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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านพลังงาน ( Energy 
Literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา ผ่านกรณีศึกษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ ได้แก่ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลยั
และโรงเรียนพระนารายณ์ในอ าเภอเมืองลพบรีุ โรงเรียนโคกส าโรงวิทยาและโรงเรียนบ้านวงัเพลิงในอ าเภอโคกส าโรง และ
โรงเรียนสตัยาไสในอ าเภอชยับาดาล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 352 คน วิเคราะห์ข้อมลู
ทางสถิติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
 ผลการวิจยัพบวา่ คา่เฉลีย่ของความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน ได้แก่ ความรู้ ทศันคติ และการรับรู้ถึงพฤติกรรมการ
ใช้ระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนในพืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้ากบักลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ สว่นใหญ่มีความ
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยพืน้ที่ใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้าจะมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าพืน้ที่อื่นๆ ผลวิจยันีท้ าให้สรุปได้
วา่ พืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้าไมใ่ช่ปัจจยัที่ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานมากกวา่พืน้ท่ีอื่น ๆ แตปั่จจยัส าคญั
อยู่ที่ความเจริญก้าวหน้าทางสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เช่น อายุ รายได้ของครอบครัว อาชีพของคนในครอบครัว 
รวมถึงหลกัสตูรพิเศษทางด้านพลงังานที่ท าให้นกัเรียนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้มากกว่าและดีกว่า 
การศกึษานีจ้ึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุง่เน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานของนกัเรียน
ให้มากขึน้ในพืน้ที่ใกล้แหลง่พลงังานและการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนมีระดบัความรู้
ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy Literacy) ที่มากขึน้ อนัจะสง่ผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้ที่ประหยดัพลงังาน
มากขึน้ 
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ABSTRACT  
 The purpose of this research is to compare the level of energy literacy of secondary-school students 
through case studies of 3 Amphoe in Lopburi Province. The schools include Pranarai School and Khok Kathiam 
Witthayalai School in Amphoe Muang Lopburi, Khoksamrong Witthaya School and Ban Wang Ploeng School in 
Amphoe Khoksamrong, Sathya Sai School in Amphoe Chai Badan.  We developed a questionnaire to collect 
data from a sample group of 352 students and conducted statistical analysis using Microsoft Excel 2010. 
 The research results showed that the average scores of energy literacy, which measured the level of 
knowledge, attitude, and perception of behavior, were statistically different between the schools. The scores 
from the school located near a power plant were on average lower than other schools at a significance level of 
0.05.  This finding suggests that vicinity to a power plant was not a factor that increased students’ energy 
literacy; instead key factors included socio-economic factors, such as age, family income, and parents’ 
occupations, and a special syllabus designed to enhance energy literacy.  These factors enabled some groups 
of students to have more and better access to various knowledge sources especially information about energy.  
Therefore we propose policy recommendations focusing on enhancing opportunities to access knowledge on 
energy and the improvement of the learning process to improve energy literacy, which could lead to the 
increase in energy conservation behaviors. 
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
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1. บทน า 
 ในช่วงเวลาสองถึงสามปีที่ผ่านมานี ้(ระหว่าง พ.ศ. 2555–2557) ความสนใจในเร่ืองราวเก่ียวกับพลงังานใน
สงัคมไทยมีเพิ่มมากขึน้ มีการพูดถึงเร่ืองพลงังานในหลายแง่มุม ทัง้ทางด้านบวกและลบ ทัง้ความรู้และความเข้าใจด้าน
พลงังานท่ีมีทัง้ถกูและผิด ผู้วิจยัสงัเกตเห็นวา่มีการใช้รถยนต์สว่นบคุคลมากขึน้ โดยเฉพาะหลงัจากมีนโยบายรถคนัแรก การ
ใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึน้ของประชาชนแสดงให้เห็นว่า ประชาชนชาวไทยมีการเข้าถึงพลงังานมากยิ่งขึน้ โดยจากสถิติการใช้
พลงังานของไทยใน พ.ศ. 2556 [1] เบือ้งต้นพบว่า มีการใช้พลงังานในขัน้สดุท้ายอยู่ที่ 75,214 พนัตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบ 
เพิ่มขึน้จาก พ.ศ. 2555 คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.6 
 การใช้พลงังานของประชาชนทีเ่พิ่มมากขึน้ น าไปสูก่ารให้ความสนใจในเร่ืองราวที่เก่ียวกบัพลงังานเพิ่มมากขึน้ของ
ประชาชนชาวไทยกลุม่ตา่ง ๆ โดยเฉพาะมิติด้านราคาพลงังาน ซึง่สะท้อนจากประชาชนในมมุมองความต้องการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ก๊าซหงุต้ม ในราคาที่ถกู นอกจากนีข้้อมลูขา่วสารท่ีมีการสง่ถึงกนัผา่นระบบการสือ่สารตา่ง ๆ ทัง้โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 
สงัคมออนไลน์ เทคโนโลยีที่ทนัสมยัก็ท าให้การได้รับรู้ข้อมลูขา่วสาร และการสง่ตอ่ข้อมลูท าได้ง่ายขึน้ เหลา่นีก้ลายเป็นปัจจยั
ที่สง่ผลให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เร่ิมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลงังานเพิ่มมากขึน้ ทัง้ถูกต้องและไม่ถกูต้อง กระตุ้นให้
ประชาชนเกิดการแสดงความคิดเห็น พดูคยุ เสนอข้อมลู หรือแม้กระทัง่แสดงความต้องการ เปรียบเทียบข้อมลู ฯลฯ ยงัผลสู่
ค าถามมากมายเก่ียวกับเร่ืองพลงังานของไทย ซึ่งค าถามแต่ละค าถามก็สะท้อนให้เห็นว่า “ความรู้ความเข้าใจ” ของ
ประชาชนชาวไทยเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานมีมากน้อยเทา่ใด และมีความถกูต้องในระดบัใด 
 ผู้วิจยัพบวา่ ประชาชนไทยมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัพลงังานทัง้ที่ถกูและไมถ่กูต้องในหลายเร่ือง เช่น ความ
เข้าใจที่วา่ประเทศไทยสามารถผลิตพลงังานได้เป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก ความเข้าใจที่ว่าประเทศมีแหลง่พลงังานมากที่สดุ
เป็นอนัดบัต้น ๆ ของโลก ความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลือ่นน าไปสูก่ารใช้พลงังานท่ีไมเ่หมาะสมได้ นอกจากนีส้ือ่ที่น าเสนอ
ข้อมลูเก่ียวกบัพลงังานบางประเภทน าเสนอข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีการ
ส่งต่อหรือส่งผ่านข้อมูลง่ายและรวดเร็ว ถ้าหากข้อมูลที่ส่งต่อหรือส่งผ่านเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนก็จะยิ่งทวีความผิดพลาดคลาดเคลือ่นมากยิ่งขึน้ ในปัจจบุนั สือ่ที่มีความส าคญัและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วมาก
