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การศึกษาความคิ ดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงานภายใน
คณะวิ ทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
เก็จ แก้วแดง*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ป ระยุก ต์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนื อ 4 ด้า น คือ 1) การใช้
เครื่อ งปรับ อากาศเพื่อ การอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งาน 2) การใช้ร ะบบไฟฟ้ าแสงสว่า งเพื่อ การอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งาน 3) การใช้
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน 4) การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีค ณะวิท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ปี ก ารศึก ษา 2553 จํ า นวน 350 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและปลายเปิ ด สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทําการทดสอบรายคู่ดว้ ย
วิธกี ารทดสอบแบบ z-Test โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นโดยรวมของ
นัก ศึก ษาเห็น ด้ว ยต่ อ แนวทางการอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานภายในคณะวิท ยาศาสตร์ป ระยุ ก ต์ใ นระดับ มาก 2) ความเห็น
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคสมทบต่ อ แนวทางการอนุ ร ัก ษ์ พ ลั ง งานแตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
.05 3) ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ภ า ค วิ ช า ต่ อ แ น ว ท า ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ต ก ต่ า ง กั น ที่ ร ะ ดั บ
นัยสํา คัญ .05 4) กลุ่ม ตัวอย่า งได้เ สนอแนะแนวทางการอนุ รกั ษ์พลัง งานภายในคณะวิทยาศาสตร์ป ระยุก ต์อ ย่า ง
หลากหลาย ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมีจติ สํานึกทีด่ ตี ่อการอนุรกั ษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คําสําคัญ: การศึกษา, การอนุ รกั ษ์, พลังงาน
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The Study of Students’ Opinion for Energy Conservation Way in Faculty
of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Ket Kaewdang*
Abstract
The research objectives aim to study and compare students’ opinion for energy conservation way in
Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok in four factors. 1) the
use of air conditioner for energy conservation. 2) the use of light electricity system for energy conservation.
3) the use of electric appliance for energy conservation. 4) the use of lift for energy conservation. The
sample was 350 students enrolling in Bachelor of Science degree in Faculty of Applied Science in the 2010
second semester. The instrument was a questionnaire comprising 5 scales and open-ended survey. Collected
data were analyzed for percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA and pair tested with z-Test
by using Microsoft Excel program. As results, 1) an overall students’ opinion for energy conservation way in
Faculty of Applied Science was found at a high level. 2) the opinion between full time students and part time
students for energy conservation way showed significant differences at .05 level. 3) the opinion of each
department showed significant differences at .05 level. 4) The sample suggested many ways in energy
conservation which showed the good consciousness for energy conservation in Faculty of Applied Science.
Keywords: Study, Conservation, Energy
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1. บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหา
การใช้พลังงานเป็ นจํานวนมาก ทําให้มผี ลกระทบต่อ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศและการเสียเปรียบ
ดุลการค้ากับต่างประเทศ ทุกรัฐบาลจึงเห็นความสําคัญ
ของการส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน ในภาคต่าง ๆ โดย
รณรงค์ ใ ห้ เ กิด วินั ย และสร้า งจิต สํ า นึ ก ในการอนุ ร ัก ษ์
พลังงานและสนับสนุ นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
[1] ส่งเสริมการลงทุนในการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์อนุ รกั ษ์
พลังงานและการวิจยั พัฒนา กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอาคารอนุ รกั ษ์พลังงาน อันจะทําให้เกิดการ
ประหยัดงบประมาณ รวมถึงการลดภาวะโลกร้อน
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุ รกั ษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ขึน้ ซึง่ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้แก่ การ
ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
การอนุ รกั ษ์พลังงานอย่างเป็ นรูปธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [2] เป็ นหน่วยงาน
ของรัฐเป็ นอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ
อนุรกั ษ์พลังงาน ควบคุม กําหนดเป้าหมายและแผนการ
อนุ รกั ษ์พลังงานของอาคารควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการอนุรกั ษ์พลังงาน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็ นหน่ วยงานระดับคณะ
มีพ้นื ที่ใช้สอย 19,000 ตารางเมตร โดยมีนักศึกษา
ประมาณ 4,000 คน มีเครื่องปรับอากาศประมาณ 500
เครือ่ ง หลอดไฟฟ้าประมาณ 1,500 หลอด ลิฟท์ 3 ตัว
