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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เ พื่อ ศึก ษาเปรี ยบเที ยบระดับความรู้ ความเข้ า ใจและทัศนคติด้ านพลังงาน ( Energy
Literacy) ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ผ่านกรณีศึกษา 3 อาเภอในจังหวัดลพบุรี ได้ แก่ โรงเรี ยนโคกกะเทียมวิทยาลัย
และโรงเรี ยนพระนารายณ์ ในอาเภอเมืองลพบุรี โรงเรี ยนโคกสาโรงวิทยาและโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงในอาเภอโคกสาโรง และ
โรงเรี ยนสัตยาไสในอาเภอชัยบาดาล โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 352 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน ได้ แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ถึงพฤติกรรมการ
ใช้ ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนในพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ าจะมีคะแนนเฉลี่ยน้ อยกว่าพื ้นที่อื่นๆ ผลวิจยั นี ้ทาให้ สรุ ปได้
ว่า พื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ าไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานมากกว่าพื ้นที่อื่น ๆ แต่ปัจจัยสาคัญ
อยู่ที่ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เช่น อายุ รายได้ ของครอบครัว อาชีพของคนในครอบครั ว
รวมถึงหลักสูตรพิเศษทางด้ านพลังงานที่ทาให้ นกั เรี ยนบางกลุ่มสามารถเข้ าถึงแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ได้ มากกว่าและดีกว่า
การศึกษานี ้จึงให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มงุ่ เน้ นการเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงความรู้ ความเข้ าใจด้ านพลังงานของนักเรี ยน
ให้ มากขึ ้นในพื ้นที่ใกล้ แหล่งพลังงานและการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้ นกั เรี ยนมีระดับความรู้
ความเข้ าใจและทัศนคติด้านพลังงาน (Energy Literacy) ที่มากขึ ้น อันจะส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ ที่ประหยัดพลังงาน
มากขึ ้น

