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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนัก และการมี
สวนรวมในการประหยัดพลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กลุมตัวอยางไดแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จาก 6 คณะ จํานวน 370 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบโควตา และสุมตัวอยางตามความสะดวก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาไคสแควร
ผลการวิจัย พบวา
1. กลุม ตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับปานกลาง
2. กลุม ตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับปานกลาง
3. กลุม ตัวอยางมีความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก
4. กลุม ตัวอยางมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก
5. ลักษณะทางประชากรของนักศึกษา ไดแก เพศ และ ชั้นปที่ศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การประหยัดพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน คณะที่เขาศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
6. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประหยัดพลังงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการประหยัดพลังงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนัก การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the behavior of information exposure, knowledge,
awareness and participation in energy saving of students in Rajamangala University of Technology
Rattanakosin. The sample of 370 students from population of 6 faculties who were selected by a quota
and convenience sampling method. The instrument used for collecting data was questionnaires. Data
were analyzed by using the percentage, mean, standard deviation and Chi-Square test.
The research findings were as follows:
1. The behavior of information exposure in energy saving was at a moderate level.
2. The knowledge in energy saving was at a moderate level.
3. The awareness in energy saving was at a high level.
4. The participation in energy saving was at a high level.
5. Gender and year level of students has association with energy saving participation at
significant level of .05 while Faculty and G.P.A. of students has no association.
6. Behavior of information exposure in energy saving has association with energy saving
participation at significant level of .05.
7. Energy saving knowledge has association with energy saving participation at significant
level of 0.05 while energy saving awareness has no association.
Keywords : Behavior of Information Exposure, Knowledge, Awareness and Participation in Energy Saving
E-mail : sirisuk_naka@hotmail.com