ั ๊ ้ า 4 เครื่ อ ง ห้ อ งแช่ แ ข็ ง 2 ห้ อ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้
ป มนํ
เกีย่ วข้องกับการใช้พลังงานและการอนุ รกั ษ์พลังงานอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้
เนื่องจากนักศึกษาเป็ นกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ของคณะ
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสําคัญและมีความประสงค์ในการศึกษา
ความเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทม่ี ตี ่อ
แนวทางในการอนุ ร ัก ษ์ พลังงาน ซึ่งจะทํ า ให้ทราบถึง
จิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์พลังงาน ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการอนุ รกั ษ์พลังงานต่อหน่วยงาน เพื่อ
นําผลวิจยั มา ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการ
อนุรกั ษ์พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1.2.1 เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนั กศึกษาต่ อ
แนวทางการอนุ ร กั ษ์ พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ จําแนกตามประเภทนักศึกษาและภาควิชา
1.2.3 เพื่อทราบและนํ าผลการวิจยั ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงาน ไปใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
1.3 สมมติ ฐานของงานวิ จยั
1.3.1 ความเห็นนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ
ต่อแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน แตกต่างกัน
1.3.2 ความเห็นของนักศึกษาแต่ละภาควิชาต่ อ
แนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน แตกต่างกัน
1.4 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วิมลพรรณ (2541:ง) [3] ได้ทําการวิจ ยั เรื่อง ความ
สํานึกในเรื่องการอนุ รกั ษ์พลังงานของนักศึกษา หลักสูตร
ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 4 สถาบันราชภัฏลําปาง พบว่า
นักศึกษามีความสํานึ กในเรื่องการอนุ ร กั ษ์ พลังงานใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาที่ได้รบั การรณรงค์ในเรื่องการ
อนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานแตกต่ า งกัน มี ผ ลทํ า ให้ ค วามสํ า นึ ก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
พรศักดิ ์ (2547:60) [2] ได้ทําการวิจยั เรื่องการศึกษา
แนวทางในการอนุ ร กั ษ์ พลังงานภายในคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษามีความเห็นด้วย
กับแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงานอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ
ประสิทธิ ์ (248:109-110) [4] ได้ทําการวิจ ยั เรื่อง
การศึกษาความคิดเห็นของบุ คคลากรโรงเรียนแกนนํ า
จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก ต่ อ ผลการปฏิ บ ั ติ ง านการพัฒ นา
โรงเรียนทัง้ ระบบ (Whole School Approach) เพื่อการ
อนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นต่อ
ผลการปฏิ บ ัติ ง านการพัฒ นาโรงเรีย นทัง้ ระบบของ
บุ ค ลากรโรงเรีย นแกนนํ า ทัง้ 4 สัง กัด คือ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ ง ชาติ กรมสามัญ
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ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ
สํา นักงานเทศบาลนครพิษณุ โลก ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
1.5 ขอบเขตการวิ จยั
1.5.1 เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
แนวทางการอนุ ร กั ษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.5.1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
1.5.1.2 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
1.5.1.3 การใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าเพื่ อ การ
อนุรกั ษ์พลังงาน
1.5.1.4 การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุ ร กั ษ์
พลังงาน
1.5.2 ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ ศึก ษา
เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ประกอบด้วย 7 ภาควิชา คือ ภาควิชาสถิติประยุกต์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภาควิชา
ฟิ ส ิก ส์อุ ต สาหกรรมและอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ภาควิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
เกษตร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาคณิตศาสตร์
ช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา คือ พ.ย. 53 – ต.ค. 54
1.5.3 ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่
1.5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
(1) ประเภทนักศึกษา ได้แก่ ภาค
ปกติ ภาคสมทบ
(2) นักศึกษาแต่ละภาควิชา
1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
2. วิ ธีการวิ จยั
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ได้ แ ก่ นั ก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีซง่ึ ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 จํานวนรวมทัง้ สิน้ 3,840 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) ทีข่ นาดประชากร 4,000 คน จะได้
ขนาดตัวอย่าง 350 คน แล้วนํ ามาคํานวณตามสัดส่วน
เพื่อหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละภาควิชา ดังแสดงตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างจําแนกตาม
ภาควิชา
ภาควิ ชา
ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
ภาควิชาฟิสกิ ส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ภาควิชาคณิตศาสตร์
รวม