คาสืบค้ น
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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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1. บทนา
ในช่วงเวลาสองถึ งสามปี ที่ผ่านมานี ้ (ระหว่าง พ.ศ. 2555–2557) ความสนใจในเรื่ องราวเกี่ยวกับพลังงานใน
สังคมไทยมีเพิ่มมากขึ ้น มีการพูดถึงเรื่ องพลังงานในหลายแง่มุม ทังทางด้
้
านบวกและลบ ทังความรู
้
้ และความเข้ าใจด้ าน
พลังงานที่มีทงถู
ั ้ กและผิด ผู้วิจยั สังเกตเห็นว่ามีการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลมากขึ ้น โดยเฉพาะหลังจากมีนโยบายรถคันแรก การ
ใช้ รถยนต์ที่เพิ่มขึ ้นของประชาชนแสดงให้ เห็นว่า ประชาชนชาวไทยมีการเข้ าถึงพลังงานมากยิ่งขึ ้น โดยจากสถิติการใช้
พลังงานของไทยใน พ.ศ. 2556 [1] เบื ้องต้ นพบว่า มีการใช้ พลังงานในขันสุ
้ ดท้ ายอยู่ที่ 75,214 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ
เพิ่มขึ ้นจาก พ.ศ. 2555 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2.6
การใช้ พลังงานของประชาชนทีเ่ พิ่มมากขึ ้น นาไปสูก่ ารให้ ความสนใจในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับพลังงานเพิ่มมากขึ ้นของ
ประชาชนชาวไทยกลุม่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติด้านราคาพลังงาน ซึง่ สะท้ อนจากประชาชนในมุมมองความต้ องการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้า ก๊ าซหุงต้ ม ในราคาที่ถกู นอกจากนี ้ข้ อมูลข่าวสารที่มีการส่งถึงกันผ่านระบบการสือ่ สารต่าง ๆ ทังโทรทั
้
ศน์ อินเทอร์ เน็ต
สังคมออนไลน์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยก็ทาให้ การได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการส่งต่อข้ อมูลทาได้ ง่ายขึ ้น เหล่านี ้กลายเป็ นปั จจัย
ที่สง่ ผลให้ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เริ่ มมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพลังงานเพิ่มมากขึ ้น ทังถู
้ กต้ องและไม่ถกู ต้ อง กระตุ้นให้
ประชาชนเกิดการแสดงความคิดเห็น พูดคุย เสนอข้ อมูล หรื อแม้ กระทัง่ แสดงความต้ องการ เปรี ยบเทียบข้ อมูล ฯลฯ ยังผลสู่
คาถามมากมายเกี่ ยวกับเรื่ อ งพลังงานของไทย ซึ่งค าถามแต่ละคาถามก็ สะท้ อนให้ เ ห็นว่า “ความรู้ ความเข้ าใจ” ของ
ประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานมีมากน้ อยเท่าใด และมีความถูกต้ องในระดับใด
ผู้วิจยั พบว่า ประชาชนไทยมีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับพลังงานทังที
้ ่ถกู และไม่ถกู ต้ องในหลายเรื่ อง เช่น ความ
เข้ าใจที่วา่ ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานได้ เป็ นอันดับต้ น ๆ ของโลก ความเข้ าใจที่ว่าประเทศมีแหล่งพลังงานมากที่สดุ
เป็ นอันดับต้ น ๆ ของโลก ความเข้ าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลือ่ นนาไปสูก่ ารใช้ พลังงานที่ไม่เหมาะสมได้ นอกจากนี ้สือ่ ที่นาเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับพลังงานบางประเภทนาเสนอข้ อมูลที่ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็ นสื่อที่มีการ
ส่งต่อหรื อส่งผ่านข้ อมูลง่ายและรวดเร็ ว ถ้ าหากข้ อมูลที่ส่งต่อหรื อส่งผ่านเป็ นข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ อง ความรู้ ความเข้ าใจของ
ประชาชนก็จะยิ่งทวีความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นมากยิ่งขึ ้น ในปั จจุบนั สือ่ ที่มีความสาคัญและเข้ าถึงประชาชนได้ รวดเร็ วมาก
ที่สดุ คือ สื่อที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยี หรื อสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ คลื่นวิทยุ อินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตที่มี
ประชาชนเข้ าถึงการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ข้ อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลุม่ อายุ ของประชากรที่มีการเข้ าถึง
อินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ คือ กลุม่ อายุ 11–19 ปี มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตรวมกันถึง 6,731,085 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37 ของประชากร
ที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตทังหมดใน
้
พ.ศ. 2556 [11] ซึ่งถ้ าสังเกตจากกลุม่ อายุแล้ วจะเห็นว่าอายุอยู่ในช่วงวัยที่กาลังศึกษาอยู่ ใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษา ถือได้ ว่าอยู่ในกลุ่มประชากรที่เรี ยกว่า “เยาวชน” โดยเป็ นไปตาม
ความหมายของราชบัณฑิตยสถานว่า หมายถึง กลุม่ บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปี บริ บรู ณ์ แต่ไม่เกิน 18 ปี บริ บรู ณ์ [6] ขณะที่การ
เข้ าถึงสือ่ สิง่ พิมพ์ ซึง่ เป็ นสือ่ ที่ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยเฉพาะตาราเรี ยนตาม
หลักสูต รของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ของกลุ่มเยาวชนก็ มี มากเช่ นกัน โดยอยู่ที่ 11,823,407 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 79 ของ
ประชากรทุกกลุ่มอายุที่อ่านตาราเรี ยนตามหลักสูตร [11] จึงทาให้ ผ้ ูวิจัย เกิ ด คาถามวิ จัยที่เกี่ ยวกับกลุ่มเยาวชนในเรื่ อง
พลังงาน ดังนี ้
1. กลุม่ เยาวชนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานจากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสือ่ สิง่ พิมพ์จริ งหรื อไม่
2. กลุม่ เยาวชนมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องพลังงานอยู่ในระดับใด มากน้ อยเท่าใด และมีความรู้ ความเข้ าใจเป็ น
อย่างไร
อย่างไรก็ตาม โรงเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษานันตั
้ งอยู
้ ่ในพื ้นที่ต่าง ๆ กัน ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการเข้ าถึงความรู้
ด้ านพลังงานไม่เท่ากัน ซึง่ ผู้วิจยั พบว่า บริ เวณพื ้นที่ที่มีโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษัท บาง
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จากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ในพื ้นที่อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีการจัดสร้ างระบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้ วยการจัดให้ มีศนู ย์เรี ยนรู้
พลังงานทดแทนบางจาก เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ ด้ านพลังงานทดแทนให้ แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่อยูโ่ ดยรอบพื ้นที่โรงไฟฟ้ า
จากข้ อมูลดังกล่าวนี ้ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับคาถามวิจยั ข้ อที่ 2 ข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดคาถามว่า โรงเรี ยนที่ตงั ้
อยูใ่ นพื ้นที่ที่มีโรงไฟฟ้ า นักเรี ยนในโรงเรี ยนนันจะมี
้
โอกาสได้ รับความรู้ ความเข้ าใจด้ านพลังงานมากกว่าหรื อไม่ ผู้วิจยั จึงได้
เลือกศึกษาโดยจาแนกกลุม่ โรงเรี ยนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่ มโรงเรี ยนที่อยู่ใกล้ พืน้ ที่หรื อแหล่ งผลิตพลังงาน โดยเฉพาะแหล่งพลังงานสะอาด หรื อพลังงาน
หมุนเวียน มีความสาคัญที่การอยู่ใกล้ กบั แหล่งเรี ยนรู้ ด้านพลังงานมากกว่าโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ โรงเรี ยนในกลุม่ นี ้มักเป็ น
โรงเรี ยนที่อยู่ห่างไกลจากเขตเมืองที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสงู โดยผู้วิจยั ได้ เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง ซึ่งตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั โรงไฟฟ้ าลพบุรีโซลาร์ ในอาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
2. กลุ่ มโรงเรี ยนในพืน้ ที่เขตเมืองที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสูง มี
ความสามารถในการเข้ าถึง ข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ ม าก และอยู่ในเขตเศรษฐกิ จที่มีก ารใช้ พลัง งานสูง ทัง้ นา้ มัน ก๊ า ซ
ธรรมชาติ และพลังงานไฟฟ้ า โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ าที่ใ ช้ เป็ นพลังงานที่ได้ จากก๊ าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สงู โดยผู้วิจยั ได้
เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนพระนารายณ์ โรงเรี ยนโคกกะเทียมวิทยาลัย จากอาเภอเมืองลพบุรี และโรงเรี ยนโคกสาโรง
วิทยา จากอาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
3. กลุ่มโรงเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนในด้ านพลังงานเป็ นพิเศษ เป็ นหลักสูตรเฉพาะ หรื อเป็ นหลักสูตรที่
สาคัญของโรงเรี ยน โดยผู้วิจยั ได้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนสัตยาไส ในอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้วิจยั มีความคาดหวังว่า ความแตกต่างของพื ้นที่กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 จะครอบคลุมเพียงพอและสามารถนาข้ อมูลที่
ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและแก้ ไขปรับปรุ งสื่อที่จะส่งผ่านข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานได้ อย่างเหมาะสม
มากที่สดุ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั พื ้นที่อื่น ๆ ได้