ที่สดุ คือ สื่อที่เก่ียวกับเทคโนโลยี หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทศัน์ คลื่นวิทยุ อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มี
ประชาชนเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ข้อมลูหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลุม่อายุของประชากรที่มีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากที่สดุ คือ กลุม่อาย ุ11–19 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตรวมกนัถึง 6,731,085 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของประชากร
ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทัง้หมดใน พ.ศ. 2556 [11] ซึ่งถ้าสงัเกตจากกลุม่อายแุล้วจะเห็นว่าอายอุยู่ในช่วงวยัที่ก าลงัศึกษาอยู่ ใน
ระดบัประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดบัมธัยมศึกษา ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มประชากรที่เรียกว่า “เยาวชน” โดยเป็นไปตาม
ความหมายของราชบณัฑิตยสถานวา่ หมายถึง กลุม่บคุคลที่มีอายเุกิน 14 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบรูณ์ [6] ขณะที่การ
เข้าถึงสือ่สิง่พิมพ์ ซึง่เป็นสือ่ที่ผ่านการตรวจสอบและคดักรองข้อมลูได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะต าราเรียนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ของกลุ่มเยาวชนก็มีมากเช่นกัน โดยอยู่ที่ 11,823,407 คน คิดเป็นร้อยละ 79 ของ
ประชากรทุกกลุ่มอายุที่อ่านต าราเรียนตามหลกัสูตร [11] จึงท าให้ผู้ วิจัยเกิดค าถามวิจัยที่เก่ียวกับกลุ่มเยาวชนในเร่ือง
พลงังาน ดงันี ้
 1. กลุม่เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานจากสือ่อิเลก็ทรอนิกส์มากกวา่สือ่สิง่พิมพ์จริงหรือไม่ 
 2. กลุม่เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพลงังานอยู่ในระดบัใด มากน้อยเท่าใด และมีความรู้ความเข้าใจเป็น
อยา่งไร 
 อยา่งไรก็ตาม โรงเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษานัน้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่าง ๆ กนั ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการเข้าถึงความรู้
ด้านพลงังานไมเ่ทา่กนั ซึง่ผู้วิจยัพบวา่ บริเวณพืน้ท่ีที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท บาง
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จากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ท่ีอ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการจดัสร้างระบบความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่เก่ียวกบัการศกึษาด้วยการจดัให้มีศนูย์เรียนรู้
พลงังานทดแทนบางจาก เพื่อเป็นแหลง่ศึกษาเรียนรู้ด้านพลงังานทดแทนให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะ
นกัเรียนในโรงเรียนที่อยูโ่ดยรอบพืน้ท่ีโรงไฟฟ้า 
 จากข้อมลูดงักลา่วนี ้เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัค าถามวิจยัข้อที่ 2 ข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัเกิดค าถามว่า โรงเรียนที่ตัง้
อยูใ่นพืน้ท่ีที่มีโรงไฟฟ้า นกัเรียนในโรงเรียนนัน้จะมีโอกาสได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานมากกว่าหรือไม่ ผู้วิจยัจึงได้
เลอืกศกึษาโดยจ าแนกกลุม่โรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
 1. กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ ใกล้พืน้ที่หรือแหล่งผลิตพลังงาน โดยเฉพาะแหล่งพลงังานสะอาด หรือพลงังาน
หมนุเวียน มีความส าคญัที่การอยู่ใกล้กบัแหลง่เรียนรู้ด้านพลงังานมากกว่าโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ โรงเรียนในกลุม่นีม้กัเป็น
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากเขตเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสงู  โดยผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจากโรงเรียนบ้านวงัเพลงิ ซึ่งตัง้อยูใ่กล้กบัโรงไฟฟ้าลพบรีุโซลาร์ ในอ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรีุ 
 2. กลุ่มโรงเรียนในพืน้ที่ เขตเมืองที่ มีความเจริญก้าวหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสูง มี
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มาก และอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่มีการใช้พลงังานสูง ทัง้ น า้มัน ก๊าซ
ธรรมชาติ และพลงังานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ เป็นพลงังานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติในสดัสว่นที่สงู โดยผู้วิจยัได้
เลือกกลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลยั จากอ าเภอเมืองลพบรีุ และโรงเรียนโคกส าโรง
วิทยา จากอ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรีุ 
 3. กลุ่มโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในด้านพลังงานเป็นพิเศษ  เป็นหลกัสตูรเฉพาะ หรือเป็นหลกัสตูรที่
ส าคญัของโรงเรียน โดยผู้วิจยัได้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งจากโรงเรียนสตัยาไส ในอ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ 
 ผู้วิจยัมีความคาดหวงัวา่ ความแตกตา่งของพืน้ที่กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 จะครอบคลมุเพียงพอและสามารถน าข้อมลูที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและแก้ไขปรับปรุงสื่อที่จะสง่ผ่านข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานได้อย่างเหมาะสม
มากที่สดุ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีอื่น ๆ ได้ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
       แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคญั มีดงันี ้
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานหมุนเวียน 
 พลงังาน ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายวา่ “ความสามารถซึง่มอียูใ่นตวัของสิง่
ที่อาจให้แรงงานได้” ส่วนพลงังานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ให้ความหมายว่า 
“ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตวัของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลงังานหมุนเวียน พลงังานสิน้เปลือง และให้
หมายความรวมถึงสิง่ที่ให้งานได้ เช่น เชือ้เพลงิ ความร้อน ไฟฟ้า เป็นต้น” [9] 
 ส าหรับพลงังานหมนุเวียนนัน้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายแหลง่ข้อมลู เช่น วรนชุ แจ้งสวา่ง (2553) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “พลงังานหมนุเวียน” ไว้ว่าหมายถึง “พลงังานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยมาก นบัเป็นแหลง่พลงังานส าคญัที่จะน ามาใช้แทนพลงังานจากเชือ้เพลิงบรรพชีวิน ” ขณะที่กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (2556) ได้ให้ความหมายของค าว่า “พลงังานทดแทน” ในความหมายของหน่วยงาน
ราชการในประเทศไทยไว้ว่า หมายถึง “พลงังานที่น ามาใช้แทนน า้มันเชือ้เพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 
ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลงังานสิน้เปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 
นิวเคลียร์ หินน า้มัน และทรายน า้มนั เป็นต้น และพลงังานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลงังานที่ใช้แล้วสามารถ
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
กรณีศกึษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ 

