท  ทาํความสะอาดภายในตูเ้ยน็ และแผน่ระบายความร้อนหลงัตูเ้ยน็

สมํ่าเสมอ เพื่อใหตู้เ้ยน็ไม่ตอ้งทาํงานหนกัและเปลืองไฟ  และอยา่เปิดตูเ้ยน็บ่อย  อยา่นาํ

ของร้อนเขา้แช่ในตูเ้ยน็ เพราะจะทาํใหตู้เ้ยน็ทาํงานเพิ่มข้ึน กินไฟมากข้ึน 

32. เลือกขนาดตูเ้ยน็ใหเ้หมาะสมกบัขนาดครอบครัว  อยา่ใชตู้เ้ยน็ใหญ่เกินความจาํเป็น

เพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตูเ้ยน็ไวห่้างจากผนงับา้น 15 ซม. 

33. ควรละลายนํ้าแขง็ในตูเ้ยน็สมํ่าเสมอ การปล่อยใหน้ํ้าแขง็จบัหนาเกินไป จะทาํใหเ้คร่ือง

ตอ้งทาํงานหนกั ทาํใหกิ้นไฟมาก 

34. ไม่ควรพรมนํ้าจนแฉะเวลารีดผา้ เพราะตอ้งใชค้วามร้อนในการรีดมากข้ึน เสียพลงังาน

มากข้ึน เสียค่าไฟเพิ่มข้ึน 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 21 

35. ดึงปลัก๊ออกก่อนการรีดเส้ือผา้เสร็จ  เพราะความร้อนท่ีเหลือในเตารีด ยงัสามารถรีดต่อ

ไดจ้นกระทัง่เสร็จ ช่วยประหยดัไฟฟ้า 

36. เสียบปลัก๊คร้ังเดียว  ตอ้งรีดเส้ือใหเ้สร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลัก๊เตารีดบ่อยๆ  เพราะ

การทาํใหเ้ตารีดร้อนแต่ละคร้ังกินไฟมาก 

37. ซกัผา้ดว้ยเคร่ือง ควรใส่ผา้ใหเ้ตม็กาํลงัของเคร่ือง เพราะซกั 1 ตวักบัซกั 20 ตวั ก็ตอ้งใช้

นํ้าในปริมาณเท่าๆ กนั 

38. ไม่ควรอบผา้ดว้ยเคร่ือง  เม่ือใชเ้คร่ืองซกัผา้ เพราะเปลืองไฟมาก  ควรตากเส้ือผา้กบั

แสงแดดหรือแสงธรรมชาติจะดีกวา่ ทั้งยงัช่วยประหยดัไฟไดม้ากกวา่ 

39. ไม่ควรปรับจอโทรทศัน์ใหส้วา่งเกินไป  และอยา่เปิดโทรทศัน์ใหเ้สียงดงัเกินความ

จาํเป็น เพราเปลืองไฟ ทาํใหอ้ายเุคร่ืองสั้นลงดว้ย 

40. อยูบ่า้นเดียวกนั  ดูโทรทศัน์รายการเดียวกนั ก็ควรจะดูเคร่ืองเดียวกนั ไม่ใช่ดูคนละ

เคร่ือง คนละหอ้ง เพราะจะทาํใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 

41. เช็ดผมใหแ้หง้ก่อนเป่าผมทุกคร้ัง  ใชเ้คร่ืองเป่าผมสาํหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใชท้าํให้

ผมแหง้ เพราะตอ้งเป่านาน เปลืองไฟฟ้า 

42. ใชเ้ตาแก๊สหุงตม้อาหาร  ประหยดักวา่ใชเ้ตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าและควรติดตั้งวาลว์

นิรภยั (Safety Value) เพื่อความปลอดภยัดว้ย 

43. กาตม้นํ้าไฟฟ้า ตอ้งดึงปลัก๊ออกทนัทีเม่ือนํ้าเดือด อยา่เสียบไฟไวเ้ม่ือไม่มีคนอยู่  เพราะ

นอกจากจะไม่ประหยดัพลงังานแลว้ยงัอาจทาํใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้

44. แยกสวติช์ไฟออกจากกนั  ใหส้ามารถเปิดปิดไดเ้ฉพาะจุด ไม่ใชปุ่้มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น  

ทาํใหเ้กิดการส้ินเปลืองและสูญเปล่า 

45. หลีกเล่ียงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  ท่ีตอ้งมีการปล่อยความร้อน  เช่น กาตม้นํ้า หมอ้หุง

ตม้ ไวใ้นหอ้งท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

46. ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้  และหมัน่ทาํความสะอาด

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยูเ่สมอ จะทาํใหล้ดการส้ินเปลืองไฟได ้

วธีิประหยดันํา้ 

47. ใชน้ํ้าอยา่งประหยดั หมัน่ตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้า เพื่อลดการสูญเสียนํ้าอยา่งเปล่า

ประโยชน์ 

48. ไม่ควรปล่อยใหน้ํ้าไหลตลอดเวลาตอนลา้งหนา้  แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอน

อาบนํ้า เพราะจะสูญนํ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร 
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49. ใชส้บู่เหลวแทนสบู่กอ้นเวลาลา้งมือ เพราะการใชส้บู่กอ้นลา้งมือจะใชเ้วลามากกวา่การ

ใชส้บู่เหลว และการใชส้บู่เหลวท่ีไม่เขม้ขน้  จะใชน้ํ้านอ้ยกวา่การลา้งมือดว้ยสบู่เหลว

เขม้ขน้ 

50. ซกัผา้ดว้ยมือ  ควรรองนํ้าใส่กาละมงัแค่พอใช ้อยา่เปิดนํ้าไหลทิ้งไวต้ลอดเวลาซกั  

เพราะส้ินเปลืองกวา่การซกัโดยวธีิการขงันํ้าไวใ้นกาละมงั 

51. ใช ้Sprinkler หรือฝักบวัรดนํ้าตน้ไมแ้ทนการฉีดนํ้าดว้ยสายยาง จะประหยดันํ้าได้

มากกวา่ 

52. ไม่ควรใชส้ายยางและเปิดนํ้าไหลตลอดเวลาในขณะท่ีลา้งรถเพราะจะใชน้ํ้ามากถึง 400 

ลิตร แต่ถา้ลา้งดว้ยนํ้าและฟองนํ้าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุนํ้า  จะลดการใชน้ํ้า

ไดม้ากถึง 300 ลิตรต่อการลา้งหน่ึงคร้ัง 

53. ไม่ควรลา้งรถบ่อยคร้ังจนเกินไป  เพราะนอกจากจะมีความส้ินเปลืองนํ้าแลว้ ยงัทาํให้

เกิดสนิมท่ีตวัถงัไดด้ว้ย 

54. ตรวจสอบท่อนํ้าร่ัวภายในบา้น  ดว้ยการปิดก๊อกนํ้าทุกตวัภายในบา้น หลงัจากทีทุกคน

เขา้นอน (หรือเวลาท่ีแน่ใจวา่ ไม่มีใครใชน้ํ้าระยะหน่ึง จดหมายเลขวดันํ้าไว้  ถา้ตอนเชา้

มาตรเคล่ือนท่ีโดยท่ียงัไม่มีใครเปิดนํ้าใช ้ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมไดเ้ลย) 

55. ควรลา้งพืชผกัและผลไมใ้นอ่างหรือภาชนะท่ีมีการกกัเก็บนํ้าไวเ้พียงพอ  เพราะการลา้ง

ดว้ยนํ้าท่ีไหลจากก๊อกนํ้าโดยตรง จะใชน้ํ้ามากกวา่  การลา้งดว้ยนํ้าท่ีบรรจุไวใ้นภาชนะ

ถึงร้อยละ 50 

56. ใชอุ้ปกรณ์ประหยดันํ้า เช่น  ชกัโครกประหยดันํ้า ฝักบวัประหยดันํ้า ก๊อกประหยดันํ้า 

หวัฉีดประหยดันํ้า เป็นตน้ 

57. ไม่ควรรดนํ้าตน้ไมต้อนแดดจดั  เพราะนํ้าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ใหร้ดตอนเชา้ท่ี

อากาศยงัเยน็อยู ่การระเหยจะตํ่ากวา่ช่วยใหป้ระหยดันํ้า 

58. อยา่ทิ้งนํ้าด่ืมท่ีเหลือในแกว้โดยไม่เกิดประโยชน์อนัใด ใชร้ดนํ้าตน้ไม้  ใชช้าํระพื้นผวิ 

ใชช้าํระความสะอาดส่ิงต่างๆ ไดอี้กมาก 

59. ลา้งจานในภาชนะท่ีขงันํ้าไว้  จะประหยดันํ้าไดม้ากกวา่การลา้งจานดว้ยวธีิท่ีปล่อยให้