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญ มีดงั นี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานหมุนเวียน
พลังงาน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า “ความสามารถซึง่ มีอยูใ่ นตัวของสิง่
ที่อาจให้ แรงงานได้ ” ส่วนพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้ ความหมายว่า
“ความสามารถในการทางานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้ งานได้ ได้ แก่ พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ ้นเปลือง และให้
หมายความรวมถึงสิง่ ที่ให้ งานได้ เช่น เชื ้อเพลิง ความร้ อน ไฟฟ้ า เป็ นต้ น” [9]
สาหรับพลังงานหมุนเวียนนันมี
้ ผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ หลายแหล่งข้ อมูล เช่น วรนุช แจ้ งสว่าง (2553) ได้ ให้ ความหมาย
ของคาว่า “พลังงานหมุนเวียน” ไว้ ว่าหมายถึง “พลังงานที่ใช้ แล้ วไม่หมดไป สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมน้ อยมาก นับเป็ นแหล่งพลังงานสาคัญที่จะนามาใช้ แทนพลังงานจากเชื ้อเพลิงบรรพชีวิน ” ขณะที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (2556) ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “พลังงานทดแทน” ในความหมายของหน่วยงาน
ราชการในประเทศไทยไว้ ว่า หมายถึง “พลังงานที่นามาใช้ แทนนา้ มันเชื อ้ เพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้ มากเป็ น 2
ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้ แล้ วหมดไป อาจเรี ยกว่า พลังงานสิ ้นเปลือง ได้ แก่ ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ
นิวเคลียร์ หินนา้ มัน และทรายนา้ มัน เป็ นต้ น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้ แล้ วสามารถ
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การศึกษาเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติด้านพลังงาน (Energy literacy) ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา:
กรณีศกึ ษา 3 อาเภอในจังหวัดลพบุรี
หมุนเวียนมาใช้ ได้ อีก เรี ยกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้ แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น ้า และไฮโดรเจน เป็ นต้ น” จะเห็นได้ ว่าใน
ความหมายของคาว่า “พลังงานทดแทน” มีคาว่า “พลังงานหมุนเวียน” อยูด่ ้ วย
ดังนัน้ จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุปความหมายของคาว่า “พลังงานหมุนเวียน” ได้ ว่าหมายถึง “พลังงานที่ถกู
นามาใช้ แทนพลังงานเชื ้อเพลิงจากฟอสซิลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั คือ น ้ามัน ถ่านหิน และก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งได้ แก่ แสงอาทิตย์ ลม
คลืน่ ชีวมวล ชีวภาพ พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ น ้าขึ ้นน ้าลง คลืน่ และไฮโดรเจน”

2.2 สื่อกับการเรี ยนรู้
สือ่ ในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ วา่ หมายถึง (กิริยา) ติดต่อ
ให้ ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักนาให้ ร้ ู จักกัน (นาม) หมายถึง ผู้หรื อสิ่งที่ติดต่อให้ ถึงกันหรื อชักนาให้ ร้ ู จักกัน เช่น เขาใช้
จดหมายเป็ นสือ่ ติดต่อกัน เรี ยกผู้ที่ทาหน้ าที่ชกั นาให้ ชายหญิงได้ แต่งงานกันว่า พ่อสือ่ หรื อ แม่สอื่ (ศิลปะ) วัสดุตา่ งๆ ที่นามา
สร้ างสรรค์งานศิลปกรรม ให้ มีความหมายตามแนวคิด ซึง่ ศิลปิ นประสงค์แสดงออกเช่นนัน้ เช่น สือ่ ผสม
นอกจากนี ้ ยังมีนกั เทคโนโลยีการศึกษาได้ ให้ นิยามของคาว่า “สือ่ ” ไว้ ดงั นี ้
Heinich (1996) และคณะได้ ให้ คาจากัดความคาว่า "media" ไว้ วา่ “Media is a channel of communication.” ซึง่
สรุปความเป็ นภาษาไทยได้ วา่ “สือ่ คือช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร”
A. J. Romiszowski (1992) ให้ คาจากัดความของคาว่า “media” ไว้ ว่า “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)” ซึ่งสรุ ปความเป็ นภาษาไทยได้ ว่า “ตัวนาสารจากแหล่งกาเนิดของการสื่อสาร (ซึ่งอาจจะเป็ น
มนุษย์หรื อวัตถุที่ไม่มีชีวิต) ไปยังผู้รับสาร (ซึง่ ในกรณีของการเรี ยนการสอนก็คือ ผู้เรี ยน)” [10]
ผศ.จริ ยา เหนียนเฉลย ให้ คาจากัดความของคาว่ า “สื่อการสอน” ไว้ ว่า “หมายถึง การนาสื่อมาใช้ ในการเรี ยนการ
สอนโดยตรง ซึง่ หมายถึงการนาวัสดุ เครื่ องมือและวิธีการมาเป็ นสะพานเชื่อมโยงความรู้ เนื ้อหาไปยังผู้เรี ยนได้ เพื่อทาให้ เกิด
ความเข้ าใจในสิง่ ที่ถ่ายทอดซึง่ กันและกัน ได้ ผลตรงตามจุดมุง่ หมาย” [4]
รศ.ไชยยศ เรื องสุวรรณ ให้ คาจากัดความของคาว่า “สื่อการสอน” ไว้ ว่า “หมายถึง สิ่งที่ใช้ ช่วยในการเรี ยนรู้ ซึ่งครู
และนักเรี ยนเป็ นผู้ใช้ เพื่อช่วยให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น” [5]
จากคานิยามและประเภทของสือ่ ข้ างต้ น งานวิจยั นี ้จึงขอนิยามคาว่า “สือ่ ” ไว้ วา่
สื่อ หมายถึง “ช่ องทาง (channel) ในการรั บข้ อมูลใด ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต ตารา
บทเรี ย น อุป กรณ์ ใ นการเรี ย นการสอนต่า ง ๆ ซึ่ง ช่ ว ยน าพาข้ อ มูลจากแหล่ง ข้ อ มูล ไปยัง ผู้รั บ ข้ อ มูล เพื่ อ ให้ บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ของสารนัน้ ๆ”
ในระบบการเรี ย นการสอนจะมี ค รู เ ป็ นผู้ส่ง สารหรื อ ข้ อ มูลและนัก เรี ย นเป็ นผู้รั บ สารหรื อ ข้ อ มูลแล้ ว สื่อ ที่ เ ป็ น
“ช่ องทาง” ถือว่ามีบทบาทสาคัญในระบบการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. ช่วยให้ คณ
ุ ภาพการเรี ยนรู้ดีขึ ้น ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
2. ช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ได้ ในปริ มาณมากขึ ้นในเวลาที่กาหนด
3. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสนใจและมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรี ยนการสอน
4. ช่วยให้ นกั เรี ยนจาความประทับใจที่เกิดขึ ้นได้
5. ช่วยส่งเสริ มการคิดและการแก้ ปัญหา
6. ช่วยให้ สามารถเรี ยนรู้ในสิง่ ที่เรี ยนรู้ได้ ยากได้ ง่ายขึ ้น มากขึ ้น เข้ าใจมากขึ ้น [4]