หมนุเวียนมาใช้ได้อีก เรียกวา่ พลงังานหมนุเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น า้ และไฮโดรเจน เป็นต้น” จะเห็นได้ว่าใน
ความหมายของค าวา่ “พลงังานทดแทน” มีค าวา่ “พลงังานหมนุเวียน” อยูด้่วย 

 ดงันัน้ จากที่กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของค าวา่ “พลงังานหมนุเวียน” ได้ว่าหมายถึง “พลงังานที่ถกู
น ามาใช้แทนพลงังานเชือ้เพลงิจากฟอสซิลที่มีอยูใ่นปัจจุบนั คือ น า้มัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม 
คลืน่ ชีวมวล ชีวภาพ พลงังานความร้อนใต้พิภพ น า้ขึน้น า้ลง คลืน่ และไฮโดรเจน” 

 2.2 ส่ือกับการเรียนรู้ 
 สือ่ ในความหมายของพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึง (กิริยา) ติดตอ่
ให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักน าให้รู้จกักัน (นาม) หมายถึง ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้
จดหมายเป็นสือ่ติดตอ่กนั เรียกผู้ที่ท าหน้าที่ชกัน าให้ชายหญิงได้แตง่งานกนัวา่ พอ่สือ่ หรือ แมส่ือ่ (ศิลปะ) วสัดตุา่งๆ ท่ีน ามา
สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึง่ศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนัน้ เช่น สือ่ผสม 
 นอกจากนี ้ยงัมีนกัเทคโนโลยีการศกึษาได้ให้นิยามของค าวา่ “สือ่” ไว้ดงันี ้ 
 Heinich (1996) และคณะได้ให้ค าจ ากดัความค าวา่ "media" ไว้วา่ “Media is a channel of communication.” ซึง่
สรุปความเป็นภาษาไทยได้วา่ “สือ่ คือช่องทางในการติดตอ่สือ่สาร” 
 A. J. Romiszowski (1992) ให้ค าจ ากดัความของค าว่า “media” ไว้ว่า “the carriers of messages, from some 
transmitting source (which may be a human being or an inanimate object) to the receiver of the message (which 
in our case is the learner)” ซึ่งสรุปความเป็นภาษาไทยได้ว่า “ตวัน าสารจากแหลง่ก าเนิดของการสื่อสาร (ซึ่งอาจจะเป็น
มนษุย์หรือวตัถทุี่ไมม่ีชีวิต) ไปยงัผู้ รับสาร (ซึง่ในกรณีของการเรียนการสอนก็คือ ผู้ เรียน)” [10] 
 ผศ.จริยา เหนียนเฉลย ให้ค าจ ากดัความของค าว่า “สื่อการสอน” ไว้ว่า “หมายถึง การน าสื่อมาใช้ในการเรียนการ
สอนโดยตรง ซึง่หมายถึงการน าวสัด ุเคร่ืองมือและวิธีการมาเป็นสะพานเช่ือมโยงความรู้ เนือ้หาไปยงัผู้ เรียนได้ เพื่อท าให้เกิด
ความเข้าใจในสิง่ที่ถ่ายทอดซึง่กนัและกนั ได้ผลตรงตามจดุมุง่หมาย” [4] 
 รศ.ไชยยศ เรืองสวุรรณ ให้ค าจ ากดัความของค าว่า “สื่อการสอน” ไว้ว่า “หมายถึง สิ่งที่ใช้ช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งครู
และนกัเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้” [5] 
 จากค านิยามและประเภทของสือ่ข้างต้น งานวิจยันีจ้ึงขอนิยามค าวา่ “สือ่” ไว้วา่ 
 สื่อ หมายถึง “ช่องทาง (channel) ในการรับข้อมูลใด ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ต ารา 
บทเรียน อุปกรณ์ในการเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งช่วยน าพาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไปยังผู้ รับข้อมูล เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของสารนัน้ ๆ” 
 ในระบบการเรียนการสอนจะมีครูเป็นผู้ ส่งสารหรือข้อมูลและนักเรียนเป็นผู้ รับสารหรือข้อมูลแล้ว สื่อที่เป็น 
“ช่องทาง” ถือวา่มีบทบาทส าคญัในระบบการเรียนการสอน ดงันี ้
 1. ช่วยให้คณุภาพการเรียนรู้ดีขึน้ ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
 2. ช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ได้ในปริมาณมากขึน้ในเวลาที่ก าหนด 
 3. ช่วยให้ผู้ เรียนสนใจและมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัในกระบวนการเรียนการสอน 
 4. ช่วยให้นกัเรียนจ าความประทบัใจที่เกิดขึน้ได้ 
 5. ช่วยสง่เสริมการคิดและการแก้ปัญหา 
 6. ช่วยให้สามารถเรียนรู้ในสิง่ที่เรียนรู้ได้ยากได้ง่ายขึน้ มากขึน้ เข้าใจมากขึน้ [4] 
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานของกลุ่มเยาวชนจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
ความสมัพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งส าหรับความสมัพันธ์ของปัจจัยทัง้ 3 นี ้ในด้านพลงังานผู้ วิจัยได้
ท าการศกึษาจากรายงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการศึกษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้พลงังานของกลุม่นกัเรียน
ตวัอยา่ง เพื่อหาความสมัพนัธ์ของความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้ ซึง่จากการศกึษาพบวา่ นกัวิจยัจากตา่งประเทศสว่น
ใหญ่จะพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จะมีความสัมพันธ์กัน โดยมี ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น  
DeWaters and S. E. Powers (2010) ได้ท าการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพลงังานในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการรับรู้ ความรู้สกึ และพฤติกรรมการใช้มีปัจจยั
อื่น ๆ เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น ค่านิยมทางสงัคม รายได้ [14] Zyadin et al. (2011) ได้ท าการศึกษาความรู้ การรับรู้ และ
ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานหมนุเวียนในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในประเทศจอร์แดน ชีใ้ห้เห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญั
ในการเรียนรู้เร่ืองพลงังานหมุนเวียนและความเป็นไปได้ในการพฒันาพลงังานหมุนเวียน [15] ขณะที่ Brounen et al. 
(2012) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ ความตระหนกั และพฤติกรรมการใช้และการอนรัุกษ์พลงังานของภาค
ครัวเรือนในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ปัจจัยทางด้านจ านวนประชากรกับทัศนคติในการบริโภคมีผลต่อการอนุรักษ์
พลงังาน [13] 