จํานวน ร้อยละ
73
20.86
65
18.57
51

14.57

37
53
45
26
350

10.57
15.14
12.86
7.43
100.00

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
2.2.1 ศึกษา ตํารา เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.2 สร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
สอบถามเกี่ยวกับประเภทของนักศึกษาภาคปกติหรือ
ภาคสมทบ
ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของแนวทางการ
อนุ รกั ษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4
ด้าน ได้แก่ 1. การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุ รกั ษ์
พลังงาน จํานวน 9 ข้อ 2. การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน จํานวน 9 ข้อ 3. การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน จํานวน 8 ข้อ
4. การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน จํานวน 5
ข้อ รวม 31 ข้อ ค่า Rating scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ
คือ
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5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 แบบปลายเปิ ด (The Opened Form)
โดยให้ผู้ต อบแบบสอบถามแสดงความเห็น อย่ า งเสรี
เพือ่ เสนอแนะแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน
2. 2.3 ร่ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล้ ว นํ า ไ ป ใ ห้
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบจํานวน 3 ท่านและปรับปรุงตามที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะ
2.2.4 นําแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมันจาก
่
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ด้วยวิธหี าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
Reliability Calculator[5] ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.89
2.2.5 จัด ทํ า แบบสอบถามฉบับ สมบู ร ณ์ เ พื่อ
นําไปเก็บข้อมูล
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ว ิ จ ัย เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามโดยขอความ
อนุ เคราะห์บุคลากรแต่ละภาควิชาแจกและเก็บรวบรวม
จากนักศึกษาให้ครบตามจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง 350 คน
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล
2.4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพ
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ
2.4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 2
2.4.2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็น
ของนั กศึกษาโดยการค่ าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้ฟ งั ก์ ช ัน่
AVERAGE ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยใช้ฟงั ก์ชนั ่ STDEVA โดยใช้เกณฑ์สาํ หรับ
ระดับคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น คือ
คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
หมายถึง
4.51 - 5.00
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
3.51 - 4.50
เห็นด้วยปานกลาง
2.51 - 3.50
เห็นด้วยมาก
1.51 - 2.50
เห็นด้วยน้อย
1.00 - 1.50
เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
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2.4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนั กศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
การทดสอบแบบ Anova: Single Factor ทีร่ ะดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
2.4.2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลการทดสอบรายคู่
โดยใช้การทดสอบ z-Test ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2.4.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 3 จากคําถาม
ปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากข้อเสนอแนะของนักศึกษา
3. อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่ อแนวทางการอนุ ร กั ษ์ พลังงาน
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาปริญญาตรีคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์จาํ นวน 3,840 คน มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนนักศึกษาทัง้ สิน้ 350 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามเพือ่ สอบถามข้อมูลสถานภาพและระดับ
ความคิดเห็นต่อแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน
3.1 สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 350 คน
ประกอบด้วย ภาคปกติจํานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ
76.57 และภาคสมทบจํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.43 ดังแสดงตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภูมแิ ท่งแสดงสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
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3.2 ความคิ ดเห็นของนักศึกษาต่ อแนวทางการ
อนุรกั ษ์พลังงานภายในคณะวิ ทยาศาสตร์ประยุกต์
4 ด้าน
3.2.1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแนว
ทางการอนุ ร ัก ษ์ พ ลั ง งานภายในคณะวิ ท ยาศาสตร์
ประยุกต์ในภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์
พลังงาน
แนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน
1. การใช้เครือ่ งปรับอากาศเพือ่ การ
อนุ รกั ษ์พลังงาน
2. การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพือ่
การอนุ รกั ษ์พลังงาน
3. การใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเพือ่ การ
อนุ รกั ษ์พลังงาน
4. การใช้ระบบลิฟท์เพือ่ การอนุรกั ษ์
พลังงาน
แนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน

ระดับความ
แปล
คิ ดเห็น
ผล
x¯ S.D.
4.23 0.84 มาก
4.39 0.71

มาก

4.36 0.72

มาก

4.35 0.82

มาก

4.33 0.77

มาก

โดยเรียงลําดับด้านที่ม ีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย
ได้ แ ก่ การใช้ ร ะบบไฟฟ้ าแสงสว่ า งเพื่อ การอนุ ร ัก ษ์
พลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน
การใช้ ร ะบบลิ ฟ ท์ เ พื่ อ การอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน การใช้
เครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน โดยมีระดับ
ความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังนี้
3.2.1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการ
อนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน นั ก ศึ ก ษามีร ะดับ ความคิ ด เห็ น ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ความ
คิด เห็น ของนั ก ศึก ษาต่ อ แนวทางการใช้
เครือ่ งปรับอากาศเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
1. ควรมีการปรับพืน้ ทีป่ รับอากาศ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ควรวางชุดคอนเดนเซอร์ระบาย
ความร้อนในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเท
สะดวก
3. การใช้งานควรปรับอุณหภูม ิ
เครือ่ งปรับอากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส
4. ควรปิ ดเครือ่ งปรับอากาศก่อนออก
จากห้องภายใน 30 นาที ถึง 1
ชัวโมง
่
5. ควรเลือกเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
เฉพาะทีจ่ าํ เป็ น
6. ควรเลือกใช้วดั สุกนั แสงเพือ่ ช่วย
สะท้อนแสงหรือความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสูภ่ ายในห้องปรับ
อากาศ
7. ควรบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการ
ปรับอากาศให้มคี วามสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ
8. ควรเลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศที่
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก.
หรือฉลากแสดงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
9. ควรมีการประกาศ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การใช้เครือ่ งปรับ
อากาศเพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน
การใช้เครือ่ งปรับอากาศเพือ่ การ
อนุ รกั ษ์พลังงาน