นํ้าไหลจากก๊อกนํ้าตลอดเวลา 

วธีิประหยดัพลงังานอืน่ๆ 

60. อยา่ใชก้ระดาษหนา้เดียวทิ้ง  ใหใ้ชก้ระดาษอยา่งคุ้ มค่าใชท้ั้งสองหนา้ ใหนึ้กเสมอวา่  

กระดาษแต่ละแผน่ยอ่มหมายถึงตน้ไมห้น่ึงตน้ท่ีตอ้งเสียไป 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 23 

61. ในสาํนกังานใหใ้ชก้ารส่งเอกสารต่อๆ กนั  แทนการสาํเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อ

ประหยดักระดาษ ประหยดัพลงังาน 

62. ใชก้ารส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ผา่นระบบคอมพิวเตอร์  โดยโมเด็ม หรือแผน่ดิสก ์

แทนการส่งข่าวสารขอ้มูลโดยเอกสาร  ช่วยลดขั้นตอนการทาํงาน ลดการใชพ้ลงังาน

ไดม้าก 

63. หลีกเล่ียงการใชจ้านกระดาษ  แกว้นํ้ากระดาษ  เวลาจดังานสังสรรคต่์างๆ เพราะ

ส้ินเปลืองพลงังานในการผลิต 

64. รู้จกัแยกแยะประเภทขยะ  เพื่อช่วยลดขั้นตอน  และลดพลงังานในการทาํลายขยะ  และ

ทาํใหข้ยะทั้งหลายง่ายต่อการกาํจดั 

65. หนงัสือพิมพอ่์านเสร็จแลว้อยา่ทิ้ง ใหเ้ก็บไวข้าย หรือพบัถุง เก็บไวท้าํอะไรอยา่งอ่ืน ใช้

ซํ้ าทุกคร้ังถา้ทาํได ้ช่วยลดการใชพ้ลงังานในการผลิต 

66. ข้ึนลงชั้นเดียวหรือสองชั้น  ไม่จาํเป็นตอ้งใชลิ้ฟท์  จาํไวเ้สมอวา่การกดลิฟทแ์ต่ละคร้ัง 

สูญเสียพลงังานถึง 7 บาท 

67. ลดการใชผ้ลิตภณัฑ์  ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์ยากต่อการทาํลาย  เช่น โฟม หรือพลาสติก  ควร

เลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์นาํกลบัมาใชใ้หม่ได้  (Reuse) หรือนาํไปผา่นกระบวนการผลิตมา

ใชใ้หม่ได ้(Recycle) 

68. สนบัสนุนสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ ์เป็นวสัดุท่ีสามารถนาํมาผา่นกระบวนการนาํมาใชใ้หม่ 

(Recycle) เช่น แกว้ กระดาษ  โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจดัใหมี้การแยกขยะใน

ครัวเรือนและในสาํนกังาน 

69. ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน  หรือเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ท่ีรณรงคส่์งเสริมใหมี้การอนุรักษพ์ลงังาน 

70. กระตุน้เตือนใหผู้อ่ื้นช่วยกนัประหยดัพลงังา น โดยการติดสัญลกัษณ์  หรือเคร่ืองหมาย

ใหช่้วยประหยดัไฟ ตรงบริเวณใกลส้วทิช์ไฟ เพื่อเตือนใหปิ้ดเม่ือเลิกใชแ้ลว้ 

ในทุกวนัน้ีคนไทยทุกคนสามารถช่วยประเทศชาติไดด้ว้ยการประหยดัพลงังาน ซ่ึงนอกจาก

วธีิการประหยดัพลงังาน ขา้งตน้ท่ีจดัทาํโดย สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติแลว้ 

ยงัมีวธีิอ่ืนๆ อีกมากมายหลายวธีิท่ี สามารถช่วยลดการพลงังานและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังานต่างๆ 

ท่ีประเทศตอ้งเสียไปอยา่งมากมายมหาศาลในแต่ละปี  อยา่งไรก็ดีวธีิการประหยดัพลงังาน ขา้งตน้น้ี 

อาจเป็นแค่จุดเร่ิมตน้ใหค้นไทยรู้จกัคุณค่าของพลงังาน  รู้จกัวธีิใชพ้ลงังานอยา่งระมดัระวงั ไม่ให้

ร่ัวไหลสูญเปล่าอีกต่อไป  ดว้ยวธีิปฏิบติัอยา่งง่ายทาํไดท้นัที  และท่ีดีท่ีสุดก็คือการปฏิเสธใหเ้คยชิน
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เป็นนิสัย เป็นกิจวตัรสืบไป  เพื่อชาติของเรา  จะไม่ตอ้งพบกบัคาํวา่วกิฤติเศรษฐกิจ  หรือวกิฤติ

พลงังานอีกต่อไป 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุคนธ์ มาศนุย้ (บทคดัยอ่ : 2551) เร่ือง พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร จากงานวจิยัฉบบัน้ี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ไดแ้ก่ 

อาย ุอายกุารทาํงานท่ีสถาบนัฯ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและทศันคติ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ภูมิลาํเนา การศึกษาสูงสุด ตาํแหน่ง 

หน่วยงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงัท่ีสังกดั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและความรู้ความเขา้ใจ 

ปราโมทย ์ชวนิตย ์ (บทคดัยอ่ : 2550) เร่ือง พฤติกรรมการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้อง

ประชาชน: ศึกษากรณีป่าไมบ้ริเวณลุ่มนํ้าแม่ยางขมิ้น ตาํบลศรีถอ้ย อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

ผลการศึกษา จากงานวจิยัฉบบัน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงมีอายเุฉล่ีย 30 ปี 

เป็นผูมี้การศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร (ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน) มีรายได้

เฉล่ีย 4,900 บาท และส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่มีตาํแหน่ง เป็นชาวนาทัว่ไป พฤติกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมข้องประชาชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การอนุรักษแ์ละดา้นการรณรงคแ์ละการประชาสัมพนัธ์อนุรักษ ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องประชาชน พบวา่ อาย ุการศึกษาอาชีพหลกั รายไดค้รอบครัว สถานภาพ

ทางสังคมการรับรู้ข่าวสาร การเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า ความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้ถึงปัญหา

ทรัพยากรป่าไม ้

คมสร จนัตาคาํ (บทคดัยอ่ : 2549) เร่ือง การรณรงคเ์พื่อการอนุรักษพ์ลงังานของนกัศึกษา

และบุคลากร มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จากงานวจิยัฉบบัน้ี สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติใน

เชิงสนบัสนุนต่อการอนุรักษพ์ลงังาน และมีพฤติกรรมเปิดรับส่ือระดบัปานกลาง และมีส่วนร่วมต่อ

กิจกรรมอนุรักษพ์ลงังานในระดบัทาํบ่อย โดยมีส่วนร่วมในเร่ืองของพลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด 

ศุภฤกษ ์ดวงขวญั (บทคดัยอ่ : 2548) เร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองหา้ จงัหวดัปทุมธานี จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.2) และมีอายอุยูร่ะหวา่ง 37-56 ปี (ร้อยละ 50.4) ส่วนใหญ่จบ
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การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 51.2) และมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท/เดือน (ร้อย

ละ 38.4) กลุ่มตวัอยา่งมีการคดัแยกขยะมูลฝอย ร้อยละ 88.1 โดยแยกเฉพาะขยะท่ีขายไดม้ากท่ีสุด 

(ร้อยละ62.5) เพื่อเป็นรายไดเ้สริมของครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากคาํบอกกล่าว

ของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองหา้ และสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค มากท่ีสุด (ร้อยละ 

50) และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดบัปานกลาง 

มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดบัปานกลาง ระดบัพฤติกรรมการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดบัปานกลาง ระดบัพฤติกรรมการลดปริมานขยะมูลฝอยใหเ้หลือ

นอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัตํ่า พฤติกรรมการนาํวสัดุส่ิงของมาใชซ้ํ้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง และพฤติกรรม

การคดัแยกขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดแ้ก่ อาย ุการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารความรู้ และทศันคติท่ีเก่ียวกบั

การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

สินีนุช ม่วงกลํ่า (บทคดัยอ่:  2544) เร่ือง พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันนทบุรี จากงานวจิยัพบวา่ 

1. พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดักรม

สามญัศึกษา จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง คือ มีการปฏิบติัอยา่ง

สมํ่าเสมอ ปฏิบติัทุกคร้ังหรือเกือบทุกคร้ังท่ีใชเ้คร่ืองไฟฟ้า 

2. ปัจจยัทางดา้นจิตใจ 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ความเชื่ออํานาจในตนและลักษณะมุ่งอนาคตดและควบคุมตน มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัพฤติกรรมการประหยดัไฟฟ้าของนกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01  