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่12 ฉบับที่2 (กรกฎาคม –ธันวาคม) 2558

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ พลัง งานของกลุ่ม เยาวชนจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กั บ
ความสัม พันธ์ ของความรู้ ทัศ นคติ และพฤติกรรม ซึ่งสาหรั บความสัมพันธ์ ข องปั จจัย ทัง้ 3 นี ้ ในด้ านพลัง งานผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาจากรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเรื่ องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ พลังงานของกลุม่ นักเรี ยน
ตัวอย่าง เพื่อหาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ ซึง่ จากการศึกษาพบว่า นักวิจยั จากต่างประเทศส่วน
ใหญ่ จ ะพบว่ า ความรู้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการใช้ จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน โดยมี ปั จ จัย ต่า ง ๆ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
DeWaters and S. E. Powers (2010) ได้ ทาการศึกษาถึงความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพลังงานในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ในรัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการรับรู้ ความรู้ สกึ และพฤติกรรมการใช้ มีปัจจัย
อื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น ค่านิยมทางสังคม รายได้ [14] Zyadin et al. (2011) ได้ ทาการศึกษาความรู้ การรับรู้ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในประเทศจอร์ แดน ชี ้ให้ เห็นว่าการศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการเรี ยนรู้ เรื่ องพลังงานหมุนเวียนและความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน [15] ขณะที่ Brounen et al.
(2012) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนัก และพฤติกรรมการใช้ และการอนุรักษ์ พลังงานของภาค
ครั วเรื อนในประเทศเนเธอร์ แลนด์ พบว่า ปั จจัยทางด้ านจานวนประชากรกับทัศนคติในการบริ โภคมี ผลต่อการอนุรักษ์
พลังงาน [13]
ขณะที่นัก วิจัยภายในประเทศที่ สนับสนุนว่า มี ปัจจัยต่าง ๆ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกับความสัมพันธ์ ระหว่า งความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ พลังงาน เช่น กวิน พุทธรวี (2549) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า พฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้ าอย่างประหยัดที่เกิดขึ ้นมีสาเหตุมาจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
การเน้ นเรื่ องการใช้ พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงการได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัว [2] สุกญ
ั ญา กัณหา (2551) ได้
ทาการศึกษาถึงการรับรู้ เนื ้อหาสารในภาพยนตร์ รณรงค์ใช้ น ้ามั นแก๊ สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า ปั จจัยพื ้นฐานของบุคคล เช่น รายได้ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา ก็มีผลต่อการรับรู้ และ
การตัดสินใจในการใช้ แก๊ สโซฮอล์ [12] ขณะที่ มัทนา พิมพ์ โชติ (2555) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์ ให้ ประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา: สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 ของกระทรวงพลังงาน
พบว่า กิจกรรมส่งเสริ มหรื อสิง่ จูงใจมีผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ พลังงานโดยทันที [7]
จึงสรุ ปได้ ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ พลังงานนัน้ จะมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ ามา
เกี่ยวข้ อง ทังปั
้ จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสือ่ นอกจากนี ้ งานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั สนับสนุนให้ มีการเพิ่มและปรับปรุงแก้ ไข
เนื ้อหาการเรี ยนการสอนเรื่ องพลังงานให้ มากขึ ้น เนื่องจากเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีผลต่อการรับรู้ในเรื่ องพลังงาน การปรับปรุงแก้ ไข
หรื อการจัดทาสือ่ ที่ดียอ่ มทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องพลังงานได้ อย่างถูกต้ องมากขึ ้น รวมถึงแรงจูงใจอื่น ๆ มีผลกระตุ้น
ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้ ได้ สงู ซึง่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการค้ นหาแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้
เรื่ องพลังงานได้

3. วิธีดาเนินงานวิจัย
3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การหาขนาดตัวอย่างวัดจากสูตร ดังนี ้
n

=

N / (1 + Ne2)

(1)

25

26
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n
=
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
N
=
ขนาดของประชากรที่ต้องการศึกษา
e
=
ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมรับได้
จากกลุม่ ประชากรทังหมด
้
2,914 คน และความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดที่ยอมรับได้ อยูใ่ นระดับนัยสาคัญปกติ
ที่นิยมกาหนดไว้ คือ 0.05 นามาแทนค่าในสูตรแล้ วจะได้
เมื่อ

n

=
=

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

เพราะฉะนัน้ ขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาอยูท่ ี่ประมาณ 352 คน

3.2 การเก็บและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากการวิจยั โดยใช้ แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่าง ที่ออกแบบด้ วยวิธีลิคเคอร์ ท (Likert Scale) [8]
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้ านพลังงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์ พลังงานของผู้ตอบแบบสอบ
ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ พลังงานและการใช้ อย่างอนุรักษ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ในลักษณะ ดังนี ้
1. เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระหว่างโรงเรี ยนใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ ากับโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ไกลจาก
แหล่งผลิตไฟฟ้ า รวม 3 กรณี และระหว่างโรงเรี ยนใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ ากับโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ไกลจากแหล่ งผลิตไฟฟ้ า แต่มี
ระบบการเรี ยนการสอนด้ านพลังงานเป็ นหลักสูตรพิเศษ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ด้ วย t-test โดยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการแจก
แจงความถี่ อัตราร้ อยละ และค่าเฉลีย่ เลขคณิต ซึง่ กาหนดให้ ค่าสถิติ t ที่ได้ ต้องมากกว่าค่า t วิกฤติ (t > t,n-1) และค่าความ
น่าจะเป็ นมีระดับนัยสาคัญที่ได้ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 (P < 0.05)
2. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปั จจัยทัว่ ไปกับกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัย
ทัว่ ไปในพื ้นที่ต่าง ๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและอัตราร้ อยละของการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อนามาประเมินความสาคัญของปั จจัยทัว่ ไปและปั จจัยด้ านแหล่งความรู้
ที่มีผลกระทบต่อกับความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เพื่อสรุป 2 สมมุติฐานหลัก และ 1 สมมุติฐานรอง ดังนี ้
สมมุติฐานหลักที่ 1: กลุม่ นักเรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน
เช่น โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มีความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานมากกว่ากลุม่ นักเรี ยนที่อยู่ในโรงเรี ยนซึ่งตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่อื่น ๆ