ระดับความ
คิ ดเห็น
x¯ S.D.
4.21 0.80

แปล
ผล
มาก

4.14

0.81

มาก

4.13

0.80

มาก

3.64

1.06

มาก

4.11

0.88

มาก

4.39

0.73

มาก

4.52

0.67

มาก
ทีส่ ดุ

4.55

0.70

มาก
ทีส่ ดุ

4.41

0.72

มาก

4.23

0.84

มาก

เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มีร ะดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 2 ข้อ โดยเรียงลําดับ
ข้ อ ที่ ม ี ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ควรเลื อ กใช้
เครื่องปรับอากาศทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ
ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้า ควรบํารุงรักษา
อุ ป กรณ์ ใ นการปรับ อากาศให้ ม ี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกนั ้น อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ข้ อ โดย
เรียงลําดับข้อที่มคี ่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้แก่ ควรมี
การประกาศ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องปรับ
อากาศเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน ควรเลือกใช้วดั สุกนั แสง
เพื่อช่วยสะท้อนแสงหรือความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
ภายในห้องปรับอากาศ ควรมีการปรับพืน้ ที่ปรับอากาศ
ให้เ หมาะสมกับ การใช้ง าน ควรวางชุ ด คอนเดนเซอร์
ระบายความร้อนในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเทสะดวก การใช้งาน
ควรปรับอุณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
ควรเลือกเปิ ดเครื่องปรับอากาศเฉพาะทีจ่ าํ เป็ น ควรปิ ด
เครือ่ งปรับอากาศก่อนออกจากห้องภายใน 30 นาที ถึง 1
ชัวโมง
่
หมายเหตุ ในด้านการใช้เครือ่ งปรับอากาศ
เพื่อ การอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานในข้อ 4 ควรปิ ด เครื่อ งปรับ
อากาศก่อนออกจากห้องภายใน 30 นาที ถึง 1 ชัวโมง
่ มี
ค่าเฉลี่ย 3.64 ซึ่งเป็ นเพียงข้อเดียวในทัง้ 4 ด้าน ที่
ค่าเฉลีย่ ไม่ถงึ 4
3.2.1.2 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
การอนุ รกั ษ์พลังงาน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิด เห็ น ของนั ก ศึก ษาต่ อ แนวทางการใช้
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่ า งเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
การใช้ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างเพื่อ
การอนุรกั ษ์พลังงาน
1. การศึกษาความเข้าใจพืน้ ทีท่ จ่ี ะ
ใช้แสงสว่าง
2. ควรเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ควรออกแบบระบบแสงสว่างให้
เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
4. ควรซ่อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
แสงสว่างทีใ่ ช้งานเป็ นระยะเวลา
นาน ๆ
5. ควรเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้
งาน
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ระดับความ
คิ ดเห็น

แปล
ผล

x¯
4.23

S.D.
0.71

4.43

0.67

มาก

4.42

0.70

มาก

4.40

0.78

มาก

4.44

0.71

มาก

มาก

ตารางที่ 4 ค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ความ
คิด เห็น ของนั ก ศึก ษาต่ อ แนวทางการใช้
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่ า งเพื่ อ การอนุ ร ัก ษ์
พลังงาน (ต่อ)
การใช้ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างเพื่อ
การอนุรกั ษ์พลังงาน
6. ควรวางแผนกําหนดระยะเวลา
การใช้งานและบํารุงรักษา
7. ควรบํารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุม
การทํางานของระบบไฟฟ้าแสง
สว่างให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า
8. ควรเลือกใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก.
หรือฉลากแสดงประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
9. ควรมีการประกาศ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างเพือ่ การอนุ รกั ษ์
พลังงาน
การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน

ระดับความ
คิ ดเห็น

แปล
ผล

x¯
4.38

S.D.
0.72

4.43

0.63

มาก

4.43

0.70

มาก

4.34

0.75

มาก

4.23

0.71

มาก

มาก

เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มีร ะดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับข้อทีม่ ี
ค่ า เฉลี่ย จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ควรเลือ กใช้ อุ ป กรณ์
ต่าง ๆ ที่มปี ระสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้งาน ควร
บํารุงรักษาอุ ปกรณ์ ควบคุ มการทํางานของระบบไฟฟ้ า
แสงสว่างให้เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า
ควรเลือกใช้
หลอดไฟและอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควร
เลื อ กใช้ ร ะบบไฟฟ้ าแสงสว่ า งที่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน มอก. หรือฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้า ควรออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับงาน
แต่ละประเภท ควรซ่อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่ใช้งานเป็ นระยะเวลานาน ๆ
ควรวางแผนกําหนด
ระยะเวลาการใช้งานและบํารุงรักษา ควรมีการประกาศ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
การอนุ รกั ษ์พลังงาน การศึกษาความเข้าใจพืน้ ทีท่ จ่ี ะใช้
แสงสว่าง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