3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม คือ การสนบัสนุนทางสังคม การรับรู้ปทสัถานะทางสังคม และ

การรับรู้ข่าวสารดา้นพลงังาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการประหยดัพลงั

ไฟฟ้าของนกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ปัจจยัท่ีมีความเหมาะสมในการอธิบายความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานไฟฟ้าไดดี้ท่ีสุด คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตดและควบคุมคน การรับรู้ข่าวสารดา้น

พลงังาน และการรับรู้ปทสัถานทางสังคมตามลาํดบั โดยร่วมกนัสามารถอธิบายความ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดร้้อยละ 22.7 (R² = 0.227) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ภชัรีกร ภานุเวช  และพิเชษฐ ์สายทิพย์  (บทคดัยอ่: 2542) เร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยูอ่าศยัของ นกัศึกษาสถาบนัราชภฎัสวนดุสิต ภาคสมทบ  จากงานวจิัย 

พบวา่  

1. นกัศึกษาภาคสมทบ มีความรู้และพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยูอ่าศยั

ในระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ดา้น คือ การเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า วธีิใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

และการบาํรุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

2. นกัศึกษาภาคสมทบในแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษา  มีความรู้เก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานไฟฟ้าในท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ในขณะ

ท่ีนกัศึกษาภาคสมทบในแต่ละกลุ่ม อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน และ

รายจ่ายค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน  มีความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในท่ีอยู่

อาศยัไม่แตกต่างกนั  

3. นกัศึกษาภาคสมทบในแต่ละกลุ่ม อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว

ต่อเดือน  และรายจ่ายค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน  มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานไฟฟ้าในท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั  
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

 
 งานวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ”์ น้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี

มีผูอ่ื้นไดศึ้กษาและทาํวจิยัมาก่อน ซ่ึงในการทาํวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองช่วยในการทาํวจิยั เพื่อนาํไปสู่แนวทางพฒันาความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ของวทิยาลยัราชพฤกษเ์ก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานรวมทั้งการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร - ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย  

คณะบริหารธุรกิจ (1,802 คน) แบ่งเป็น 

≈ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จาํนวน  589 คน  

≈ สาขาวชิาการตลาด    จาํนวน  445 คน 

≈ สาขาวชิาการจดัการ   จาํนวน  486 คน 

≈ สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว จาํนวน  282 คน 

คณะบญัชี     จาํนวน  564 คน  

คณะนิติศาสตร์    จาํนวน  152 คน 

คณะนิเทศศาสตร์    จาํนวน   73 คน 

คณะวทิยาศาสตร์    จาํนวน   37 คน 

รวมประชากรทั้งส้ิน    จํานวน           2,628 คน 

(ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2552) 
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3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ( Sample Size) เพื่อเป็นตวัแทนประชากรนั้น ใชก้าร

คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% คือ  

 

 

 

 

 

N = ขนาดประชากรการวจิยั (2,628 คน) 

 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง (0.05 หรือ 5%) 

 n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 

           n   =   2,628 / 1+ 2,628 (0.05)2 

ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง n   =   347 คน (ซ่ึงผู้วจัิยขอกาํหนดเป็น 350 คน) 

 

และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งชนิดอาศยัความน่าจะเป็น ( Probability Sampling) แบบ 

Stratified Sampling โดยแบ่งประชากรตามคณะ/สาขาวชิาฯ ท่ีศึกษาอยู่  ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

8 กลุ่ม จากนั้น ใชว้ธีิ  Probability มาจดัสัดส่วนการสุ่มตวัอยา่งตามคณะ/สาขาวชิาฯ ท่ีศึกษาอยู ่

ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี   

 

ตารางแสดงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ลาํดับ คณะ/สาขาวชิา จํานวนประชากร

ทั้งหมด 

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 

1 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 589 (589/2,628)*350=75.62 78 

2 สาขาวชิาการตลาด 445 (445/2,628)*350=57.134  59 

3 สาขาวชิาการจดัการ 486 (486/2,628)*350=62.39 65 

4 สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและ

ท่องเท่ียว 

282 (282/2,628)*350=36.20 38 

5 คณะบญัชี 564 (564/2,628)*350=72.41 75 

n   =         N         

              1 + Ne² 
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ลาํดับ คณะ/สาขาวชิา จํานวนประชากร

ทั้งหมด 

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง  

6 คณะนิติศาสตร์ 152 (152/2,628)*350=19.51 20 

7 คณะนิเทศศาสตร์ 73 (73/2,628)*350=9.37 10 

8 คณะวทิยาศาสตร์ 37 (37/2,628)*350=4.75 5 

 รวม   350 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยทาํการทดสอบความตรง (Validity) วา่ ตรงตามเน้ือหา

และวตัถุประสงคข์องการวจิยัหรือไม่ ดว้ยการอาศยัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านทาํการประเมิน 

และหาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC) ซ่ึงไดค้่า IOC = 0.50 

ทาํการทดสอบความเท่ียง (Reliability) วา่ มีความสมํ่าเสมอในการวดัหรือไม่ โดยการใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ซ่ึงไดค้่า α = 0.70 ข้ึนไป ทั้งน้ี ผูว้จิยัจะทาํการ

ทดสอบจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรจาํนวน 30 ตวัอยา่ง และปรับปรุงแบบสอบถามจนผา่นเกณฑ์

ท่ีกาํหนดจึงจะนาํไปใชใ้นการทาํการสาํรวจความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนดในลาํดบัต่อไป 

ซ่ึงแบบสอบถาม (Questionnaire) สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุรูปแบบการพกัอาศยั และระดบัการศึกษา ซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบ

ตวัเลือก (Multiple Choice) 
ส่วนท่ี 2 เป็นการถามเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบตวัเลือก (Multiple Choice) 

2.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงใชค้าํถามแบบ

สองทางเลือก (Dichotomous Questions)  

ส่วนท่ี 3 เป็นการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบมาตราส่วน (Rating Scale) ค่า 5 ระดบั   
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ส่วนท่ี 4 เป็นการถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน ซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด 

(Close-ended Questions) แบบมาตราส่วน (Rating Scale) ค่า 5 ระดบั โดยท่ีในส่วนท่ี 3 และ 4 มี

เกณฑค์่าระดบัคะแนนเหมือนกนั ดงัน้ี 

 

ความหมาย ระดบัคะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชท้ั้งขอ้มูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

3.3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะไดจ้ากแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบและเช่ือถือ

ได ้โดยท่ีผูว้จิยัจะนาํแบบสอบถามน้ีไปแจกใหก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกคณะ 

ทุกสาขาวชิา ของวทิยาลยัฯ จาํนวน 350 ชุด 

3.3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะไดจ้ากการคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร

ต่างๆ ตลอดจนงานวจิยัท่ีมีผูท้าํการศึกษาไวแ้ลว้ 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การวดัแนวโนม้

เขา้สู่ส่วนกลาง การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ การวดัการกระจาย ดว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผูว้จิยัไดแ้ปลผลความพึงพอใจตามเกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายความวา่ มีความพึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   หมายความวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ใชส้ถิติเชิงอา้งอิง เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มอิสระจากกนั ดว้ย t-test และเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียสามกลุ่มข้ึนไป ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน  

ใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบั

ความรู้ ความเขา้ใจและความคิดเห็นท่ีมีต่อการประหยดัพลงังาน กบัพฤติกรรมการประหยดั

พลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 จากการวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ์ ” ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยไดเ้สนอผลของ

การวจิยั ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา 

ตอนท่ี 2 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

2.1 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

2.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

ตอนท่ี 5 สมมติฐานของงานวจิยั 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา  – ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรูปแบบการพกัอาศยั คณะ/สาขาวชิาท่ี

กาํลงัศึกษาอยู ่โดยนาํเสนอในรูปของค่าร้อยละ ดงัในตารางและแผนภูมิวงกลม 

 

ตารางที ่4.1 ตารางจํานวนร้อยละแยกตามเพศ 

 

เพศ ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

 1=เพศชาย 139 39.7 39.7 

  2=เพศหญิง 211 60.3 60.3 

  รวม 350 100.0 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี จํานวน 211 คนคิดเป็นร้อยละ 60.3 

และเพศชายจาํนวน 139 คนคิดเป็นร้อยละ 39.7 

  

ตารางที ่4.2 ตารางจํานวนร้อยละแยกตามอายุ 

 

อาย ุ ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

 1=15-20 ปี 91 26.0 26.0 

  2=21-25 ปี 211 60.3 60.3 

  3=26-30 ปี 30 8.6 8.6 

  4=31-35 ปี 7 2.0 2.0 

  5=36-40 ปี 6 1.7 1.7 

  6=มากกวา่ 41 ปี 5 1.4 1.4 

  รวม 350 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายรุะหวา่ง 21-25 ปี มีจํานวน 211 คนคิดเป็นร้อย

