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  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกลุมประเภทโรงเรยีน และศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมและลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนของกลุมโรงเรียนท่ีเขา
รวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดภายในโรงเรียน โดยใชขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอม
และการใชทรัพยากรของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระหวางป 2549-2552 มี
ท้ังส้ินจํานวน 168 โรงเรียน พ้ืนท่ี 8 จังหวัด การวิเคราะหใชวิธีการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
โดยใชเทคนิคสถิติการวิเคราะหแบบกลุม (Clustering) และทําการจําแนกขอมูล (Classification) 
ดวยวิธี Decision trees ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้แสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีสําคัญและแนวทางอันสําคัญท่ีมี
ผลตอการสงผลใหโรงเรียนนั้นๆ  เกิดความประสบผลสําเร็จในการเขารวมโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาด สําหรับในการศึกษาครั้งนี้พบ 8 กรณี และปจจัยท่ีปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จใน
การลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนสามารถสรุปไดเปน 4 กลุม ปจจัย ดังนี้ 1) ปจจัยท่ีมีความสําคัญ
และสามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จไดอยูในเกณฑมากท่ีสุด ไดแก 
จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน 2) ปจจัยท่ีมีความสําคัญและสามารถสงผล
ใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จไดอยูในเกณฑรองลงมาอันดับท่ี 1 ไดแก ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 3) ปจจัยท่ีมีความสําคัญและสามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม
สําเร็จไดอยูในเกณฑรองลงมาอันดับท่ี 2 ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนพัดลมในโรงเรียน 
โครงการกําจัดขยะภายในโรงเรียน จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน และ
บทเรียนท่ีสงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา และสุดทาย 4) ปจจัยท่ีมีความสําคัญและ
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สามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จไดอยูในเกณฑรองลงมาอันดับสุดทาย 
ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟาในโรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรในโรงเรียน โครงการบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียน และโครงการกําจัดขยะและของเสีย
อันตรายภายในโรงเรียน  
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ABSTRACT 
 
Title of Thesis Factors Affecting the Success of Resource Reduction in Schools 
Author Mr. Nitibhatthara  Bua-ngam 
Degree  Master of Science (Environmental Management) 
Year 2012 
 
 

 Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and 
Environment conducted an clean technology initiative with 168 schools from across the country 
to reduce the amount of waste and energy consumption between 2006 and 2009.  This research 
aimed to determine factors and patterns affecting the success of resource reduction programs in 
schools in Thailand.  Data were collected from the schools participating in the programs and 
analyzed by data mining techniques to identify factors and characteristics of schools and activities 
affecting the success of the programs. 

Top important factors affecting the success or failure of the programs were energy 
conservation program, main participation of grades 7 to 9 students, water conservation program, 
size of schools, ratio of students per teacher in the school, and the number of users per electrical 
equipment, respectively. 

 Interesting patterns contributed to the success of the programs addition to the energy 
conservation program which is required in every successful location include, for examples, (1) 
programs on water conservation and hazardous waste management with no more than 98 users 
per electrical equipment and main participation of grades 7 to 9 students, (2) a large-sized school 
with the ratio of student per teacher no more than 23 and main participation of grades 7 to 9 
students (3) a medium-sized school with a program on solid waste management, no more than 45 
users per television, and the ratio of student per teacher more than 16, and (4) a small-sized 
school with a program on solid waste management and the ratio of student per television no more 
than 45. 
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Insights into the factors and patterns are discussed. The findings from this research will 
be an important guidance for the schools in the country running environmental conservation 
efforts. 