3.2.1.3 การใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าเพื่ อ
การอนุ รกั ษ์พลังงานนักศึกษามีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความ
คิด เห็น ของนั ก ศึก ษาต่ อ แนวทางการใช้
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ าเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
1. การเลือกใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเหมาะกับการใช้
งาน
2. ควรวางแผนการใช้งานเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ ระยะเวลา
การใช้งาน
3. ควรเปรียบเทียบคุณภาพเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าทีจ่ ะใช้ในแต่ละ ประเภท
4. ควรประเมินประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานของเครือ่ งใช้
ไฟฟ้า
5. ควรตรวจเช็ค บํารุงรักษาเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพ สูงสุด
6. การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน
ของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าโดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการทํางาน
7. ควรเลือกใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ
ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้า
8. ควรมีการประกาศ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การใช้เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
การใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเพือ่ การ
อนุ รกั ษ์พลังงาน

ระดับความ
คิ ดเห็น

แปล
ผล

x¯
4.40

S.D.
0.66

4.34

0.70

มาก

4.26

0.76

มาก

4.33

0.70

มาก

มาก

4.41

0.72

มาก

4.35

0.72

มาก

4.45

0.68

มาก

4.33

0.77

มาก

4.36

0.72

มาก

เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มีร ะดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับข้อทีม่ ี
ค่ าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้แก่ ควรเลือกใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก. หรือฉลากแสดง
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรตรวจเช็ค บํารุงรักษา
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด การเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะกับการใช้งาน
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การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการทํางาน ควรวางแผนการใช้
งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระยะเวลาการใช้งาน
ควรประเมิน ประสิท ธิภ าพการประหยัด พลัง งานของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ควรมีการประกาศ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน ควร
เปรีย บเทีย บคุ ณ ภาพเครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ าที่จ ะใช้ ใ นแต่ ล ะ
ประเภท
3.2.1.4 การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุ รกั ษ์
พลังงาน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ความ
คิด เห็น ของนั ก ศึก ษาต่ อ แนวทางการใช้
ระบบลิฟท์เพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน
การใช้ระบบลิ ฟท์เพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
1. ควรมีการตรวจเช็คประสิทธิภาพ
การทํางานของลิฟท์เป็ นประจํา
2. ควรมีการตรวจเช็คบํารุงรักษา
ลิฟท์ให้มสี ภาพการใช้งาน
สมบูรณ์เป็ นประจํา
3. การกําหนดการใช้งานของลิฟท์
เพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน เช่น
กําหนดชัน้ จอดลิฟท์
4. การกําหนดนโยบายการอนุรกั ษ์
พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้งานของ
ลิฟท์
5. ควรมีการประกาศ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานของ
ลิฟท์เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
การใช้ระบบลิฟท์เพือ่ การอนุรกั ษ์
พลังงาน