ละ 60.3 อายรุะหวา่ง 15-20 ปีจาํนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 26.0 อายรุะหวา่ง 26-30 ปีจาํนวน 30 คน

คิดเป็นร้อยละ 8.6 อายรุะหวา่ง 31-35 ปี จาํนวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ2.0 อายรุะหวา่ง 36-40 ปีจาํนวน 

6 คนคิดเป็นร้อยละ 1.7 อายมุากกวา่ 41 ปีจาํนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.3 ตารางจํานวนร้อยละแยกตามรูปแบบการพักอาศัย 

 

รูปแบบการพกัอาศยั ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

 1=พกัอาศยัคนเดียว 27 7.7 7.7 

  2=พกัอาศยักบัเพื่อน 22 6.3 6.3 

  3=พกัอาศยักบั

ครอบครัวหรือญาติ 
289 82.6 82.6 

  4=อ่ืนๆ 12 3.4 3.4 

  รวม 350 100.0 100.0 
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จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตัวอย่างพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว (พอ่และแม่) หรือญาติ มีจาํนวน 289 

คนคิดเป็นร้อยละ 82.6 พกัอาศยัอยูค่นเดียว จาํนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 อาศัยอยู่กับเพื่อน  

จํานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 6.3 และอ่ืนๆ จาํนวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 12 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.4 ตารางจํานวนร้อยละแยกตามคณะ/สาขาวชิาทีก่าํลงัศึกษาอยู่ 

 
 

คณะ/สาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่ ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

 1=การจดัการ 59 16.9 16.9 

  2=การตลาด 65 18.6 18.6 

  3=คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78 22.3 22.3 

  4=โรงแรมฯ 38 10.9 10.9 

  5=บญัชี 75 21.4 21.4 

  6=นิติศาสตร์ 20 5.7 5.7 

  7=นิเทศศาสตร์ 10 2.9 2.9 

  8=วทิยาศาสตร์ 5 1.4 1.4 

 รวม 350 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 

78 คนคิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาจะเป็น คณะบญัชี จาํนวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 21.4 สาขาวชิา

การตลาด จาํนวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 18.6 สาขาวชิาการจดัการ จาํนวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 16.9 

สาขาวชิาการจดัการการโรงแรมและท่องเท่ียว จาํนวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 10.9 คณะนิติศาสตร์ 

จํานวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.7 คณะนิเทศศาสตร์ จาํนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 2.9 และคณะ

วทิยาศาสตร์ จาํนวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลาํดบั 

 

ตอนที ่2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน เพือ่ลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

2.1 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลก

ร้อน 
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ตารางที ่4.5 ตารางจํานวนร้อยละของข้อ 2.1.1 ท่านเคยรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัปัญหาภาวะโลกร้อน 

และการประหยดัพลงังานเพือ่ลดภาวะโลกร้อน 

 

การรับรู้ข่าวสาร ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

เคย 321 92.2 92.2 

ไม่เคย 17 4.9 4.9 

ไม่ตอบ 10 2.9 2.9 

รวม 348 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลก

ร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน มีจาํนวน 321 คนคิดเป็นร้อยละ 92.2 ไม่เคย

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน มีจาํนวน 

17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.9 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ตอบคาํถามขอ้น้ีมีจาํนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 2.9 

 

ตารางที ่4.6 ตารางจํานวนร้อยละของข้อ 2.1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัปัญหาภาวะโลกร้อน 

และการประหยดัพลงังานเพือ่ลดภาวะโลกร้อนจากแหล่งต่างๆ  

 

แหล่งส่ือ ความถ่ี ร้อยละ 

1. วทิย ุ

2. โทรทศัน์ 

3. หนงัสือพิมพ ์

4. นิตยสาร/วารสารต่างๆ 

5. เอกสารทางวชิาการ 

6. เวบ็ไซดต่์างๆ 

7. โปสเตอร์ 

8. แผน่พบั/ใบปลิว 

9. แหล่งอ่ืนๆ 

91 

304 

122 

90 

50 

89 

70 

63 

5 

10.3% 

34.4% 

13.8% 

10.2% 

5.7% 

10.1% 

7.9% 

7.1% 

.6% 

รวม 884 100.0% 
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จากตารางท่ี 4.6 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน 

และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากโทรทศัน์เป็นอนัดบัท่ี 1 มีจํานวน  304 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.4 อนัดบัท่ี 2 จากหนงัสือพิมพมี์จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 อนัดบัท่ี 3 

จากวทิยมีุจาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 อนัดบัท่ี 4 จากนิตยสาร/วารสารต่างๆ มีจาํนวน 90 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.2 ส่วนอนัดบัท่ี 5 จากเวบ็ไซดต่์างๆ มีจาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 

 

ตารางที ่4. 7 ตารางจํานวนร้อยละของข้อ 2.1.3 ความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัปัญหา

ภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพือ่ลดภาวะโลกร้อนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ความถ่ี ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

ทุกวนั 161 46.3 46.3 

อาทิตยล์ะคร้ัง 166 47.7 47.7 

เดือนละคร้ัง 17 4.9 4.9 

ไม่เคยไดรั้บ 4 1.1 1.1 

รวม 348 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงวา่ ความถ่ีของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน 

และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากภาครัฐและภาคเอกชนของกลุ่มตวัอยา่งจะอยูท่ี่

อาทิตยล์ะคร้ังเป็นลาํดบัท่ี 1 มีจํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 ลาํดบัท่ี 2 ของความถ่ีในการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นทุกวนัมีจาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ลาํดบัท่ี 

3 ความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเดือนละคร้ังมีจาํนวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.9 และไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดั

พลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากภาครัฐและภาคเอกชนมีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
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ตารางที ่4. 8 ตารางจํานวนร้อยละของข้อ 2.1.4 ความสนใจเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารน้ันมากน้อย

เพยีงใด 

 

ความสนใจ ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

สนใจมากท่ีสุด 70 20.1 20.1 

สนใจมาก 146 42.0 42.0 

สนใจปานกลาง 128 36.8 36.8 

สนใจนอ้ย 3 .9 .9 

ไม่สนใจเลย 1 .3 .3 

รวม 348 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.8 แสดงวา่ ระดบัความสนใจขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และ

การประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัท่ี 1 มีจํานวน 

146 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ระดบัความสนใจขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนใน ระดับ

ปานกลางเป็นอนัดบัท่ี 2 มีจาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 อนัดบัท่ี 3 เป็นระดบัความสนใจ

ขอ้มูลข่าวสารในระดบัมากท่ีสุดมีจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1  ระดบัความสนใจขอ้มูล

ข่าวสารในระดบันอ้ยมีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และไม่สนใจขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหา

ภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนเลยมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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2.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน  

 

ตารางที ่4.9 ตารางจํานวนร้อยละของข้อทีต่อบถูก 
 

 

จาํนวนขอ้ท่ีตอบถูก ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละ 

ตอบถูก 10 ขอ้ 14 4.0 4.0 

ตอบถูก 11 ขอ้ 30 8.6 8.6 

ตอบถูก 12 ขอ้ 63 18.1 18.1 

ตอบถูก 13 ขอ้ 75 21.6 21.6 

ตอบถูก 14 ขอ้ 51 14.7 14.7 

ตอบถูก 15 ขอ้ 39 11.2 11.2 

ตอบถูก 16 ขอ้ 31 8.9 8.9 

ตอบถูก 17 ขอ้ 41 11.8 11.8 

ตอบถูก 18 ขอ้ 4 1.1 1.1 

รวม 348 100.0 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบถูก 13 ข้อ เป็นอนัดบัท่ี 1 มีจํานวน 75 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 อนัดบัท่ี 2 ตอบถูก 12 ขอ้ มีจาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 อันดับที่ 3 

ตอบถูก 14 ข้อ มีจํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 อันดับที่ 4 ตอบถูก 17 ข้อ มีจํานวน 41 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.8 อนัดบัท่ี 5 ตอบถูก 15 ข้อ มีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

ผูว้จิยัไดต้ั้งเกณฑใ์นเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะ

โลกร้อน ดงัน้ี  

• ตอบถูก 17-20 ข้อ แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับสูงมาก 

• ตอบถูก 13-16 ขอ้ แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง 

• ตอบถูก 9-12  ขอ้ แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

• ตอบถูก 5-8    ขอ้ แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับตํ่า 

• ตอบถูก 1-4    ขอ้ แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดับตํ่ามาก 
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ตารางที ่4.10 ตารางระดับความรู้ความเข้าใจ 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ความถี่ ร้อยละ 

ระดบัสูงมาก (ตอบถูก 17-20 ขอ้) 