คํานํา
พลังงานนับวามีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ในการใชพลังงานทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน มีรูปแบบการใชพลังงาน และประเภทของพลังงานที่ใชแตกตางกัน ตามความตองการและความจําเปน
สําหรับการใชไฟฟานั้น มีปริมาณการใชไฟฟารวมทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2548 อยูที่ระดับ 120,988 กิกะวัตตชั่วโมง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 รอยละ 6.0 โดยแบงเปนการใชในเขตนครหลวง 40,025 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.8 เขตภูมิภาค 78,565 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 และการใชจากลูกคาตรงของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 2,399 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 สําหรับการใชไฟฟาในสาขาภาคอุตสาหกรรม
ยังคงมีสัดสวนการใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45 ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2547 รอยละ
6.5 สวนการนําเขาพลังงานในป พ.ศ. 2548 มีมูลคารวม 774,282 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 207,893 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 36.7 การนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปมีมูลคารวม 658,561 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
156,159 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.1(http://www.picniccorp.com/th/tips/detail.php?id=11&gid=8) จาก
สถานการณการใชพลังงานดังกลาว ทางรัฐบาลไดพยายามหาทางแกไข โดยไดมีมติของคณะรัฐมนตรีกําหนดให
วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปน “วันรวมไทยลดใชพลังงาน” ไดมีการรณรงคพรอมทั้งเชิญชวนใหประชาชนรวมใจกัน
ประหยัดพลังงานดวยวิธีตางๆ แตก็ยังเห็นผลไมชัดเจนนัก และในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีการนําเขาพลังงาน
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มูลคา 912,240 ลานบาท เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 และคาดการณวาป พ.ศ. 2550 ปริมาณ
การนําเขาพลังงานจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ในจํานวนนี้มากกวารอยละ 90 เปนการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป
จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นถึง
(http://ora.kku.ac.th/%5Cboardnews%5Cquestion.asp?GID=114)
สถานการณในการใชพลังงานที่คอนขางวิกฤต อันจะมีผลตอทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยูในปริมาณจํากัด และนับ
วันยิ่งจะลดปริมาณลงไปเรื่อยๆ รวมทั้งการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ซึ่งมีผลตอเงินตราของประเทศและมีผล
ตอภาวะการครองชีพของประชาชนในประเทศเปนอยางยิ่ง ในการแกปญหาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ
และลดปริมาณการใชพลังงาน ทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ซึ่งเปนมาตรการที่สอดคลองกับนโยบายดาน
พลังงานของรัฐบาล ที่สนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและประหยัดพลังงานในระยะ
ยาว ตลอดจนเปนการลดการนําเขาพลังงานที่จะชวยลด การสูญเสียเงินตราตางประเทศและจะมีสวนชวยในการ
รักษาดุลการชําระเงินของชาติดวย (http://www. ftawatch.org/news/view.php?id=3614) นอกจากนี้ยังไดมีการ
คิดหาพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวลและชีวภาพ หรือแมแตพลังงานจาก
ขยะ เปนตน อันเปนการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาของทองถิ่น และยัง เปนการ
สรางสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะเปนพลังงานที่คอนขางสะอาด ไมพิษ
ตอคนและสิ่งแวดลอมอีกดวย มีการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยหามาตรการตางๆ ในการ
ประหยัดพลังงาน และยังมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เชน โครงการประหยัด
ไฟ กําไร 2 ตอ, 11 วิธีประหยัดคาแอรโดยไมตองลงทุน,10 บัญญัติ ประหยัดน้ํามัน และ นี่สิ....บานหารสอง เปนตน
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกภาคสวนไดมีความตระหนักตอปญหาดานพลังงาน และความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน ใน
การรวมมือกันประหยัดพลังงาน เพื่อเปนการรักษาฐานของทรัพยากรธรรมชาติ และชวยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยาอีกดวย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรในฐานะที่เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่
ผลิตบัณฑิตในสาขาตางๆ เพื่อออกไปรับใชประเทศ และพัฒนาประเทศ ดังนั้นการที่ประเทศเกิดวิกฤตในดาน
พลังงาน จึงเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของนักศึกษาที่จะตองรวมดวยชวยกันประหยัดพลังงาน ในปจจุบันนี้ ไดมี
สื่อ ต า งๆ ทํ า หน า ที่ ใ นการเผยแพรข า วสารเกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลัง งาน ทํา ให ผูรั บ สารมีค วามรู เ กี่ย วกับ การ
ประหยัดพลังงานในวิธีตางๆ เกิดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน รวมทั้ง ถามีสวนรวมในการชวยกัน
ประหยัดพลังงาน ก็ถือวาไดทําหนาที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศ และชวยใหประเทศไดมีพลังงานไวใชไดอยาง
ตอเนื่องและมีใชในระยะยาว ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานวา นักศึกษามีการเปดรับขาวสารมากนอยเพียงใดและจากสื่อใดบาง เมื่อมีการรับขาวสารแลวจะ
เกิดความรูในเรื่องการประหยัดพลังงาน มีความตระหนักในการประหยัดพลังงาน และมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานตางๆ มากนอยเพียงใด เพื่อจะไดหาแนวทางในการรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงาน ใหนักศึกษามีความ
เขาใจถึงการใชพลังงานที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยมหาวิทยาลัยในการประหยัดคาใชจาย
แลว นักศึกษาสามารถนําไปใชในการประหยัดพลังงานในครัวเรือน อันเปนการชวยเหลือครอบครัวของนักศึกษา
และประเทศชาติในการประหยัดคาใชจาย ตลอดจนชวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตอไปอีกดวย
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อุปกรณและวิธีการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่กําลังศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว และวิทยาลัยเพาะชาง (คณะศิลปกรรม) ทุกหลักสูตร และทุกชั้นป
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 9,346 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ที่กําลังศึกษาในคณะตางๆ ทั้ง 6 คณะ จํานวน 370 คน (จากการประมาณขนาดกลุม
ตัวอยางของ Krejcie and Morgan,1970) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และสุม
ตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ของนักศึกษา จํานวน 4 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนRating Scale สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
จํานวน 13 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ สวนที่ 4 ความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน จํานวน 14 ขอ
มีลักษณะเปนแบบ Rating Scale และสวนที่ 5 การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน จํานวน 15 ขอ มีลักษณะ
เปนแบบ Rating Scale ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด แลวนําไปทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่น ในสวนของพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความตระหนักเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน และการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9234, 0.6784, 0.7955
และ 0.8204 ตามลํ า ดั บ แล ว นํ า แบบสอบถามไปแจกให กั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 6 คณะ ในระหว า งวั น ที่ 11-22
กุมภาพันธ 2551 จํานวน 370 ชุด ไดรับกลับคืนมาและมีความสมบูรณจํานวน 370 ชุด คิดเปนรอยละ 100
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปอะไร สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร (Chi-Square test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ
1. ลักษณะทางประชากร
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.30 ศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ รอยละ 55.95
ชั้นปที่ 1 รอยละ 36.22 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.51-3.00 รอยละ 35.40
2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจากสื่อทุกประเภทอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย= 3.05) เมื่อพิจารณาตามประเภทของสื่อ พบวา มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
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ประหยัดพลังงานจากสื่อมวลชน (โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ)อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย=3.58) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วาศินี (2543) อมรรัตน (2543) ประพันธ (2544) และธนารัฐ (2548) ที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การเปดรับขาวสารการประหยัดพลังงานและการรณรงคการประหยัดพลังงานจากสื่อโทรทัศน แสดงใหเห็นวา สื่อ
โทรทัศนสามารถโฆษณาและประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด
เนื่องจากในปจจุบันประชาชนแทบทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศนไวชมขาวสารและรายการตางๆ อยูเปนประจํา
3. ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.00
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลดา (2540) วีระ (2540) และกฤษณพงศ (2544) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน และการประหยัดพลังงานอยูในระดับปานกลาง
4. ความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
กลุมตัวอยางมีความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.03) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา การประหยัดพลังงานถือเปนการชวยชาติในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติดวย การ
ประหยัดพลังงานควรไดรับการปลูกฝงใหทุกคนมีความรูความเขาใจตั้งแตเด็ก มหาวิทยาลัยควรเลือกใชอุปกรณที่มี
คุณภาพและชวยลดการใชพลังงาน และควรมีนโยบายในการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ย= 4.50, 4.48, 4.30 และ 4.24 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลดา (2540) ที่พบวา กลุม
ตัวอยางมีความตระหนักตอการอนุรักษพลังงานอยูในระดับสูง
5. การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.43) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา จะปดกอกน้ําเมื่อใชงานเสร็จแลว จะปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อเลิกใชงานแลว และถาขึ้นลงชั้นเดียวจะใช
บันไดแทนการใชลิฟทอยูใ นระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.62, 4.31 และ 4.28 ตามลําดับ)สอดคลองกับงานวิจัยของ
ชลดา (2540) และประสงค และคณะ (2552) ที่พบวากลุม ตัวอยางมีสวนรวมในการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
6. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของนักศึกษา มีความสัมพันธกับการมีสว นรวมในการประหยัด
พลังงาน
เมื่อทดสอบดวยคาสถิติไคสแควร ปรากฎวา เพศและชั้นปที่ศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประหยัดพลังงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สวนคณะที่เขาศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน ดังตารางที่ 1 ขัดแยงกับงานวิจัยของประสงค และคณะ
(2552) ที่พบวา เพศ และระดับการศึกษาตางกัน ระดับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของนักศึกษา กับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
ลักษณะทางประชากร
เพศ
คณะที่เขาศึกษา
ชั้นปที่ศึกษา
เกรดเฉลี่ยสะสม