ระดับความ
คิ ดเห็น

แปล
ผล

x¯
4.58

S.D.
0.63

4.59

0.63

4.09

1.02

มาก

4.26

0.82

มาก

4.25

0.82

มาก

4.35

0.82

มาก

มาก
ทีส่ ดุ
มาก
ทีส่ ดุ

เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มีร ะดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด 2 ข้อ โดยเรียงลําดับ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ ควรมีการตรวจเช็ค
บํารุงรักษาลิฟท์ให้มสี ภาพการใช้งานสมบูรณ์เป็ นประจํา
ควรมีการตรวจเช็คประสิทธิภาพการทํางานของลิฟท์เป็ น
ประจํา นอกนัน้ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับข้อที่
มีคา่ เฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ การกําหนดนโยบายการ
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อนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้งานของลิฟท์ ควรมีการ
ประกาศ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้งานของลิฟท์เพื่อ
การอนุรกั ษ์พลังงาน การกําหนดการใช้งานของลิฟท์เพื่อ
การอนุรกั ษ์พลังงาน เช่น กําหนดชัน้ จอดลิฟท์
3.2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อแนวทางการอนุรกั ษ์พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
3.2.2.1 ความเห็นนักศึกษานักศึกษาภาค
ปกติแ ละภาคสมทบต่ อ แนวทางการอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน
แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .05 ทัง้ นี้สอดคล้องงานวิจยั
ของชาดา เมีย้ นกําเนิดและระวีวรรณ วุฒปิ ระสิทธิ ์ [6] ที่
พบว่าบัณฑิตภาคปกติและภาคสมทบ มีความแตกต่างกัน
อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .01 ในด้ า นความ
สามารถในการสือ่ สารและแสดงความคิดเห็น
โดยค่าเฉลี่ยความเห็นนักศึกษาภาคปกติ
มีความเห็นด้วยต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงานมากกว่า
ค่ า เฉลี่ ย ความเห็ น นั ก ศึ ก ษาภาคสมทบทั ้ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาภาคปกติเป็ นนักศึกษาทีส่ อบเข้ามา
ได้ในรอบแรกซึ่งมีความสามารถทางด้านวิชาการ (อัน
ส่งผลต่อคุณภาพของความคิดเห็น)มากกว่านักศึกษาภาค
สมทบทีส่ อบเข้าได้ในรอบสอง
3.2.2.2 ความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะ
ภาควิชาต่อแนวทางการอนุ รกั ษ์พลังงานแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 ซึง่ เป็ นไปตามงานวิจยั ของวิมลพรรณ
ทองเกล็ด [3] ที่ค้น พบจากงานวิจ ัย ทวี ภู่ พ ัฒ น์ วิบู ล ย์
[7] และวิญญู สันติภาพวิวฒ
ั นา [8] ว่าการให้ความรูแ้ ละ
การศึกษาที่ต่างกัน ของนักเรียนมีผลทําให้ความรูค้ วาม
ตระหนักและความคิดเห็นต่างกัน
จากการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
21 คู่ ความเห็นนักศึกษาแตกต่างกัน 4 คู่ คือ 1. ความ
เห็นของนัก ศึกษาภาควิชาสถิติประยุ กต์และภาควิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2. ความเห็น
นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าฟิ ส ิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมและอุ ป กรณ์
การแพทย์และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 3. ความเห็น
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม 4. ความเห็นนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรและภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
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เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายภาควิช าพบว่ า มี
ระดับ ความคิด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ภาควิช า โดย
เรียงลําดับภาควิชาทีม่ คี า่ เฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภาควิชา
เคมี อุ ต สาหกรรม ภาควิ ช าสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ภาควิ ช า
เทคโนโลยีชวี ภาพ ภาควิชาฟิ สกิ ส์อุตสาหกรรมและ
อุ ปกรณ์ การแพทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
เกษตร ภาควิชาคณิตศาสตร์
3.3 การแสดงความเห็นอย่างเสรีเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน
กลุม่ ตัวอย่างได้แสดงความเห็นอย่างเสรีเพือ่ เสนอแนะ
แนวทางการอนุ ร กั ษ์ พลังงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใน 4 ด้าน อย่างหลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความมีจติ สํานึกทีด่ ตี ่อการอนุรกั ษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้
3.3.1 การใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุ รกั ษ์
พลัง งาน ได้ แ ก่ ถ้ า วัน ไหนอากาศเย็ น ก็ ค วรจะเปิ ด
เครื่องปรับอากาศลดน้อยลง ปิ ดม่านกันแสงเข้าห้องเพื่อ
ลดการสูญเสียความเย็น ให้แอร์ทํางานอัตโนมัติ ไม่ให้ม ี
การเปิดปิ ดปรับอุณหภูม ิ ฯลฯ
3.3.2 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการอนุ รกั ษ์
พลังงาน ได้แก่ กําหนดเวลาปิ ดเพื่อประหยัดและอนุ รกั ษ์
พลังงาน ปิ ดพร้อมกันประหยัด 2 เท่า ควรอาศัยแสงไฟ
จากธรรมชาติมากขึน้ เช่น เปิ ดม่านอาจช่วยให้เราใช้ไฟ
จากหลอดไฟได้น้อยลง ติดแผงโซลาเซลล์ ฯลฯ
3.3.3 การใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าเพื่ อ การอนุ ร ัก ษ์
พลังงาน ได้แก่ กําหนดเวลาพักเครื่องประจําวันเอาไว้
ปฏิบตั ิ ใช้อย่างมีสติ ถนอมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้คดิ เป็ นของ
ส่วนตน ฯลฯ
หมายเหตุ ในหัวข้อนี้กลุม่ ตัวอย่างได้เสนอแนะใน
การปรับปรุงห้องนํ้าและไวเลส
3.3.4 การใช้ระบบลิฟท์เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ได้แก่ ขึน้ ลงไม่กช่ี นั ้ ไม่ควรใช้ลฟิ ท์ มียามคอยดูลฟิ ท์ให้ม ี
คนเข้าจนเต็มแล้วขึน้ ทีเดียวจะได้ไม่เปลืองไฟ มีการแบ่ง
ลิฟต์ชนั ้ คู่และชัน้ คี่เพื่อเป็ นการลดการเปิ ดปิ ดลิฟท์หลาย
ชัน้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

4. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิ จยั ดังนี้
4.1 ควรหาทางสร้ า งแบบสอบถามที่ ใ ห้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามสามารถระบุเหตุผลได้ เช่น ในด้านการใช้
เครือ่ งปรับอากาศเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน ในข้อ ควรปิ ด
เครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องภายใน 30 นาที ถึง 1
ชัวโมง
่ มีค่าเฉลีย่ 3.64 ซึ่งเป็ นเพียงข้อเดียวทีค่ ่าเฉลีย่ ไม่
ถึง 4 แต่ไม่สามารถทราบได้วา่ เหตุผลทีค่ ่าเฉลีย่ ไม่ถงึ 4
เป็ นเพราะอะไร เพือ่ นํามาแก้ไขต่อไป
4.2 ควรมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์อธิบายข้อดี
ข้อเสียของการปิ ดแอร์ก่อนอ่อนจากห้อง 30 นาที เพราะ
ในด้านการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ในข้อ ควรปิ ดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องภายใน
30 นาที ถึง 1 ชัวโมง
่ มีค่าเฉลีย่ 3.64 ซึ่งเป็ นเพียงข้อ
เดี ย วที่ ค่ า เฉลี่ ย ไม่ ถึ ง 4 เช่ น ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
หนึ่ง [9] กล่าวว่า “ควรปิ ดแอร์ก่อนออกจากห้องอย่างน้อย
30 นาที - 1 ชัวโมง
่
จะช่วยลดการใช้ไฟได้ 30 หน่ วยต่อ
เดือน ประหยัดได้ 75 บาทต่อเดือน ถ้าปิ ดเร็วขึน้ วันละ 1
ชัวโมง
่ 1 ล้านเครื่อง จะประหยัดไฟให้ประเทศได้เดือน
ละ 75 ล้านบาท หรือ 900 ล้านบาทต่อปี ”
4.3 ควรมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์อธิบายข้อดี
ข้ อ เสี ย แนวทางการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน 4 ด้านให้มากที่สุด เพราะค่ า
เฉลีย่ ใน 4 ด้าน ไม่มดี า้ นใดเลยทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่ 4.51 ขึน้
ไป ซึง่ เป็ นช่วงค่าเฉลีย่ ทีแ่ สดงถึงเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
4.4 กลุ่มตัวอย่างได้เสนอความเห็นอย่างเสรี ในเรื่อง
การปรับปรุงห้องนํ้ า ไวเลสใช้ไม่ได้ ไวเลสช้า ซึ่งเป็ น
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ
โครงการวิจยั งานวิจยั นี้จงึ ขอเสนอแนะให้มกี ารทําวิจยั
ในเรื่องดังกล่าว เช่น อาจวิจยั ในหัวข้อการศึกษาความ
พึงพอใจในการใช้หอ้ งนํ้าหรือไวเลส เพือ่ นําผลมาปรับปรุง
ในเรือ่ งดังกล่าว
5. กิ ติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดีโดยได้รบั ทุนสนับสนุน
นักวิจยั ทัวไป
่ ประจําปี 2554 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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