ระดบัสูง (ตอบถูก 13-16 ขอ้) 

ระดบัปานกลาง (ตอบถูก 9-12 ขอ้) 

รวม 

45 

196 

107 

348 

12.9 

56.4 

30.7 

100.0 

 

จากเกณฑร์ะดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนท่ี

ผูว้จิยัตั้งไวน้ั้น เราสามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 4.10 ว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งอยู่

ในระดบัสูงเป็นส่วนใหญ่ มีจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาเป็นระดบัความรู้ความ

เขา้ใจในระดับปานกลางมีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และระดบัความรู้ความเขา้ใจระดบัสูง

มาก มีจาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 

 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

ตารางที ่4.11 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.1 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.1 การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ี

ของคนทั้งโลก 

.481** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตาราง ท่ี 4.11 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.1 “การประหยดัพลงังานเป็น

หนา้ท่ีของคนทั้งโลก “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .481 แสดง

วา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง          และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อ

ความเห็น ขอ้ 3.1 “การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของคนทั้งโลก “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรม

การประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

ตารางที ่4.12 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.2 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.2 ปัญหาภาวะโลกร้อนและการ

ประหยดัพลงังานเป็นเร่ืองท่ีไกลตวั

ท่าน 

-.069 .198 ไม่มี

ความสัมพนัธ์ 

- 

 

 จากตาราง ท่ี 4.12 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.2 “ปัญหาภาวะโลกร้อนและการ

ประหยดัพลงังานเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัท่าน” ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
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ตารางที ่4.13 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.3 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.3 ปัญหาเร่ืองภาวะโลกร้อน หรือ

นํ้าแขง็ขั้วโลกกาํลงัละลาย เป็น

นิทานหลอกเด็ก หรือแค่ภาพยนตร์

ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้น 

-.122* .023 มีความสัมพนัธ์ ตรงกนัขา้ม 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตาราง ท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.3 “ปัญหาเร่ืองภาวะโลกร้อน 

หรือนํ้าแขง็ขั้วโลกกาํลงัละลาย เป็นนิทานหลอกเด็ก หรือแค่ภาพยนตร์ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์

เท่านั้น“ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั -.122  แสดงวา่มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า   และเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.3 

“ปัญหาเร่ืองภาวะโลกร้อน หรือนํ้าแขง็ขั้วโลกกาํลงัละลาย เป็นนิทานหลอกเด็ก หรือแค่ภาพยนตร์ท่ี

ฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้น “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนท่ีลดลงในระดบัตํ่า 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 36 

ตารางที ่4.14 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.4 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.4 หน่วยงานท่ีมีการตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาเพื่อรณรงคก์าร

ประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนนั้น สามารถลดการ

ใชพ้ลงังานได ้

.350** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.14 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.4 “หน่วยงานท่ีมีการตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาเพื่อรณรงคก์ารประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น สามารถลด

การใชพ้ลงังานได“้ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .350 แสดงวา่มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อ

ความเห็น ขอ้ 3.4 “หน่วยงานท่ีมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อรณรงคก์ารประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น สามารถลดการใชพ้ลงังานได“้ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 37 

ตารางที ่4.15 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.5 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.5 มนุษยเ์ป็นตน้เหตุของปัญหา

ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่การ

เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของ

ภูมิอากาศโลก 

.482** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.15 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.5 “มนุษยเ์ป็นตน้เหตุของปัญหา

ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของภูมิอากาศโลก “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .482 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.5 “มนุษยเ์ป็นตน้เหตุของปัญหา

ภาวะโลกร้อน ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของภูมิอากาศโลก “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 38 

ตารางที ่4.16 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.6 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.6 ปัจจุบนัเรากาํลงัเผชิญหนา้กบั

ภยัคุกคามจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลกอยา่งเล่ียง

ไม่ได ้

.490** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.6 “ปัจจุบนัเรากาํลงัเผชิญหนา้กบั

ภยัคุกคามจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอยา่งเล่ียงไม่ได้ “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .490 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.6 “ปัจจุบนัเรากาํลงัเผชิญหนา้กบั

ภยัคุกคามจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอยา่งเล่ียงไม่ได้ “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 39 

ตารางที ่4.17 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.7 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.7 การท่ีอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน

เพียงเล็กนอ้ยนั้น ไม่ไดส่้งผล

กระทบอยา่งรุนแรงต่อระบบนิเวศ 

สภาพภูมิอากาศและมนุษย ์

.105* .050 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตาราง ท่ี 4.17 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.7 “การท่ีอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน

เพียงเล็กนอ้ยนั้น ไม่ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศและมนุษย์ “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .105 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัตํ่า       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.7 “การท่ีอุณหภูมิของ

โลกสูงข้ึนเพียงเล็กนอ้ยนั้น ไม่ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศและ

มนุษย“์ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนใน

ระดบัตํ่า 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 40 

ตารางที ่4.18 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.8 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.8 การอาบนํ้าอุ่น หรือการอาบนํ้า

แต่ละคร้ังส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า

มากกวา่เคร่ืองปรับอากาศในการใช้

งานในเวลาท่ีเท่ากนั 

.305** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.18 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.8 “การอาบนํ้าอุ่น หรือการอาบนํ้า

แต่ละคร้ังส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้ามากกวา่เคร่ืองปรับอากาศในการใชง้านในเวลาท่ีเท่ากนั “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .305 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.8 “การอาบ

นํ้าอุ่น หรือการอาบนํ้าแต่ละคร้ังส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้ามากกวา่เคร่ืองปรับอากาศในการใชง้านใน

เวลาท่ีเท่ากนั “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ี

เพิ่มข้ึนในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 41 

ตารางที ่4.19 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.9 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.9 บา้นควรหนัหนา้ไปแนวทิศ

เหนือหรือทิศใต ้เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้

แสงอาทิตยเ์ขา้สู่หนา้ต่างของตวั

บา้นโดยตรง 

.267** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.19 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.9 “บา้นควรหนัหนา้ไปแนวทิศ

เหนือหรือทิศใต ้เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหแ้สงอาทิตยเ์ขา้สู่หนา้ต่างของตวับา้นโดยตรง “ มีความสัมพนัธ์ 

กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .267 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.9 “บา้นควรหนัหนา้

ไปแนวทิศเหนือหรือทิศใต ้เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหแ้สงอาทิตยเ์ขา้สู่หนา้ต่างของตวับา้นโดยตรง “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 42 

ตารางที ่4.20 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.10 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.10 ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มร่มเงาใหต้วั

บา้น ทาํใหอ้ากาศภายในบา้นเยน็

สบายข้ึน จะช่วยลดการทาํงานของ

เคร่ืองปรับอากาศได ้

.456** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.10 “ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มร่มเงาให้

ตวับา้น ทาํใหอ้ากาศภายในบา้นเยน็สบายข้ึน จะช่วยลดการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศได้ “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .456 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัปานกลาง       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.10 “ปลูก

ตน้ไมเ้พื่อเพิ่มร่มเงาใหต้วับา้น ทาํใหอ้ากาศภายในบา้นเยน็สบายข้ึน จะช่วยลดการทาํงานของ

เคร่ืองปรับอากาศได้ “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 43 

ตารางที ่4.21 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.11 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.11 การเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ี

ประหยดัพลงังาน เช่น ตูเ้ยน็ เบอร์ 5 

หรือ เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ใหม่ 

2001 จะช่วยประหยดัพลงังาน

มากกวา่เบอร์ 5 เดิม 20 % 

.546** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 4.21 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.11 “การเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ี

ประหยดัพลงังาน เช่น ตูเ้ยน็ เบอร์ 5 หรือ เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ใหม่ 2001 จะช่วยประหยดั

พลงังานมากกวา่เบอร์ 5 เดิม 20 % “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) 

เท่ากบั .546 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.11 “การเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น ตูเ้ยน็ เบอร์ 

5 หรือ เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ใหม่ 2001 จะช่วยประหยดัพลงังานมากกวา่เบอร์ 5 เดิม 20 % “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบั

ปานกลาง 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 44 

ตารางที ่4.22 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.12 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.12 การประกอบอาหารควรเลือก

หมอ้หรือกระทะใหเ้หมาะสมกบั

ปริมาณและประเภทของอาหารท่ีจะ

ปรุง 

.559** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.22 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.12 “การประกอบอาหารควรเลือก

หมอ้หรือกระทะใหเ้หมาะสมกบัปริมาณและประเภทของอาหารท่ีจะปรุง “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .559 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.12 “การประกอบอาหารควรเลือก

หมอ้หรือกระทะใหเ้หมาะสมกบัปริมาณและประเภทของอาหารท่ีจะปรุง “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 45 

ตารางที ่4.23 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.13 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.13 หลอดผอมประหยดัพลงังาน