 ขณะที่นักวิจัยภายในประเทศที่สนับสนุนว่า มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องกับความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้พลงังาน เช่น กวิน พทุธรวี (2549) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของเยาวชน
จงัหวดันครราชสมีา พบวา่ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัที่เกิดขึน้มีสาเหตมุาจากการจดัการศกึษาในสถานศกึษาที่มี
การเน้นเร่ืองการใช้พลงังานอย่างประหยดั รวมถึงการได้รับการอบรมเลีย้งดจูากครอบครัว [2] สกุญัญา กณัหา (2551) ได้
ท าการศึกษาถึงการรับรู้เนือ้หาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทศัน์ของส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานของบคุคล เช่น รายได้ อาชีพ อาย ุระดบัการศึกษา ก็มีผลต่อการรับรู้และ
การตัดสินใจในการใช้แก๊สโซฮอล์ [12] ขณะที่ มทันา พิมพ์โชติ (2555) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน กรณีศึกษา: สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 ของกระทรวงพลงังาน 
พบวา่ กิจกรรมสง่เสริมหรือสิง่จงูใจมีผลตอ่การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้พลงังานโดยทนัที [7] 

 จึงสรุปได้ว่า ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้พลงังานนัน้จะมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามา
เก่ียวข้อง ทัง้ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสือ่ นอกจากนี ้งานวิจยัสว่นใหญ่ยงัสนบัสนนุให้มีการเพิ่มและปรับปรุงแก้ไข
เนือ้หาการเรียนการสอนเร่ืองพลงังานให้มากขึน้ เนื่องจากเป็นปัจจยัหนึง่ที่มีผลตอ่การรับรู้ในเร่ืองพลงังาน การปรับปรุงแก้ไข
หรือการจดัท าสือ่ที่ดียอ่มท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองพลงังานได้อยา่งถกูต้องมากขึน้ รวมถึงแรงจงูใจอื่น ๆ มีผลกระตุ้น
ให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการใช้ได้สงู ซึง่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการค้นหาแนวทางในการพฒันาสื่อการเรียนรู้
เร่ืองพลงังานได้ 

 

3. วธีิด าเนินงานวจิัย 
 3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 การหาขนาดตวัอยา่งวดัจากสตูร ดงันี ้
 
     n = N / (1 + Ne2)    (1) 
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
กรณีศกึษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ 

เมื่อ n = ขนาดตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษา 
  N = ขนาดของประชากรที่ต้องการศกึษา 
  e = ความนา่จะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 
 จากกลุม่ประชากรทัง้หมด 2,914 คน และความนา่จะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมรับได้อยูใ่นระดบันยัส าคญัปกติ
ที่นิยมก าหนดไว้ คือ 0.05 น ามาแทนคา่ในสตูรแล้วจะได้ 
 

     n = 2,914 / [1 + (2,914 x 0.052)] 
      = 351.7 
 

 เพราะฉะนัน้ ขนาดตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาอยูท่ี่ประมาณ 352 คน 

 3.2 การเกบ็และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง ที่ออกแบบด้วยวิธีลิคเคอร์ท (Likert Scale) [8] 
ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านพลงังานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 3 ทศันคติเก่ียวกบัพลงังาน พลงังานทดแทน และการอนรัุกษ์พลงังานของผู้ตอบแบบสอบ 
  ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้พลงังานและการใช้อยา่งอนรัุกษ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ในลกัษณะ ดงันี ้
  1. เปรียบเทียบข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างระหว่างโรงเรียนใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้ากบัโรงเรียนที่ตัง้อยู่ไกลจาก
แหล่งผลิตไฟฟ้า รวม 3 กรณี และระหว่างโรงเรียนใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้ากับโรงเรียนที่ตัง้อยู่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้า แต่มี
ระบบการเรียนการสอนด้านพลงังานเป็นหลกัสตูรพิเศษ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ด้วย t-test โดยวิเคราะห์ข้อมลูผ่านการแจก

แจงความถ่ี อตัราร้อยละ และคา่เฉลีย่เลขคณิต ซึง่ก าหนดให้ค่าสถิติ t ที่ได้ต้องมากกว่าค่า t วิกฤติ (t > t,n-1) และค่าความ
นา่จะเป็นมีระดบันยัส าคญัที่ได้มีคา่น้อยกวา่ 0.05 (P < 0.05) 
  2. เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหว่างปัจจยัทัว่ไปกบักลุม่ตวัอย่างทัง้หมด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจยั
ทัว่ไปในพืน้ที่ต่าง ๆ ของกลุม่ตวัอย่าง รวมถึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและอตัราร้อยละของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
พลงังานจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง เพื่อน ามาประเมินความส าคญัของปัจจยัทัว่ไปและปัจจยัด้านแหลง่ความรู้
ที่มีผลกระทบตอ่กบัความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน 

 

4. ผลการวจิัย 

 ผลการวิจยัเพื่อสรุป 2 สมมตุิฐานหลกั และ 1 สมมตุิฐานรอง ดงันี ้

 
 
 
 
 

 