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่12 ฉบับที่2 (กรกฎาคม –ธันวาคม) 2558
ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ ากับกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนใน
พื ้นที่อื่น ๆ ซึ่งในงานวิจยั นี ้ คือ โรงเรี ยนที่อยู่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า เกี่ยวกับความรู้ ด้านพลังงาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
โดยใช้ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยที่มีความแปรปรวนของข้ อมูล 2 ชุดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ด้ วย t-test จาก
โปรแกรมสาเร็ จรูป Microsoft Excel 2010 และแบ่งออกเป็ น 3 กรณี ระหว่างโรงเรี ยนที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ า คือ โรงเรี ยนบ้ าน
วังเพลิง กับโรงเรี ยนในพื ้นที่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า ได้ แก่ โรงเรี ยนพระนารายณ์ โรงเรี ยนโคกกะเทียมวิทยาลัย และโรงเรี ยน
โคกสาโรง ภายใต้ จานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละชันปี
้ ที่มีความใกล้ เคียงกัน ได้ ผลดังนี ้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบนัยสาคัญระหว่างโรงเรี ยนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ด้ านความรู้พลังงาน

กรณี
1
2
3

โดย

โรงเรี ยน
บ้านวังเพลิง

Mean1

Mean2

t1

t2

P1

P2

6.34

2.84

2.30

4.72

0.01

0.01

พระนารายณ์

7.45

3.98

บ้านวังเพลิง

6.34

2.84

1.06

2.88

0.14

0.00

โคกกะเทียม

6.88

3.61

บ้านวังเพลิง

6.34

2.84

4.01

5.22

0.00

0.00

โคกสาโรง

8.33

4.23

Mean1 =
Mean2 =
t1
=
t2
P1
P2

=
=
=

ค่าเฉลีย่ ของความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
ค่าเฉลีย่ ของความรู้ทวั่ ไป
ค่าสถิติ (t-test) ของความแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ ของความรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษา
ค่าสถิติ (t-test) ของความแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ ของความรู้ทวั่ ไป
ค่าความน่าจะเป็ น (นัยสาคัญ) ของค่าเฉลีย่ ของความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
ค่าความน่าจะเป็ น (นัยสาคัญ) ของค่าเฉลีย่ ของความรู้ทวั่ ไป

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลีย่ (t-test) ระหว่างโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงกับโรงเรี ยนพระนารายณ์และโรงเรี ยนโคกสาโรง
ในกรณีที่ 1 และ 3 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P < 0.05 และค่า t มากกว่าค่า t วิกฤติ) ทังความรู
้
้ ตามมาตรฐานการศึกษา
และความรู้ทวั่ ไป โดยมีเพียงกรณีที่ 2 ในด้ านค่าเฉลีย่ ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเท่านันที
้ ่มีความแตกต่างกันอย่ างไม่มี
นัยสาคัญ (P > 0.05 และค่า t มากกว่าค่า t วิกฤติ) และจากค่าเฉลี่ยในตารางแสดงให้ เห็นว่า โรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงที่มีพื ้นที่
ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ ามีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความรู้ด้านพลังงานน้ อยกว่าโรงเรี ยนที่อยูไ่ กลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั้
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(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) เปรี ยบเทียบการตอบถูกของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างโรงเรี ยนในพื ้นทีต่ า่ ง ๆ ข้ อที่ 1 (ซ้ าย)
รูปที่ 1 (ข) เปรี ยบเทียบการตอบถูกของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างโรงเรี ยนในพื ้นทีต่ า่ ง ๆ ข้ อที่ 5 (ขวา)
ค่าเฉลีย่ ของความรู้ที่น้อยกว่าของโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง ประเมินได้ จากการตอบคาถามในแบบสอบถามเรื่ องความรู้
ซึง่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงมีปริ มาณร้ อยละของการตอบได้ ถกู ต้ องน้ อยกว่าโรงเรี ยนอื่น ๆ เป็ นส่วนใหญ่
เช่น คาถามข้ อที่ 1 ของความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ซึง่ ถามว่า “เครื ่องมื อที ่ใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของความร้อนคื ออะไร”
(รู ปที่ 1 (ก)) คาตอบที่ถูกต้ อง คือ “เทอร์ โมมิ เตอร์ ” และข้ อที่ 5 ของความรู้ ทวั่ ไป ซึ่งถามว่า “หลอดไฟชนิ ดใดที ่ประหยัด
พลังงานมากทีส่ ดุ ในปั จจุบนั ” (รูปที่ 1 (ข)) คาตอบที่ถกู ต้ อง คือ “หลอด LED” ซึ่งทัง้ 2 ข้ อ กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวัง
เพลิงตอบได้ ถกู ต้ องในคาตอบดังกล่าวข้ างต้ นน้ อยกว่าโรงเรี ยนอื่น ๆ อย่างชัดเจน จึงเป็ นสิ่งที่สนับสนุนว่า โรงเรี ยนบ้ านวัง
เพลิงที่มีพื ้นที่ใกล้ แหล่งพลังงานมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ด้ านพลังงานน้ อยกว่าโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง
เมื่อด้ านความรู้ ไม่สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ จึงพิจารณาเพิ่มเติมที่ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ พลังงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบนัยสาคัญระหว่างโรงเรี ยนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ด้ านทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ พลังงาน

กรณี
1
2
3

โดย

โรงเรี ยน
บ้านวังเพลิง

Mean1
27.25

Mean2
49.84

พระนารายณ์

28.55

57.02

บ้านวังเพลิง

27.25

49.84

โคกกะเทียม

28.91

54.58

บ้านวังเพลิง

27.25

49.84

โคกสาโรง

28.23

56.04

Mean1
Mean2
t1
t2

=
=
=
=

t1
2.60

t2
4.39

P1
0.00

P2
0.00

2.94

2.66

0.00

0.01

1.86

3.85

0.03

0.00

ค่าเฉลีย่ ของความตระหนัก/ทัศนคติ
ค่าเฉลีย่ ของการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้
ค่าสถิติ (t-test) ของความแตกต่างกันของค่าเฉลีย่ ของความตระหนัก/ทัศนคติ
ค่าสถิติ (t-test) ของความแตกต่างกันของพฤติกรรมการใช้
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P1
P2