ฟลูออเรสเซนตป์ระหยดัพลงังาน

มากกวา่หลอดไส้ 4-5 เท่า และมีอายุ

การใชง้านนานกวา่หลอดไส้ 8 เท่า 

.470** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.23 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.13 “หลอดผอมประหยดัพลงังาน

ฟลูออเรสเซนตป์ระหยดัพลงังานมากกวา่หลอดไส้ 4-5 เท่า และมีอายกุารใชง้านนานกวา่หลอดไส้ 8 

เท่า “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .470 แสดงวา่มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อ

ความเห็น ขอ้ 3.13 “หลอดผอมประหยดัพลงังานฟลูออเรสเซนตป์ระหยดัพลงังานมากกวา่หลอดไส้ 

4-5 เท่า และมีอายกุารใชง้านนานกวา่หลอดไส้ 8 เท่า “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 46 

ตารางที ่4.24 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.14 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.14 สาํหรับผูท่ี้มกัจะนอนหลบั

หนา้โทรทศัน์หรือลืมปิดเคร่ือง การ

ตั้งเวลาปิดโทรทศัน์โดยอตัโนมติัจะ

ช่วยประหยดัไฟได ้

.252** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.24 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.14 “สาํหรับผูท่ี้มกัจะนอนหลบั

หนา้โทรทศัน์หรือลืมปิดเคร่ือง การตั้งเวลาปิดโทรทศัน์โดยอตัโนมติัจะช่วยประหยดัไฟได้ “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .252 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.14 

“สาํหรับผูท่ี้มกัจะนอนหลบัหนา้โทรทศัน์หรือลืมปิดเคร่ือง การตั้งเวลาปิดโทรทศัน์โดยอตัโนมติัจะ

ช่วยประหยดัไฟได้ “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 47 

ตารางที ่4.25 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.15 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.15 พยายามซ้ือส่ิงของท่ีมีอายกุาร

ใชง้านนาน ๆ จะช่วยลดการใช้

พลงังานของโลก 

.437** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.25 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.15 “พยายามซ้ือส่ิงของท่ีมีอายุ

การใชง้านนาน ๆ จะช่วยลดการใชพ้ลงังานของโลก “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .437 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.15 “พยายามซ้ือส่ิงของท่ีมีอายกุารใชง้านนาน ๆ จะ

ช่วยลดการใชพ้ลงังานของโลก “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 48 

ตารางที ่4.26 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.16 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.16 เราจะสามารถประหยดั

พลงังานไฟฟ้าได ้ถา้ปรับหนา้จอ

คอมพิวเตอร์ของเราใหเ้ป็นสีเขม้ 

.165** .002 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.26 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.16 “เราจะสามารถประหยดั

พลงังานไฟฟ้าได ้ถา้ปรับหนา้จอคอมพิวเตอร์ของเราใหเ้ป็นสีเขม้ “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรม

การประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .165 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า       และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.16 “เราจะสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้ถา้

ปรับหนา้จอคอมพิวเตอร์ของเราใหเ้ป็นสีเขม้ “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัตํ่า 

 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 49 

ตารางที ่4.27 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.17 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.17 การนาํนํ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้มา

ผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นการ

ประหยดัพลงังานและสามารถช่วย

ลดภาวะโลกร้อนได ้

.435** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.27 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.17 “การนาํนํ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้มา

ผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นการประหยดัพลงังานและสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .435 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัปานกลาง       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.17 “การนาํ

นํ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้มาผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นการประหยดัพลงังานและสามารถช่วยลดภาวะโลก

ร้อนได้“ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึน

ในระดบัปานกลาง 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 50 

ตารางที ่4.28 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.18 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.18 ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑ์

ฟุ่มเฟือยเกินจาํเป็น แมจ้ะสวยงาม 

แต่เปลืองพลงังานในการผลิตมาก 

ทาํใหเ้พิ่มภาวะโลกร้อน 

.481** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.28 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.18 “ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑ์

ฟุ่มเฟือยเกินจาํเป็น แมจ้ะสวยงาม แต่เปลืองพลงังานในการผลิตมาก ทาํใหเ้พิ่มภาวะโลกร้อน “ มี

ความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .481 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระดบัปานกลาง       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.18 

“ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑฟุ่์มเฟือยเกินจาํเป็น แมจ้ะสวยงาม แต่เปลืองพลงังานในการผลิตมาก ทาํ

ใหเ้พิ่มภาวะโลกร้อน “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 51 

ตารางที ่4.29 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.19 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.19 ทุกคนสามารถช่วยลดภาวะ

โลกร้อน โดยการใชถุ้งผา้ หรือ

ตะกร้าแทนถุงพลาสติก 

.561** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.29 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.19 “ทุกคนสามารถช่วยลดภาวะ

โลกร้อน โดยการใชถุ้งผา้ หรือตะกร้าแทนถุงพลาสติก“ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .561 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.19 “ทุกคนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้

ถุงผา้ หรือตะกร้าแทนถุงพลาสติก “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 52 

ตารางที ่4.30 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.20 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.20 การประหยดัพลงังานเป็น

หนา้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงหรือหน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึง 

.546** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.30 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.20 “การประหยดัพลงังานเป็น

หนา้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .546 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.20 “การประหยดัพลงังานเป็น

หนา้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง “ มีความสัมพนัธ์ กบั

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 53 

ตารางที ่4.31 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.21 กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.21 การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง และมีการ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์นั้นอยา่ง

สมํ่าเสมอจะสามารถช่วยประหยดั

พลงังานไฟฟ้าได ้

.471** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตาราง ท่ี 4.31 แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็น ขอ้ 3.21 “การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง และมีการบาํรุงรักษาอุปกรณ์นั้นอยา่งสมํ่าเสมอจะสามารถช่วยประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าได้“ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .471 แสดงวา่มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง       และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อ

ความเห็น ขอ้ 3.21 “การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีการบาํรุงรักษาอุปกรณ์นั้น

อยา่งสมํ่าเสมอจะสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ “ มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเพิ่มข้ึนในระดบัปานกลาง 

 

 



พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย อ.สุวสา ชยัสุรัตน์ และ อ.พชัรี สกุลรัตนศกัด์ิ 54 

ตารางที ่4.32 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์ ต่อความเห็นข้อ 3.22 กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่ อลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์  รายข้อ 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

3.22 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคต่างๆ 

เช่น ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่า

โทรศพัท ์เป็นความรับผดิชอบของ

วทิยาลยัฯ ดงันั้น ไม่จาํเป็นตอ้ง

ช่วยกนัประหยดั 

0.89 0.96 ไม่มี

ความสัมพนัธ์ 

- 

  

จากตารางท่ี 4.32 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ต่อความเห็นขอ้ 3.22 “ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคต่างๆ 

เช่น ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์เป็นความรับผดิชอบของวทิยาลยัฯ ดงันั้น ไม่จาํเป็นท่ี

จะตอ้งช่วยกนัประหยดัพลงังานก็ได”้ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

ตารางที ่4.33 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

ความคดิเห็น X S.D. 

3.1 การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของคนทั้งโลก 

3.2 ปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังาน เป็นเร่ืองท่ีไกลตวั

ท่าน 

4.3534 

2.5172 

1.14576 

1.56777 
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ตารางที ่4.33 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ต่อ) 

 

ความคดิเห็น X S.D. 

3.3 ปัญหาเร่ืองภาวะโลกร้อน หรือนํ้าแขง็ขั้วโลกกาํลงัละลาย เป็นนิทาน

หลอกเด็ก หรือแค่ภาพยนตร์ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้น 

3.4 หน่วยงานท่ีมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อรณรงคก์ารประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น สามารถลดการใชพ้ลงังาน

ได ้

3.5 มนุษยเ์ป็นตน้เหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ใช่การเปล่ียนแปลตาม

ธรรมชาติของภูมิอากาศโลก 

3.6 ปัจจุบนัเรากาํลงัเผชิญหนา้กบัภยัคุกคามจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลกอยา่งเล่ียงไม่ได ้

3.7 การท่ีอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนเพียงเล็กนอ้ยนั้น ไม่ไดส่้งผลกระทบ

อยา่งรุนแรงต่อระบบนิเวศ สภาพภุมิอากาศและมนุษย ์

3.8 การอาบนํ้าอุ่น หรือการอาบนํ้าแต่ละคร้ัง ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า

มากกวา่เคร่ืองปรับอากาศในการใชง้านในเวลาท่ีเท่ากนั 

3.9 บา้นควรหนัหนา้ไปแนวทิศเหนือหรือใต ้เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้

แสงอาทิตยเ์ขา้สู่หนา้ต่างของตวับา้นโดยตรง 

3.10 ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มร่วมเงาใหต้วับา้น ทาํใหอ้ากาศภายในบา้นเยน็