สมมุติฐานหลักที่ 1: กลุม่นกัเรียนที่อยูใ่นโรงเรียนซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้า โดยเฉพาะพลงังานหมนุเวียน 
เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ มีความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานมากกว่ากลุม่นกัเรียนที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีอื่น ๆ 
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 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนในพืน้ที่ใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้ากบักลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนใน
พืน้ที่อื่น ๆ ซึ่งในงานวิจยันี ้คือ โรงเรียนที่อยู่ไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า เก่ียวกบัความรู้ด้านพลงังาน ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีความแปรปรวนของข้อมลู 2 ชุดที่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ด้วย t-test จาก
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 2010 และแบง่ออกเป็น 3 กรณี ระหวา่งโรงเรียนที่ใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้า คือ โรงเรียนบ้าน
วงัเพลงิ กบัโรงเรียนในพืน้ท่ีไกลจากแหลง่ผลติไฟฟ้า ได้แก่ โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลยั และโรงเรียน
โคกส าโรง ภายใต้จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะชัน้ปีที่มีความใกล้เคียงกนั ได้ผลดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 โดย Mean1 = คา่เฉลีย่ของความรู้ตามมาตรฐานการศกึษา 
  Mean2 = คา่เฉลีย่ของความรู้ทัว่ไป 
  t1 = คา่สถิติ (t-test) ของความแตกตา่งกนัของคา่เฉลีย่ของความรู้ตามมาตรฐาน 
    การศกึษา 
  t2 = คา่สถิติ (t-test) ของความแตกตา่งกนัของคา่เฉลีย่ของความรู้ทัว่ไป 
  P1 = คา่ความนา่จะเป็น (นยัส าคญั) ของคา่เฉลีย่ของความรู้ตามมาตรฐานการศกึษา 
  P2 = คา่ความนา่จะเป็น (นยัส าคญั) ของคา่เฉลีย่ของความรู้ทัว่ไป 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา่คา่เฉลีย่ (t-test) ระหวา่งโรงเรียนบ้านวงัเพลงิกบัโรงเรียนพระนารายณ์และโรงเรียนโคกส าโรง
ในกรณีที่ 1 และ 3 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P < 0.05 และคา่ t มากกวา่คา่ t วิกฤติ) ทัง้ความรู้ตามมาตรฐานการศกึษา
และความรู้ทัว่ไป โดยมีเพียงกรณีที่ 2 ในด้านคา่เฉลีย่ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเท่านัน้ที่มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญั (P > 0.05 และคา่ t มากกวา่คา่ t วิกฤติ) และจากค่าเฉลี่ยในตารางแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนบ้านวงัเพลิงที่มีพืน้ที่
ใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้ามีคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้ด้านพลงังานน้อยกวา่โรงเรียนที่อยูไ่กลจากแหลง่ผลติไฟฟ้า ซึง่ไมส่อดคล้อง
กบัสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบนยัส าคญัระหวา่งโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ด้านความรู้พลงังาน 

กรณี Mean1 Mean2 t1 t2 P1 P2

6.34 2.84 2.30 4.72 0.01 0.01

7.45 3.98

6.34 2.84 1.06 2.88 0.14 0.00

6.88 3.61

6.34 2.84 4.01 5.22 0.00 0.00

8.33 4.23

1

2

3

โรงเรียน

บ้านวังเพลิง

พระนารายณ์

บ้านวังเพลิง

โคกกะเทยีม

บ้านวังเพลิง

โคกส าโรง
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
กรณีศกึษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ก)      (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คา่เฉลีย่ของความรู้ที่น้อยกวา่ของโรงเรียนบ้านวงัเพลงิ ประเมินได้จากการตอบค าถามในแบบสอบถามเร่ืองความรู้ 
ซึง่พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งจากโรงเรียนบ้านวงัเพลงิมีปริมาณร้อยละของการตอบได้ถกูต้องน้อยกวา่โรงเรียนอื่น ๆ เป็นสว่นใหญ่ 
เช่น ค าถามข้อที่ 1 ของความรู้ตามมาตรฐานการศกึษา ซึง่ถามวา่ “เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับวดัอณุหภูมิของความร้อนคืออะไร” 
(รูปที่ 1 (ก)) ค าตอบที่ถูกต้อง คือ “เทอร์โมมิเตอร์” และข้อที่ 5 ของความรู้ทัว่ไป ซึ่งถามว่า “หลอดไฟชนิดใดที่ประหยดั
พลงังานมากทีส่ดุในปัจจุบนั” (รูปที่ 1 (ข)) ค าตอบท่ีถกูต้อง คือ “หลอด LED” ซึ่งทัง้ 2 ข้อ กลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนบ้านวงั
เพลงิตอบได้ถกูต้องในค าตอบดงักลา่วข้างต้นน้อยกว่าโรงเรียนอื่น ๆ  อย่างชดัเจน จึงเป็นสิ่งที่สนบัสนนุว่า โรงเรียนบ้านวงั
เพลงิที่มีพืน้ที่ใกล้แหลง่พลงังานมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านพลงังานน้อยกว่าโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ ของกลุม่ตวัอย่าง 
เมื่อด้านความรู้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ จึงพิจารณาเพิ่มเติมที่ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้พลงังานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โดย Mean1 = คา่เฉลีย่ของความตระหนกั/ทศันคติ 
  Mean2 = คา่เฉลีย่ของการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ 
  t1 = คา่สถิติ (t-test) ของความแตกตา่งกนัของคา่เฉลีย่ของความตระหนกั/ทศันคติ 
  t2 = คา่สถิติ (t-test) ของความแตกตา่งกนัของพฤติกรรมการใช้ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบนยัส าคญัระหวา่งโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ด้านทศันคติและพฤติกรรมการใช้พลงังาน 

รูปที่ 1 (ก) เปรียบเทียบการตอบถกูของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ข้อที่ 1 (ซ้าย) 
รูปที่ 1 (ข) เปรียบเทียบการตอบถกูของกลุม่ตวัอยา่งระหวา่งโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ข้อที่ 5 (ขวา) 

กรณี Mean1 Mean2 t1 t2 P1 P2

27.25 49.84 2.60 4.39 0.00 0.00

28.55 57.02

27.25 49.84 2.94 2.66 0.00 0.01

28.91 54.58

27.25 49.84 1.86 3.85 0.03 0.00

28.23 56.04
3

บ้านวังเพลิง

โคกส าโรง

โรงเรียน

1
บ้านวังเพลิง

พระนารายณ์

2
บ้านวังเพลิง

โคกกะเทยีม
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   (ก)          (ข) 