=
=

ค่าความน่าจะเป็ น (นัยสาคัญ) ของค่าเฉลีย่ ของความตระหนัก/ทัศนคติ
ค่าความน่าจะเป็ น (นัยสาคัญ) ของการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลีย่ (t-test) ของระดับคะแนนด้ านความตระหนัก/ทัศนคติที่มีต่อพลังงานและการรับรู้ ถึง
พฤติกรรมการใช้ พลังงานระหว่างโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงกับโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ในกลุม่ ตัว อย่างทุกกรณีมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (ค่า P < 0.05 และค่า t มากกว่าค่า t วิกฤติ) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ วพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนด้ านความตระหนัก/ทัศนคติที่มีต่อพลังงานและการรับรู้ ถึงพฤติกรรมการใช้ พลังงานของโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงมีน้อย
กว่าโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ในกลุม่ ตัวอย่าง จึงไม่สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั้

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 (ก) เปรี ยบเทียบปริ มาณร้ อยละของการถอดปลัก๊ เมื่อเลิกใช้ เป็ นประจาทุกครัง้ (ซ้ าย)
รูปที่ 2 (ข) เปรี ยบเทียบปริ มาณร้ อยละของการไม่ถอดปลัก๊ เมื่อเลิกใช้ เลย (ขวา)
โดยตัวอย่างของคาตอบที่แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างได้ เด่นชัด เช่น จากรูปที่ 2 (ก) และ (ข) คาถามเกี่ยวกับการ
รับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ ซึ่งกาหนดว่า “ถอดปลัก๊ เครื ่องใช้ไฟฟ้ าเมื ่อเลิ กใช้งาน” ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างของ
โรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงจะถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเมื่อเลิกใช้ งานเป็ นประจาทุกครัง้ น้ อยกว่านักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยน
ในพื ้นที่อื่น ๆ และนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง ส่วนใหญ่จะไม่ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเมื่อเลิกใช้ งานเลย
มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ
สมมุติฐานหลักที่ 2: กลุม่ นักเรี ยนที่อยูใ่ นโรงเรี ยนซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน
เช่น โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มีความรู้ ความเข้ าใจด้ านพลังงานมากกว่ากลุม่ โรงเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนเรื่ อง
พลังงานเป็ นหลักสูตรที่สาคัญของโรงเรี ยน
เมื่อนาข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างและกลุม่ ประชากรจากอีกหนึ่งพื ้นที่ ที่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า คือ โรงเรี ยนสัตยาไส
แต่มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับพลังงานเป็ นพิเศษนอกเหนือจากหลักสู ตรตามมาตรฐานการศึกษามาพิจารณากับกลุ่ม
ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนในพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ า ได้ ผลดังรูปที่ 3
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การศึกษาเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติด้านพลังงาน (Energy literacy) ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา:
กรณีศกึ ษา 3 อาเภอในจังหวัดลพบุรี

รูปที่ 3 เปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจระหว่างกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรียนบ้ านวังเพลิงกับโรงเรี ยนสัตยาไส
จากกราฟจะเห็นได้ วา่ ร้ อยละของปริ มาณความรู้ ความเข้ าใจของโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงมีน้อยกว่ากลุม่ ตั วอย่างและ
กลุม่ ประชากรของโรงเรี ยนสัตยาไส (ในที่นี ้กลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนสัตยาไสมีทงหมด
ั้
6 คนและมีกลุม่ ประชากรทังหมด
้
39
คน) ยกเว้ นเรื่ องความตระหนักและทัศนคติที่มีมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างเล็กน้ อยเท่านัน้ จึงแสดงให้ เห็นว่า การเรี ยนรู้ ภายในชัน้
เรี ยนมีความสาคัญต่อความรู้ความเข้ าใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ไม่ใช่ความใกล้ หรื อไกลจากแหล่ง ผลิตไฟฟ้ า
สมมุติฐานรอง: ปั จจัยต่าง ๆ และปั จจัยที่มีความแตกต่างกันมีผลกระทบต่อความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยทัว่ ไปต่าง ๆ กับกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
โดยปั จจัยทัว่ ไปกับความรู้ด้านพลังงานพบว่า ปั จจัย
ทัว่ ไปส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้ด้านพลังงานของกลุม่ ตัวอย่างในระดับที่ใกล้ เคียงกันมาก ปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้ ที่ชดั เจนมากที่สดุ คือ แหล่งที่พกั ซึ่งแหล่งที่พกั ที่ไม่ใช่ผ้ ปู กครอง
และญาติ และการเดินทางด้ วยการเดินเท้ า รถสาธารณะ และรถยนต์สว่ นบุคคลจะส่งผลให้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทงั ้
ตามมาตรฐานการศึกษาและความรู้ทวั่ ไปของนักเรี ยนนัน้ มีคา่ สูงกว่า ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) และ (ข)

(ก)

(ข)