สบายข้ึน จะช่วยลดการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศได ้

3.11 การเลือกซ้ืออุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังาน เช่น ตูเ้ยน็ เบอร์ 5 หรือ 

เคร่ืองปรับอากาศ เบอร์ 5 ใหม่ 2001 จะช่วยประหยดัพลงังาน

มากกวา่เบอร์ 5 เดิม 20 % 

3.12 การประกอบอาหารควรเลือกหมอ้หรือกระทะใหเ้หมาะสมกบั

ปริมาณและประเภทของอาหารท่ีจะปรุง 

3.13 หลอดผอมประหยดัพลงังานฟลูออเรสเซนต ์ประหยดัพลงังาน

มากกวา่หลดไส้ 4-5 เท่า และมีอายกุารใชง้านนานกวา่หลดไส้ 8 

เท่า 

2.2672 

 

3.3908 

 

 

3.8190 

 

3.7816 

 

2.6638 

 

3.3477 

 

3.1034 

 

3.9684 

 

3.7328 

 

 

3.7586 

 

3.6983 

 

1.39590 

 

1.06942 

 

 

1.11007 

 

1.08620 

 

1.32550 

 

1.21343 

 

1.15171 

 

1.09050 

 

1.12369 

 

 

1.02943 

 

1.08343 
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ตารางที ่4.33 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ต่อ) 

 

ความคดิเห็น X S.D. 

3.14 สาํหรับผูท่ี้มกัจะนอนหลั บหนา้โทรทศัน์ หรือลืมปิดเคร่ือง การตั้ง

เวลาปิดโทรทศัน์โดยอตัโนมติัจะช่วยประหยดัไฟได ้

3.15 พยายามซ้ือส่ิงของท่ีมีอายกุารใชง้านนานๆ จะช่วยลดการใช้

พลงังานของโลก 

3.16 เราจะสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้ถา้ปรับหนา้จอ

คอมพิวเตอร์ของเราใหเ้ป็นสีเขม้ 

3.17 การนาํนํ้ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้มาผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นการประหยดั

พลงังานและสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้

3.18 ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑฟุ่์มเฟือยเกินจาํเป็นแมจ้ะสวยงาม แต่

เปลืองพลงังานในการผลิตมาก ทาํใหเ้พิ่มภาวะโลกร้อน 

3.19 ทุกคนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการใชถุ้งผา้ หรือตะกร้า

แทนถุงพลาสติก 

3.20 การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่บุคคลใดบุคคล

หน่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 

3.21 การเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีการบาํรุงรักษา

อุปกรณ์นั้นอยา่งสมํ่าเสมอ จะสามารถช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้า

ได ้

3.22 ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่า

โทรศพัทฯ์ เป็นความรับผดิชอบของวทิยาลยัฯ ดงันั้น ไม่จาํเป็นท่ี

จะตอ้งช่วยกนัประหยดัพลงังานก็ได ้

3.1-3.22 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน 

Valid N (listwise) 

3.2989 

 

3.5259 

 

2.9511 

 

3.6954 

 

3.8017 

 

4.0201 

 

4.0718 

 

3.7557 

 

 

2.7701 

 

 

3.4679 

348 

1.30497 

 

1.18682 

 

1.16155 

 

1.04607 

 

1.07542 

 

1.06943 

 

1.02870 

 

1.11866 

 

 

1.43807 

 

 

.61656 

 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ี

ของคนทั้งโลก  เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.3534 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 1.14576 

อนัดบัท่ี 2 เป็นความคิดเห็นวา่ การประหยดัพลงังานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน ไม่ใช่บุคคลใดบุคคล
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หน่ึงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง  มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั  4.0718 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 

1.02870 อนัดบัท่ี 3 เป็นความคิดเห็น วา่ ทุกคนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการใชถุ้งผา้ หรือ

ตะกร้าแทนถุงพลาสติก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.0201 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 1.06943 อนัดบัท่ี 

4 เป็นความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองของการ ปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มร่วมเงาใหต้วับา้น ทาํใหอ้ากาศภายใน

บา้นเยน็สบายข้ึน จะช่วยลดการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศได้  มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.9684 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 1.09050 ส่วนอนัดบัท่ี 5 เป็นความคิดเห็น ในเร่ืองของมนุษยเ์ป็นตน้เหตุของ

ปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ใช่การเปล่ียนแปลตามธรรมชาติของภูมิอากาศโลก มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.8190 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 1.11007 

 

ตอนที ่4 พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

 

ตารางที ่4.34 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

 

พฤติกรรม X S.D. 

4.1 นาํปรัชญาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงฯ มาใชเ้ป็นหลกัใน

การดาํรงชีวติ เพื่อตอ้งการใหโ้ลกรอดพน้จากภาวะโลกร้อน 

4.2 ปิดสวทิซ์ไฟทุกคร้ังท่ีไม่ใช ้

4.3 ปิดเคร่ืองปรับอากาศช่วงเวลาพกัทานอาหารกลางวนั 

4.4 ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือไม่ใช ้

4.5 ใชถุ้งผา้ ถุงกระดาษ ป่ินโต หรือตะกร้า เม่ือไปซ้ือสินคา้ 

4.6 ปฏิเสธการใชถุ้งพลาสติก หรือกล่องโฟม เม่ือไปซ้ือสินคา้ 

4.7 ใชผ้า้เช็ดหนา้ หรือผา้เช็ดโตะ๊ ในการทาํความสะอาด แทนกระดาษ

ทิชชู่ 

4.8 เปิดผา้ม่าน หรือมูล่ี เพื่อใชแ้สงสวา่งภายนอกแทนการเปิดไฟ 

4.9 ใชบ้นัไดแทนลิฟต ์เม่ือตอ้งการข้ึนลงตึกเพียงแค่ 1 หรือ 2 ชั้น 

4.10 เม่ืออยูใ่นหอ้งปรับอากาศ ท่านปิดประตู หนา้ต่าง และช่องระบาย

อากาศต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความร้อนจากภายนอกเขา้มา 

4.11 เม่ือตอ้งการใชไ้ฟเฉพาะจุด ท่านใชโ้คมไฟแทนการเปิดไฟทั้งหอ้ง 

4.12 เม่ือตอ้งการไปซ้ือของหรือติดต่องานในบริเวณท่ีใกล้ๆ  บา้ หรือท่ี

ทาํงาน ท่านไดใ้ชจ้กัรยานหรือเดินไปแทนการใชร้ถยนต ์

3.8247 

 

4.0805 

3.8190 

3.9454 

3.7500 

3.6897 

3.7443 

 

3.9310 

3.9224 

3.9282 

 

3.6667 

3.8506 

1.14170 

 

1.03783 

1.16826 

1.15382 

1.23500 

1.25264 

1.22444 

 

1.14427 

1.12466 

1.10697 

 

1.16299 

1.14160 
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ตารางที ่4.34 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

(ต่อ) 

 

พฤติกรรม X S.D. 

4.13 ใชพ้ลงังานทางเลือกกบัรถยนต ์เช่น ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล ์และ

ก๊าซธรรมชาติ แทนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

4.1-4.13 ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน 

Valid N (listwise) 

3.8420 

 

3.8457 

348 

1.14674 

 

.88047 

 

จากตารางท่ี 4.34 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานโดยการ

ปิดสวทิซ์ไฟ ฟ้าทุกคร้ังท่ีไม่ใช้ เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.0805 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.03783 อนัดบัท่ี 2 เป็นพฤติกรรมการประหยดัพลงังานโดยการ ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือ

ไม่ใช้  โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9454 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.15382 อนัดบัท่ี 3 เป็น

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานโดยการ เปิดผา้ม่าน หรือมูล่ี เพื่อใชแ้สงสวา่งภายนอกแทนการเปิด

ไฟมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9310 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.14427 อนัดบัท่ี 4 เป็นพฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังานในการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เม่ืออยูใ่นหอ้งปรับอากาศ จะปิดประตู หนา้ต่าง และ

ช่องระบายอากาศต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความร้อนจากภายนอกเขา้มา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9282 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.10697 อนัดบัท่ี 5 เป็นพฤติกรรมการประหยดัพลงังานโดยการ ใชบ้นัได

แทนลิฟต ์เม่ือตอ้งการข้ึนลงตึกเพียงแค่ 1 หรือ 2 ชั้น มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9224 และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี่ 1.12466 และค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 

3.8457 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ .88047 

 

ตอนที ่5 สมมติฐานของงานวจัิย 

สมมติฐานข้อที่ 1 นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดภาวะโลกร้อนแตกต่างกนั   มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนแตกต่างกนั 

 

สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ใชค้่าสถิติของการทดสอบ Independent Simple t-test 

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H 0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  มี