  P1 = คา่ความนา่จะเป็น (นยัส าคญั) ของคา่เฉลีย่ของความตระหนกั/ทศันคติ 
  P2 = คา่ความนา่จะเป็น (นยัส าคญั) ของการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา่คา่เฉลีย่ (t-test) ของระดบัคะแนนด้านความตระหนกั/ทศันคติที่มีต่อพลงังานและการรับรู้ถึง
พฤติกรรมการใช้พลงังานระหวา่งโรงเรียนบ้านวงัเพลิงกบัโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ ในกลุม่ตวัอย่างทกุกรณีมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญั (ค่า P < 0.05 และค่า t มากกว่าค่า t วิกฤติ) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดบั
คะแนนด้านความตระหนกั/ทศันคติที่มีต่อพลงังานและการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้พลงังานของโรงเรียนบ้านวงัเพลิงมีน้อย
กวา่โรงเรียนในพืน้ท่ีอื่น ๆ ในกลุม่ตวัอยา่ง จึงไม่สอดคล้องกบัสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โดยตวัอยา่งของค าตอบที่แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งได้เดน่ชดั เช่น จากรูปท่ี 2 (ก) และ (ข) ค าถามเก่ียวกบัการ
รับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ซึ่งก าหนดว่า “ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน” ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างของ
โรงเรียนบ้านวงัเพลงิจะถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานเป็นประจ าทกุครัง้น้อยกว่านกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียน
ในพืน้ที่อื่น ๆ และนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างของโรงเรียนบ้านวงัเพลิงสว่นใหญ่จะไม่ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานเลย
มากกวา่กลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนในพืน้ท่ีอื่น ๆ 

 
 
 
 

 
 เมื่อน าข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งและกลุม่ประชากรจากอีกหนึ่งพืน้ที่ที่ไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า คือ โรงเรียนสตัยาไส 
แต่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับพลงังานเป็นพิเศษนอกเหนือจากหลกัสูตรตามมาตรฐานการศึกษามาพิจารณากับกลุ่ม
ตวัอยา่งจากโรงเรียนบ้านวงัเพลงิ ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนในพืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้า ได้ผลดงัรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 (ก) เปรียบเทียบปริมาณร้อยละของการถอดปลัก๊เมื่อเลกิใช้เป็นประจ าทกุครัง้ (ซ้าย) 
รูปที่ 2 (ข) เปรียบเทียบปริมาณร้อยละของการไมถ่อดปลัก๊เมื่อเลกิใช้เลย (ขวา) 

สมมุติฐานหลักที่ 2: กลุม่นกัเรียนที่อยูใ่นโรงเรียนซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้า โดยเฉพาะพลงังานหมนุเวียน 
เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ มีความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานมากกว่ากลุม่โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเร่ือง
พลงังานเป็นหลกัสตูรที่ส าคญัของโรงเรียน 
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
กรณีศกึษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

          (ก)                (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟจะเห็นได้วา่ร้อยละของปริมาณความรู้ความเข้าใจของโรงเรียนบ้านวงัเพลิงมีน้อยกว่ากลุม่ตัวอย่างและ
กลุม่ประชากรของโรงเรียนสตัยาไส (ในท่ีนีก้ลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนสตัยาไสมีทัง้หมด 6 คนและมีกลุม่ประชากรทัง้หมด 39 
คน) ยกเว้นเร่ืองความตระหนกัและทศันคติที่มีมากกวา่กลุม่ตวัอยา่งเลก็น้อยเท่านัน้ จึงแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ภายในชัน้
เรียนมีความส าคญัตอ่ความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ไมใ่ช่ความใกล้หรือไกลจากแหลง่ผลติไฟฟ้า 
 

 
  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทัว่ไปตา่ง ๆ  กบักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด โดยปัจจยัทัว่ไปกบัความรู้ด้านพลงังานพบวา่ ปัจจยั
ทัว่ไปสว่นใหญ่มีผลกระทบตอ่คา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้ด้านพลงังานของกลุม่ตวัอยา่งในระดบัท่ีใกล้เคียงกนัมาก ปัจจยัที่มี
ผลกระทบตอ่ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้ที่ชดัเจนมากที่สดุ คือ แหลง่ที่พกั ซึ่งแหลง่ที่พกัที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง
และญาติ และการเดินทางด้วยการเดินเท้า รถสาธารณะ และรถยนต์สว่นบคุคลจะสง่ผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ทัง้
ตามมาตรฐานการศกึษาและความรู้ทัว่ไปของนกัเรียนนัน้ มีคา่สงูกวา่ ดงัแสดงในรูปที่ 4 (ก) และ (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขณะที่ระดบัชัน้แตล่ะระดบัมีคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้ด้านพลงังานที่ใกล้เคียงกนัมากเช่นกนั แต่ค่าเฉลี่ยความรู้
ตามมาตรฐานการศกึษามีระดบัท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ถึง 3 ดงัแสดงในรูปที่ 5 (ก) ขณะที่คา่เฉลีย่
ความรู้ทัว่ไปในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 (ข) 
 
 

รูปที่ 4 (ก) เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้กบัแหลง่ที่พกัตา่ง ๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง (ซ้าย) 
รูปที่ 4 (ข) เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้กบัวธีิการเดินทางไปโรงเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง (ขวา) 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนบ้านวงัเพลงิกบัโรงเรียนสตัยาไส 

สมมุติฐานรอง: ปัจจยัตา่ง ๆ และปัจจยัที่มีความแตกตา่งกนัมีผลกระทบตอ่ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน 
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         (ก)            (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 