รูปที่ 4 (ก) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้กบั แหล่งที่พกั ต่าง ๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง (ซ้ าย)
รูปที่ 4 (ข) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้กบั วิธีการเดินทางไปโรงเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง (ขวา)
ขณะที่ระดับชันแต่
้ ละระดับมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความรู้ด้านพลังงานที่ใกล้ เคียงกันมากเช่นกัน แต่ค่าเฉลี่ยความรู้
ตามมาตรฐานการศึกษามีระดับที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 3 ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) ขณะที่คา่ เฉลีย่
ความรู้ทวั่ ไปในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 5 (ก) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับชันปี
้ (ซ้ าย)
รูปที่ 5 (ข) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้ทวั่ ไปแต่ละระดับชันปี
้ (ขวา)
ทางด้ านทัศนคติ ทังด้
้ านความรู้ สกึ และความตระหนัก/ทัศนคติพบว่า มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับความรู้ คือ ปั จจัย
ทัว่ ไปส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อค่าเฉลีย่ ของคะแนนที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนด้ านความตระหนัก/ทัศนคติในแต่
ละระดับชันปี
้ ที่มีความใกล้ เคียงกัน แต่เพิ่มขึ ้นทุกปี ตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง 3 ดังรูปที่ 6 (ก)
ส่วนด้ านการรับรู้ ถึง พฤติกรรมการใช้ พลังงานพบว่า ปั จจัยทัว่ ไปต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัด ในหลายปั จจัย โดยเฉพาะเพศ จานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ ของ
ครอบครัว รายได้ ของนักเรี ยน และการเดินทาง ดังตัวอย่างรู ปที่ 6 (ข) ที่แสดงถึงปั จจัยทางด้ านรายได้ ของครอบครัวที่มีต่อ
การรับรู้ ถึงพฤติกรรมการใช้ พลังงาน ซึ่งพบว่า นักเรี ยนที่ครัวเรื อนมีรายได้ ที่มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ พลังงานสูงมากที่สดุ

(ก)

(ข)

รูปที่ 6 (ก) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนความตระหนัก/ทัศนคติแต่ละระดับชันของกลุ
้
ม่ ตัวอย่าง (ซ้ าย)
รูปที่ 6 (ข) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการใช้ พลังงานของแต่ละระดับรายได้ ของครอบครัว (ขวา)
จากการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยทัว่ ไปต่าง ๆ มีผลต่อความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน โดยมีหลายปั จจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ พลังงานของกลุม่ ตัวอย่าง
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาจากพื ้นที่ตา่ ง ๆ ที่แตกต่างกัน ย่อมมีลกั ษณะของปั จจัยทัว่ ไปต่าง ๆ ที่แตกต่างกันด้ วย นั น้
พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงมีนกั เรี ยนส่วนใหญ่ที่มีอายุน้อยกว่า (รู ปที่ 7 (ก)) รายได้ ของครอบครัว
น้ อยกว่า (รู ปที่ 7 (ข)) นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า โดยอายุที่น้อยกว่า
แสดงถึงระดับความรู้ ความเข้ าใจที่ยิ่งมีอายุเพิ่มขึ ้น ยิ่งมีความรู้ ความเข้ าใจมากขึ ้น (รู ปที่ 5 (ก) และ 6 (ก)) ซึ่งระดับชันปี
้ ที่
สูงขึ ้น นักเรี ยนย่อมมีอายุมากขึ ้น ขณะที่ระดับรายได้ นนแสดงถึ
ั้
งความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจที่พื ้นที่ ใน
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โรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง ซึง่ ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ าและเป็ นเขตชนบท มีน้อยกว่าโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ซึ่งไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า
และอยูใ่ นเขตเมือง

(ก)

(ข)

รูปที่ 7 (ก) ร้ อยละของอายุของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรียนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ (ซ้ าย)
รูปที่ 7 (ข) ร้ อยละของระดับรายได้ ภายในครอบครัวของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างของโรงเรี ยนในพื ้นที่ตา่ ง ๆ (ขวา)
เมื่อพิจารณาจากอีกหนึง่ ปั จจัย คือ แหล่งความรู้ พบว่านักเรี ยนจากกลุม่ ตัวอย่างมีจานวนการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
ด้ านพลังงานจากโทรทัศน์และวิทยุมากกว่าแหล่งความรู้ อื่น ๆ รองลงมา คือ อินเทอร์ เน็ต และมีจานวนการได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารด้ านพลังงานจากหนังสือเรี ยนหรื อการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนน้ อยที่สดุ ซึง่ มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกันในกลุม่ ตัวอย่าง
ทุกพื ้นที่ แสดงให้ เห็นว่า แหล่งความรู้ ไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างของนักเรี ยนจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงมีค่ าเฉลี่ยของ
ความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานน้ อยกว่าโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า โดยเมื่อ นาผลการวิจยั ในการ
เข้ าร่วมโครงการเกี่ยวกับพลังงาน ซึง่ โดยส่วนใหญ่โรงเรี ยนจะเป็ นผู้กาหนดและนาพานักเรี ยนเข้ าร่ วม เปรี ยบเทียบกับการรับ
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังงานจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ มาพิจารณาร่วมกันทาให้ ได้ ผลดังรูปที่ 8 (ก) และ (ข) ดังนี ้

(ก)

(ข)