คาสถิติ
(Chi-square test)
8.605
22.248
21.456
10.954

คานัยสําคัญ

สรุปความสัมพันธ

0.035
0.101
0.011
0.533

มีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ
มีความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน มีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการประหยัดพลังงาน
เมื่อทดสอบดวยคาสถิติไคสแควร ปรากฎวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
สอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน (2543) นารีกานต (2544) รินลี่ (2544) และณัฏฐณิชา (2546) ที่พบวา
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการอนุรักษพลังงาน/สิ่งแวดลอมจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน/สิ่งแวดลอม
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับการมีสวนรวม
ในการประหยัดพลังงาน
การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
นอยที่สุด
2 (40.00)
2 (40.00)
1 (20.00)
นอย
11 (10.60) 69 (66.30) 22 (21.20)
2 (1.90)
ปานกลาง
3 (1.70)
91 (50.30) 79 (43.60)
8 (4.40)
มาก
1 (1.50)
13 (19.40) 42 (62.70) 11 (5.10)
มากที่สุด
1 (7.70)
6 (46.20)
6 (46.20)
รวม
17
176
149
28
Chi-Square test =111.426
Significance= 0.000

พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน

รวม
จํานวน
5
104
181
67
13
370

สมมติฐานที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงาน
เมื่อทดสอบดวยคาสถิติไคสแควร ปรากฎวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3
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สอดคลองกับงานวิจัยของรินลี่ (2544) พบวา ความรูมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน/
สิ่งแวดลอม
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
ความรูเกี่ยวกับ
การประหยัด
พลังงาน
นอย
ปานกลาง
มาก
รวม

การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
นอย
ปานกลาง
มาก
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
16 (33.30)
23 (47.90)
13 (5.00)
129 (49.80)
98 (37.80)
4 (6.30)
31 (49.20)
28 (44.40)
17
176
149

Chi-Square test =19.150

มากที่สุด
จํานวน
(รอยละ)
9 (18.80)
19 (7.30)
28

รวม
จํานวน
48
259
63
370

Significance= 0.004

สมมติฐานที่ 4 ความตระหนักเกี่ยวกับประหยัดพลังงานมีความสัมพันธกับการมีสว นรวมในการประหยัด
พลังงาน
เมื่ อ ทดสอบด ว ยค า สถิ ติ ไ คสแควร ปรากฎว า ความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งานไม มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
ขัดแยงกับงานวิจัยของนารีกานต (2544) ที่พบวา ความตระหนักมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับการมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงาน
ความตระหนัก
เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
รวม

การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
นอย
ปานกลาง
มาก
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
9 (42.90)
10 (47.60)
8 (3.70)
106 (49.30)
81 (37.70)
9 (6.70)
61 (45.50)
58 (43.30)
17
176
149

Chi-Square test =6.582

Significance= 0.361
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จํานวน
(รอยละ)
2 (9.50)
20 (9.30)
6 (4.50)
28

รวม
จํานวน
21
215
134
370
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สรุปผลและเสนอแนะ
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง
2.51-3.00 มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจากสื่อทุกประเภท และมีความรูเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานอยูในระดับปานกลาง มีความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการมีสวนรวมในการ
ประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และชั้นปที่ศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการประหยัดพลังงาน สวนคณะที่เขาศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประหยัดพลังงาน พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และความรูเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน ในขณะที่ความตระหนักเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรวางแผนประชาสัมพันธ /รณรงค และจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษารวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของพลังงาน ปญหาจากการใชพลังงานที่ไมเหมาะสมจะสงผลกระทบตอตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย
และประเทศชาติได ตลอดจนมีการตรวจสอบ และติดตามการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
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