ค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.35 แสดงการทดสอบความแตกต่างของ พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์   จําแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการ

ประหยดัพลงังานเพือ่ลดภาวะโลกร้อน 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา ระดับ t-test for Equality of Means 

  

 ความรู้ความ

เข้าใจ 
X  S.D. t df p 

พฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน ของ

นกัศึกษา วทิยาลยัราช

พฤกษ ์

สูงมาก 

 

ปานกลาง 

3.85 

 

3.84 

.9835 

 

.7775 

.037 314 .971 

       

   

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ การทดสอบสมมติฐานดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนกบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์มีค่า Probability (p) เท่ากบั . 971 ซ่ึงมากกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษไ์ม่แตกต่างกนั  

 

สมมติฐาน ข้อที่  2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

 สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  ใชค้่าสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน ( Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบั นยัสาํคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.36 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน

เพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

  

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โดยรวม 

พลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะ Pearson Sig ระดับความ ทศิทาง 

โลกร้อนของนักศึกษา 

วทิยาลยัราชพฤกษ์โดยรวม 

Correlatio

n (2-tailed) สัมพนัธ์  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนของนกัศึกษา วทิยาลยัราช

พฤกษโ์ดยรวม 

.631** .000 มีความสัมพนัธ์ ทางเดียวกนั 

 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวม กบัพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรวม  คือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวม  กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรวม  มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวม  มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรวม  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r) เท่ากบั .631  แสดงวา่มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือมีการให้

ความสาํคญัในความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวมเพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัค่อนขา้งสูง 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ”์ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรมการประหยดัพลงังาน ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํ

ใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน  เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

4. เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

 

สมมุติฐานการวจัิย  

ขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะ

โลกร้อนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนแตกต่าง

กนั 

ขอ้ท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยั

ราชพฤกษ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้จิยัไดเ้ลือกจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกคณะฯ ของ

วทิยาลยัราชพฤกษ ์โดยใชก้ระบวนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. ใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งชนิดอาศยัความน่าจะเป็น ( Probability Sampling) แบบ Stratified 

Sampling โดยแบ่งประชากรท่ีแตกต่างกนัในเร่ือง ชั้นปีการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งได้

เป็น 4 กลุ่ม  

3. จากนั้น ใชว้ธีิ  Probability มาจดัสัดส่วนการสุ่มตวัอยา่งตามคณะ/สาขาวชิาฯ ท่ี

นกัศึกษาศึกษาอยู ่
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยทาํการทดสอบความตรง (Validity) วา่ ตรงตามเน้ือหา

และวตัถุประสงคข์องการวจิยัหรือไม่ ดว้ยการอาศยัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านทาํการประเมิน 

และหาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC) ซ่ึงไดค้่า IOC = 0.50 

ทาํการทดสอบความเท่ียง (Reliability) วา่ มีความสมํ่าเสมอในการวดัหรือไม่ โดยการใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ซ่ึงไดค้่า α = 0.70 ข้ึนไป ทั้งน้ี ผูว้จิยัจะทาํการ

ทดสอบจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรจาํนวน 30 ตวัอยา่ง และปรับปรุงแบบสอบถามจนผา่นเกณฑ์

ท่ีกาํหนดจึงจะนาํไปใชใ้นการทาํการสาํรวจความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนดในลาํดบัต่อไป 

ซ่ึงแบบสอบถาม (Questionnaire) สามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุรูปแบบการพกัอาศยั และระดบัการศึกษา ซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบ

ตวัเลือก (Multiple Choice) 
ส่วนท่ี 2 เป็นการถามเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังาน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ภาวะโลกร้อนซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบตวัเลือก (Multiple Choice) 

2.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงใชค้าํถามแบบ

สองทางเลือก (Dichotomous Questions)  

ส่วนท่ี 3 เป็นการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบมาตราส่วน (Rating Scale) ค่า 5 ระดบั   

ส่วนท่ี 4 เป็นการถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน ซ่ึงใชค้าํถามปลายปิด 

(Close-ended Questions) แบบมาตราส่วน (Rating Scale) ค่า 5 ระดบั 

 

สรุปผลวจัิย 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มีจํานวน  211 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี มีจํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 กาํลงัศึกษาอยู่

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 22.3 และพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว (พอ่

และแม่) หรือญาติ มีจาํนวน 289 คนคิดเป็นร้อยละ 82.6  
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ตอนที ่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน เพือ่ลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

2.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพือ่ลด

ภาวะโลกร้อน 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน 

และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน มีจาํนวน 321 คนคิดเป็นร้อยละ 92.2 

และมีความสนใจขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก  มีจํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 42 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ข่าวสารโดยผา่นส่ือโทรทศัน์เป็นอนัดบัท่ี 1 มีจํานวน 304 คน  

คิดเป็นร้อยละ 34.4 ความถ่ีของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน 

และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนจากภาครัฐและภาคเอกชนของกลุ่ม

ตวัอยา่งจะอยูท่ี่อาทิตยล์ะคร้ัง มีจํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 แสดงวา่ นกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ของวทิยาลยัราชพฤกษส่์วนใหญ่มีความสนใจต่อการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

2.2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดภาวะโลกร้อน 

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัสูงมีจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ  56.4 

และระดบัความรู้ความเขา้ใจ ในระดับปานกลางมีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 

แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของวทิยาลยัราชพฤกษส่์วนใหญ่มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.4679 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ .6165 

ซ่ึงผลจาการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 แสดงให้รู้ว่า ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  

เพื่อล ดปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น มีความความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ ์อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ตอนที ่4 พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียของอยูท่ี่ 3.8457 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ .88047 แสดงวา่ นกัศึกษาของ

วทิยาลยัราชพฤกษ ์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการประหยดัพลงังาน  

 

ตอนที ่5 สมมติฐานของงานวจัิย 

สมมติฐานข้อที่ 1 นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษท่ี์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดภาวะโลกร้อนแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนแตกต่างกนั 

 

ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษา

วทิยาลยัราชพฤกษไ์ม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

สมมติฐาน ข้อที่  2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษ ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวม  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรวม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .631 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  กล่าวคือ  เม่ือมีการใหค้วามสาํคญัในความคิดเห็นเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนของนกัศึกษาวทิยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวมเพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมการประหยดั

พลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัค่อนขา้งสูง 

 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 นั้น สามารถสรุปไดว้า่ นกัศึกษาราชพฤกษส่์วนใหญ่มี

ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของภาวะโลกร้อนและการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ในระดบัปานกลาง แต่ความแตกต่างดา้นความรู้และความเขา้ใจ ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
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ภาวะโลกร้อนลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของนกัศึกษาทั้งส้ิน ส่วนปัจจยัส่วน

บุคคลของนกัศึกษาพบวา่ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะร้อนโลก 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการประหยดัพลงังานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี วทิยาลยัราชพฤกษ์ ” นั้น สามารถเสนอไดว้า่ ความรู้ ความเขา้ใจ 

ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นไปตามผลจากงานวจิยัของ สุคนธ์ มาศนุย้ และจากงานวจิยัของ ปราโมทย ์ชวนิตย ์

วา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและการประหยดัพลงังาน นั้นทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

สามารถเขา้ใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการประหยดัพลงังาน ส่วนงานของ สินีนุช ม่วงกลํ่า และ 

ศุภฤกษ ์ดวงขวญั นั้น ไดย้ ํ้าเก่ียวกบัการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร ความเขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานของกลุ่มตวัอยา่ง  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจะนาํผลงานวจิยัไปพฒันาความเขา้ใจของนกัศึกษาในเร่ืองภาวะโลกร้อน และการประหยดั

พลงังาน 

2. ควรจะมีการจดัทาํกิจกรรมเร่ืองภาวะโลกร้อน และการประหยดัพลงังาน เพื่อปลูกจิตสาํนึก

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน 

3. ควรจะขยายงานวจิยัช้ินน้ีออกไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ีใหญ่ข้ึน  

4. ควรจะนาํงานวจิยัช้ินน้ีไปขยายผลในเร่ืองของการตลาดสีเขียว (Green Marketing) 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

1. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)  นางสาว สุวสา ชยัสุรัตน์  

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Suwasa Chaisurat 

วฒิุการศึกษา  บธ.ม. (การตลาด), มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

ตาํแหน่ง   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด  

สถานท่ีทาํงาน  สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ์  

 

2. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)  นาง พชัรี  สกุลรัตนศกัด์ิ  

ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Patcharee Sakulrattanasak 

วฒิุการศึกษา  M.B.A. (Marketing), City University of Seattle 

ตาํแหน่ง   อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด  

สถานท่ีทาํงาน  สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลยัราชพฤกษ์  
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