รูปที่ 8 (ก) เปรี ยบเทียบการเข้ าร่วมหรื อไม่เข้ าร่วมโครงการเกี่ยวกับพลังงานของกลุม่ ตัวอย่าง (ซ้ าย)
รูปที่ 8 (ข) เปรี ยบเทียบการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับโครงการพลังงานจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง (ขวา)
จากกราฟพบว่า กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิงมีร้อยละของปริ มาณการเข้ าร่วมโครงการพลังงานน้ อยที่สดุ
และไม่เข้ าร่ วมมากที่สดุ นอกจากนี ้ยังมีร้อยละของปริ มาณการรับ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังงานน้ อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ และมีร้อยละของปริ มาณการไม่ร้ ู มากที่สดุ แสดงให้ เห็นว่า การเข้ าร่ วมโครงการพลังงาน
และการรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังงานเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึง่ ที่ซ้อนอยูใ่ นปั จจัยเรื่ องแหล่งความรู้ ที่ทาให้
กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง ซึ่งอยู่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ า มีค่าเฉลี่ยของความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ ถึงพฤติกรรม
การใช้ พลังงานน้ อยกว่าโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ซึง่ อยูไ่ กลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า
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5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สามารถตอบสมมุติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมุติฐานหลักที่ 1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั พื ้นที่ผลิตไฟฟ้ า คือ โรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง มี
ความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานน้ อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ าทังที
้ ่อยู่ในเขตเมืองและ
เขตนอกเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้ อยกว่ากลุ่มตัวอย่างจากโรงเรี ยนในพื ้นที่อื่น ๆ ทังด้
้ านความรู้ ทัศนคติ และ การรับรู้ ถึง
พฤติกรรมการใช้ อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ไม่สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่าพื ้นที่ที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ าไม่ใช่ปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการมีความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน
สมมุติฐานหลักที่ 2 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั แหล่งผลิตไฟฟ้ า คือ โรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง มี
ความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงานน้ อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนซึ่งอยู่ในพื ้นที่ไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้ า แต่มีหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนด้ านพลังงานเป็ นพิเศษ คือ โรงเรี ยนสัตยาไส ไม่สอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมุติฐานรอง พบว่า
1. ปั จจัยทัว่ ไป เช่น เพศ สมาชิกภายในครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ ของผู้ปกครอง แหล่งที่พั กอาศัย
รายได้ ของนักเรี ยน การเดินทางมาโรงเรี ยน และระดับชันปี
้ การศึกษา มีผลกระทบต่อความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน
2. ปั จจัยทัว่ ไปของนักเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนที่อยู่ในพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ า มีกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ
น้ อย มากที่สดุ มีรายได้ ของครอบครัวน้ อย มากที่สดุ และมีรายได้ ของนักเรี ยนน้ อย มากที่สดุ
3. สือ่ โทรทัศน์/วิทยุและอินเทอร์ เน็ตมีจานวนการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลความรู้มากกว่าหนังสือหรื อตาราเรี ยน และกลุม่
ตัวอย่างจากพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ ามีการรับข้ อมูลข่าวสารจากแหล่งความรู้ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สว่ นใหญ่น้อยกว่ากลุม่
ตัวอย่างจากพื ้นที่อื่น ๆ
จากการวิจยั สรุปได้ วา่
1. พื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตไฟฟ้ าไม่ ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน
2. หลักสูตรการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน
3. ปั จจัยทัว่ ไปต่าง ๆ รวมถึงความเจริ ญทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อความรู้ความเข้ าใจ
ด้ านพลังงาน
จากการวิจยั ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. โรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดยรอบพื ้นที่ใกล้ แหล่งผลิตพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้ า ซึง่ อยูใ่ นเขตชนบทที่ห่างไกลจากความเจริ ญ
ทางด้ านสังคม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรได้ รับโอกาสในการเข้ าถึงความรู้ ความเข้ าใจด้ านพลังงานมากขึน้
ทัดเทียมกับโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ไกลจากแหล่งผลิตพลังงาน แต่มีความเจริ ญทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่
ดีกว่า โดยควรใช้ งบประมาณจากนโยบายการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ าในด้ านต่าง ๆ
รวมถึงด้ านการศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ าที่เก็บจากการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าต่อหน่วยที่ผลิต [3] และงบประมาณจาก
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของโรงไฟฟ้ า
ลงไปสูโ่ รงเรี ยนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้ า
2. ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนด้ านพลังงานให้ ดีขึ ้น โดยจะต้ องทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ
เจาะลึกลงไปในทุกองค์ประกอบของความรู้ความเข้ าใจด้ านพลังงาน ทังด้
้ านความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้
ด้ านพลังงาน เพราะหลักสูตรการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อความรู้ ความเข้ าใจด้ านพลังงาน ดังเช่นที่
โรงเรี ยนสัตยาไสมีกระบวนการเรี ยนการสอนด้ วยการให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิการผลิตพลังงานจริ ง เพื่อให้ เกิดความตระหนัก
ถึงความยากลาบากในการได้ มาซึง่ พลังงานไฟฟ้ า รวมถึงการเลือก หรื อพัฒนาและปรับปรุ งสื่อที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนต่าง
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การศึกษาเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติด้านพลังงาน (Energy literacy) ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา:
กรณีศกึ ษา 3 อาเภอในจังหวัดลพบุรี
ๆ ให้ มีความถูกต้ องชัดเจนมากขึ ้น มีความน่าสนใจมากขึ ้น นอกจากนี ้ ครูผ้ สู อนควรนาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนมากขึน้ เพื่อให้ การเรี ยนการสอนด้ านพลังงานมีความสอดคล้ องและ เหมาะสมกับ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในพื ้นที่ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็ จได้ ด้วยความช่วยเหลือและความกรุ ณาอย่างสูงของ ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต อาจารย์ ที่
ปรึ กษางานวิจัยที่สละเวลาอันมีคุณค่าในการให้ คาแนะนา ข้ อคิดเห็นเสนอแนะ กาลังใจ ตลอดใจความห่วงใยในคว าม
คืบหน้ าของการทาวิจยั ที่มีอย่างเสมอมา ทาให้ งานวิจยั ฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ เป็ นอย่างดี
กราบขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่ ครูอาจารย์ ตลอดจนนักเรี ยนของโรงเรี ยนพระนารายณ์ โรงเรี ยนโคกกะเทียม โรงเรี ยน
โคกสาโรง โรงเรี ยนบ้ านวังเพลิง และโรงเรี ยนสัตยาไสที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ ความร่ วมมือเกี่ยวกับกระบวนการทาวิจัย
จนกระทัง่ สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลงด้ วยดี
กราบขอบพระคุณท่านผู้บริ หาร คณะกรรมการ ตลอดจนอาจารย์ของบริ ษัท สานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด ที่ได้
มอบเงินทุนการศึกษาสาหรับการศึกษาระดับปริ ญญาโท สหสาขาวิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน และการ
ทาวิจยั ฉบับนี ้จนกระทัง่ การทาวิจยั สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลงด้ วยดี
เหนือสิง่ อื่นใดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวอันเป็ นที่เคารพรักยิ่งของผู้วิจยั ที่คอยให้ กาลังใจ
มอบความห่วงใย จนทาให้ ผ้ วู ิจัยฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ จนกระทัง่ สามารถทาวิจยั ฉบับนี ้ให้ สาเร็ จเสร็ จสิ ้นลงได้ เป็ นอย่างดี
และขออุทิศคุณค่าและคุณประโยชน์จากงานวิจยั ฉบับนี ้แด่ผ้ มู ีพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี ้
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