      (ก)        (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางด้านทศันคติ ทัง้ด้านความรู้สกึและความตระหนัก/ทศันคติพบว่า มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัความรู้ คือ ปัจจัย
ทัว่ไปสว่นใหญ่มีผลกระทบตอ่คา่เฉลีย่ของคะแนนท่ีใกล้เคียงกนั โดยมีคา่เฉลีย่ของคะแนนด้านความตระหนกั/ทศันคติในแต่
ละระดบัชัน้ปีที่มีความใกล้เคียงกนั แตเ่พิ่มขึน้ทกุปีตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ถึง 3 ดงัรูปที ่6 (ก) 
 ส่วนด้านการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้พลงังานพบว่า ปัจจัยทัว่ไปต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในหลายปัจจัย โดยเฉพาะเพศ จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของ
ครอบครัว รายได้ของนกัเรียน และการเดินทาง ดงัตัวอย่างรูปที่ 6 (ข) ที่แสดงถึงปัจจยัทางด้านรายได้ของครอบครัวที่มีต่อ
การรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้พลงังาน ซึ่งพบว่า นกัเรียนที่ครัวเรือนมีรายได้ที่มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้พลงังานสงูมากที่สดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทัว่ไปตา่ง ๆ มีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน โดยมีหลายปัจจยัที่มีผลต่อ
การรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้พลงังานของกลุม่ตวัอยา่ง 
 นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาจากพืน้ท่ีตา่ง ๆ ที่แตกตา่งกนั ยอ่มมีลกัษณะของปัจจยัทัว่ไปตา่ง ๆ ที่แตกต่างกนัด้วย นัน้
พบวา่ นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจากโรงเรียนบ้านวงัเพลงิมีนกัเรียนสว่นใหญ่ที่มีอายนุ้อยกว่า (รูปที่ 7 (ก)) รายได้ของครอบครัว
น้อยกว่า (รูปที่ 7 (ข)) นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ ซึ่งอยู่ไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า โดยอายุที่น้อยกว่า
แสดงถึงระดบัความรู้ความเข้าใจที่ยิ่งมีอายเุพิ่มขึน้ ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ (รูปที่ 5 (ก) และ 6 (ก)) ซึ่งระดบัชัน้ปีที่
สงูขึน้ นกัเรียนยอ่มมีอายมุากขึน้ ขณะที่ระดบัรายได้นัน้แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจที่พืน้ที่ ใน

รูปที่ 5 (ก) เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้ตามมาตรฐานการศกึษาแตล่ะระดบัชัน้ปี (ซ้าย) 
รูปที่ 5 (ข) เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนความรู้ทัว่ไปแตล่ะระดบัชัน้ปี (ขวา) 

รูปที่ 6 (ก) เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนความตระหนกั/ทศันคติแตล่ะระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอยา่ง (ซ้าย) 
รูปที่ 6 (ข) เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมการใช้พลงังานของแตล่ะระดบัรายได้ของครอบครัว (ขวา) 
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
กรณีศกึษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (ก)              (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ก)        (ข) 

โรงเรียนบ้านวงัเพลงิ ซึง่ใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้าและเป็นเขตชนบท มีน้อยกว่าโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ ซึ่งไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า
และอยูใ่นเขตเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณาจากอีกหนึง่ปัจจยั คือ แหลง่ความรู้ พบวา่นกัเรียนจากกลุม่ตวัอย่างมีจ านวนการได้รับข้อมลูข่าวสาร
ด้านพลงังานจากโทรทศัน์และวิทยุมากกว่าแหล่งความรู้อื่น ๆ รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต และมีจ านวนการได้รับข้อมูล
ขา่วสารด้านพลงังานจากหนงัสอืเรียนหรือการเรียนการสอนในชัน้เรียนน้อยที่สดุ ซึง่มีลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัในกลุม่ตวัอยา่ง
ทกุพืน้ที่ แสดงให้เห็นว่า แหลง่ความรู้ไม่ใช่ปัจจัยที่ท าให้กลุม่ตวัอย่างของนกัเรียนจากโรงเรียนบ้านวงัเพลิงมีค่าเฉลี่ยของ
ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานน้อยกวา่โรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ ซึ่งอยู่ไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า โดยเมื่อน าผลการวิจยัในการ
เข้าร่วมโครงการเก่ียวกบัพลงังาน ซึง่โดยสว่นใหญ่โรงเรียนจะเป็นผู้ก าหนดและน าพานกัเรียนเข้าร่วม เปรียบเทียบกบัการรับ
ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัโครงการพลงังานจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ มาพิจารณาร่วมกนัท าให้ได้ผลดงัรูปที่ 8 (ก) และ (ข) ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งจากโรงเรียนบ้านวงัเพลงิมีร้อยละของปริมาณการเข้าร่วมโครงการพลงังานน้อยที่สดุ 
และไม่เข้าร่วมมากที่สดุ นอกจากนีย้งัมีร้อยละของปริมาณการรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการพลงังานน้อยกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งจากโรงเรียนในพืน้ท่ีอื่น ๆ และมีร้อยละของปริมาณการไม่รู้มากที่สดุ แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการพลงังาน
และการรับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัโครงการพลงังานเป็นปัจจยัที่ส าคญัประการหนึง่ที่ซ้อนอยูใ่นปัจจยัเร่ืองแหลง่ความรู้ที่ท าให้
กลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนบ้านวงัเพลิง ซึ่งอยู่ใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยของความรู้ ทศันคติ และการรับรู้ถึงพฤติกรรม
การใช้พลงังานน้อยกวา่โรงเรียนในพืน้ท่ีอื่น ๆ ซึง่อยูไ่กลจากแหลง่ผลติไฟฟ้า 

รูปที่ 7 (ก) ร้อยละของอายขุองนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งของโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ (ซ้าย) 
รูปที่ 7 (ข) ร้อยละของระดบัรายได้ภายในครอบครัวของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างของโรงเรียนในพืน้ท่ีตา่ง ๆ (ขวา) 

รูปที่ 8 (ก) เปรียบเทียบการเข้าร่วมหรือไมเ่ข้าร่วมโครงการเก่ียวกบัพลงังานของกลุม่ตวัอยา่ง (ซ้าย) 
รูปที่ 8 (ข) เปรียบเทียบการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัโครงการพลงังานจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง (ขวา) 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัสามารถตอบสมมตุิฐานการวิจยัได้ดงันี ้
 สมมุติฐานหลักที่  1 พบว่า กลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนที่ตัง้อยู่ใกล้กบัพืน้ที่ผลิตไฟฟ้า คือ โรงเรียนบ้านวงัเพลิง มี
ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานน้อยกว่ากลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนในพืน้ที่ไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้าทัง้ที่อยู่ในเขตเมืองและ
เขตนอกเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนในพืน้ที่อื่น ๆ ทัง้ด้านความรู้ ทศันคติ และการรับรู้ถึง
พฤติกรรมการใช้อยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 ไมส่อดคล้องกบัสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ แสดงว่าพืน้ท่ีที่ใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้าไมใ่ช่ปัจจยัที่
มีผลกระทบตอ่การมีความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน 
 สมมุติฐานหลักที่ 2 พบวา่ กลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนที่ตัง้อยู่ใกล้กบัแหลง่ผลิตไฟฟ้า คือ โรงเรียนบ้านวงัเพลิง มี
ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานน้อยกวา่กลุม่ตวัอยา่งจากโรงเรียนซึ่งอยู่ในพืน้ที่ไกลจากแหลง่ผลิตไฟฟ้า แต่มีหลกัสตูรการ
เรียนการสอนด้านพลงังานเป็นพิเศษ คือ โรงเรียนสตัยาไส ไมส่อดคล้องกบัสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ 
 สมมุติฐานรอง พบวา่ 
 1. ปัจจัยทัว่ไป เช่น เพศ สมาชิกภายในครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของผู้ปกครอง แหล่งที่พักอาศยั 
รายได้ของนกัเรียน การเดินทางมาโรงเรียน และระดบัชัน้ปีการศกึษา มีผลกระทบตอ่ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน 
 2. ปัจจยัทัว่ไปของนกัเรียนของกลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้า มีกลุม่ตวัอย่างที่มีอายุ
น้อย มากที่สดุ มีรายได้ของครอบครัวน้อย มากที่สดุ และมีรายได้ของนกัเรียนน้อย มากที่สดุ  
 3. สือ่โทรทศัน์/วิทยแุละอินเทอร์เน็ตมีจ านวนการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูความรู้มากกวา่หนงัสอืหรือต าราเรียน และกลุม่
ตวัอยา่งจากพืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลิตไฟฟ้ามีการรับข้อมลูข่าวสารจากแหลง่ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์สว่นใหญ่น้อยกว่ากลุม่
ตวัอยา่งจากพืน้ท่ีอื่น ๆ 
 จากการวิจยัสรุปได้วา่ 
 1. พืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติไฟฟ้าไม่ใช่ปัจจยัที่มีผลตอ่ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน 
 2. หลกัสตูรการเรียนการสอนเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัตอ่ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน 
 3. ปัจจยัทัว่ไปตา่ง ๆ รวมถึงความเจริญทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีผลกระทบตอ่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลงังาน 
 จากการวิจยัท าให้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. โรงเรียนที่ตัง้อยูโ่ดยรอบพืน้ท่ีใกล้แหลง่ผลติพลงังาน เช่น โรงไฟฟ้า ซึง่อยูใ่นเขตชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ
ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานมากขึน้ 
ทดัเทียมกบัโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ไกลจากแหลง่ผลิตพลงังาน แต่มีความเจริญทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่
ดีกว่า โดยควรใช้งบประมาณจากนโยบายการให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงด้านการศกึษาจากกองทนุพฒันาไฟฟ้าที่เก็บจากการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าตอ่หนว่ยที่ผลติ [3] และงบประมาณจาก
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของโรงไฟฟ้า
ลงไปสูโ่รงเรียนในพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
 2. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอนด้านพลงังานให้ดีขึน้ โดยจะต้องท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เจาะลกึลงไปในทกุองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน ทัง้ด้านความรู้ ทศันคติ และการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้
ด้านพลงังาน เพราะหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความรู้ความเข้าใจด้านพลงังาน ดงัเช่นที่
โรงเรียนสตัยาไสมีกระบวนการเรียนการสอนด้วยการให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิการผลิตพลงังานจริง เพื่อให้เกิดความตระหนกั
ถึงความยากล าบากในการได้มาซึง่พลงังานไฟฟ้า รวมถึงการเลือก หรือพฒันาและปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนต่าง 
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การศกึษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทศันคติด้านพลงังาน (Energy literacy) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา: 
กรณีศกึษา 3 อ าเภอในจงัหวดัลพบรีุ 

ๆ ให้มีความถกูต้องชดัเจนมากขึน้ มีความนา่สนใจมากขึน้ นอกจากนี ้ครูผู้สอนควรน าปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนมากขึน้ เพื่อให้การเรียนการสอนด้านพลงังานมีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับ
นกัเรียนของโรงเรียนในพืน้ท่ีด้วย 
 

กิตตกิรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและความกรุณาอย่างสงูของ ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยที่สละเวลาอนัมีคุณค่าในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ก าลงัใจ ตลอดใจความห่วงใยในคว าม
คืบหน้าของการท าวิจยัที่มีอยา่งเสมอมา ท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้เป็นอยา่งดี 
 กราบขอบพระคณุเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ ตลอดจนนกัเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนโคกกะเทียม โรงเรียน
โคกส าโรง โรงเรียนบ้านวงัเพลิง และโรงเรียนสตัยาไสที่สละเวลาอนัมีค่าเพื่อให้ความร่วมมือเก่ียวกับกระบวนการท าวิจัย
จนกระทัง่ส าเร็จเสร็จสิน้ลงด้วยดี 
 กราบขอบพระคณุท่านผู้บริหาร คณะกรรมการ ตลอดจนอาจารย์ของบริษัท ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช จ ากดั ที่ได้
มอบเงินทนุการศกึษาส าหรับการศกึษาระดบัปริญญาโท สหสาขาวิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการพลังงาน และการ
ท าวิจยัฉบบันีจ้นกระทัง่การท าวิจยัส าเร็จเสร็จสิน้ลงด้วยดี 
 เหนือสิง่อื่นใดขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อ คณุแม่ และครอบครัวอนัเป็นที่เคารพรักยิ่งของผู้วิจยัที่คอยให้ก าลงัใจ 
มอบความห่วงใย จนท าให้ผู้ วิจัยฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ จนกระทัง่สามารถท าวิจยัฉบบันีใ้ห้ส า เร็จเสร็จสิน้ลงได้เป็นอย่างดี 
และขออทุิศคณุคา่และคณุประโยชน์จากงานวิจยัฉบบันีแ้ดผู่้มีพระคณุทกุทา่นมา ณ ท่ีนี  ้
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