 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดเนื่องจากการไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลหลายทาน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของเจาหนาท่ีโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน การกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทุกทานท่ีไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูล ใหความรวมมือและชวยเหลือเปน
อยางดียิ่งตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการและเก็บขอมูล จึงทําใหการเก็บขอมูลนั้นสมบูรณครบถวน
สมบูรณ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานท่ีไดใหความรูและคําแนะนําในการเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร. วรางคณา ศรนิล ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักในการทําวิทยานิพนธนี้ และ
ดร. โอม ศรนิล ซ่ึงท่ีไดช้ีแนะแนวทางในการใหขอมูลเกี่ยวกับดานสถิติในการใชวิเคราะหขอมูลท้ัง
สองทานไดใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการปรับปรุงแกไข และคอยกระตุนเตือนใหทําสําเรจ็อยาง
รวดเร็วและสมบูรณ รวมไปถึงการใหความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีในคณะฯ ทุกคนท่ีคอยอํานวย
ความสะดวกในการเรียนมาตลอด และท่ีสําคัญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรท่ีไดประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูใหขาพเจาในหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอมนี ้
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวของขาพเจา ท่ีเปนกําลัง
แรงใจ เปนพลังท่ียิ่งใหญและสําคัญเปนอยางยิ่ง ลวนสงผลทําใหขาพเจามีวันท่ีดีในทุกๆวันนี้ 
ตลอดจนมิตรสหายท่ีรักทุกคนท่ีไดใหการสนับสนุน ชวยเหลือ กระตุนเตือน และเปนกําลังใจใน
การทําวิทยานิพนธนี้ จึงทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
 

ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีกําลังประสบปญหาทางดานส่ิงแวดลอมเปนอยาง
ยิ่งไมวาจะเปน ปญหาเรื่องขยะ น้ําเสีย และอากาศเสีย รวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ส้ินเปลือง ซ่ึงลวนแลวแตกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงกับมนุษยท้ังส้ิน และจากอดีตท่ีผานมาการ
จัดการส่ิงแวดลอมมักเปนการบําบัดหรือจัดการปญหาท่ีปลายเหตุ หรือท่ีเรียกวาเปนการบําบัดท่ี
ปลายทอ (End of pipe treatment) เชน การสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เตาเผาขยะ และบอฝงกลบขยะ 
เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวาวิธีการดังกลาวมีคาใชจายสูงไมวาจะเปนตนทุนในการลงทุน และการรักษา
ดูแลระบบดังกลาว ปจจุบันองคกรตางๆไดใหความสําคัญและนําหลักการจัดการส่ิงแวดลอมแนว
ใหมท่ีเนนไปท่ีการปองกันมลพิษ ณ แหลงกําเนิด (Pollution Prevention) ไปประยุกตใชหรือท่ี
เรียกวาเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดทํา
โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ซ่ึงเปนไปตามแผนแมบทแหงชาติวาดวย
การผลิตท่ีสะอาดป 2543-2549 กลยุทธท่ี 3 และมาตรการดําเนินการดานการรณรงคประชาสัมพันธ
เพ่ือใหความรูความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมใหกับประชาชน หนวยงานองคกรทุกภาคสวน
ใหมีการดําเนินงานดานการผลิตท่ีสะอาด และสอดคลองกับภารกิจของกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิง แ ว ด ล อ ม ใ น ด า น ก า ร ร ณ ร ง ค ส ง เ สริ ม สร า ง จิ ต สํ า นึ ก ทุ ก ภ า ค ส ว น ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม อีกท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การสงวนบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม, 2552 : 1) 
การดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนเปนการมององครวมของการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมและการจัดการการใชทรัพยากร โดยเนนการลดปญหาท่ีตนเหตุหรือลดมลพิษท่ี
แหลงกําเนิดทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตและลดคาใชจายในการ
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จัดการมลพิษ อีกท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนในการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดยัง
เปนกระบวนการจัดการ และแกไขปญหาทางส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการใช
ระบบการเรียนรู ถายทอด และปลูกฝงคุณคาในจิตใจ สามารถนําไปสูความรูและการปฏิบัติท่ี
ถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กและเยาวชน ท่ีจะเติบโตเปนผูใหญในภายภาค
หนา จัดเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาในอนาคต  ท่ีจะนําไปสูการแกไขและการจัดการส่ิงแวดลอม
ในอนาคตแบบยั่งยืน  

การดําเนินโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ดําเนินการมาตั้งแตป 2548 โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน 168 โรงเรียน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
8 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีการเก็บขอมูล
ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากร ไดแก ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา น้ํา และการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการดานส่ิงแวดลอม เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงการอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาสงผลใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการลดการ
ใชทรัพยากรภายในสถานศึกษา และเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของขอมูลดังกลาวโดยไดนําเทคนิคการจัดทําเหมืองขอมูล (Data Mining) มาใชในการ
จําแนกขอมูล (Classification) เพ่ือจัดกลุมโรงเรียนตามการใชทรัพยากรและวิเคราะหหาปจจัยท่ี
เกี่ยวของตอความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรในโรงเรียน ซ่ึงจะเปนตัวแบบ 
(Model) ของโรงเรียนแตละประเภทเพ่ือเปนตัวอยางแก โรงเรียนอ่ืนท่ียังไมไดเขารวมโครงการ ทํา
ใหการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดดําเนินการไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น ปจจุบัน พ.ศ. 2554
โครงการสงเสรมิการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนกําลังดําเนินการขยายโครงการออก
ไปสูโรงเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ แตการขยายผลโครงการให
ครอบคลุมท้ังประเทศนั้นตองใชงบประมาณ เวลา และบุคลากรจํานวนมาก ดังนั้นการขยายผลให
รวดเร็วตองใหโรงเรียนท่ียังไมดําเนินโครงการดําเนินการเอง แตในขณะเดียวกันตองมีขอมูล
สนับสนุนวาลักษณะโรงเรียนของตนควรจะมีคาการใชทรัพยากรเทาไร และอะไรเปนผลสําเร็จใน
การดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จบาง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนเครื่องมือและตัวชวย
ใหโรงเรียนท่ีสนใจลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนไดศึกษาและนําไปปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดผลการ
ลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1) เพ่ือศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมและการลดการใช
ทรัพยากรในโรงเรียน 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 
 1) ศึกษาวิธีการดําเนินโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนของกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 2) ศึกษาขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอม และการใชทรัพยากรของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

3) ศึกษาวิธีการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
4) จัดทําตัวแบบ (Model) เพ่ือจัดกลุมโรงเรียนตามการใชทรัพยากรและศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน 
5) วิเคราะหขอมูลของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน

โรงเรียน โดยวิธีการทําเหมืองขอมูล กลาวคือใชวิธีจําแนกขอมูล (Classification) ในการศึกษาปจจัย
ท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน 
 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1) มีการจัดทําตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
2) ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการในจัดการใชทรัพยากรทางส่ิงแวดลอม การลด

การใชทรัพยากรในโรงเรียน 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1)  การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) หมายถึง ขบวนการทํางานท่ีเปนขั้นตอน (Process) 
เพ่ือสกัดขอมูล (Extract Data) จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Large Information) เพ่ือใหไดสารสนเทศ 
(Useful Information) ท่ีเรายังไมรู (Unknown Data) โดยเปนสารสนเทศท่ีมีเหตุผล (Valid) และ
สามารถนําไปใชได (Actionable) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีประโยชนเพ่ือชวยในการจัดการขอมูลใหพรอม
และนําไปใชได 
 2)  เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology : CT) หมายถึง การพัฒนา เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการผลิต หรือการบริโภคใหเกิดผลกระทบหรือความเส่ียงตอ
มนุษยและส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด และตองมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรดวยวิธีการลดมลพิษท่ี
แหลงกําเนิด การใชซํ้า และการนํากลับมาใชประโยชนใหม โดยสงเสริมการมีสวนรวมของทุกคน
ในองคกร   
 3)  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน หมายถึง การนําหลักการเทคโนโลยี
สะอาดมาประยุกตใชในการดําเนินงานของโรงเรียน มุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ
ปรับปรุงหรือเลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือการใชทรัพยากรอยางคุมคาดวยการลดการใชและการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม ทําใหเกิดการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งครูและนักเรียนมีสวนรวมกําหนดแนวทางการทําเทคโนโลยีสะอาดและ
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
 4)  การวิเคราะหแบบกิ่งกานสาขา (Decision Trees) เปนการวิเคราะหทางเลือกท่ีนิยมใช
เม่ือมีเหตุการณตั้งแต 2 เหตุการณขึ้นไปท่ีเกิดตอเนื่องกัน หรือกรณีท่ีมีการตัดสินใจซ่ึงมี
ความสัมพันธตอเนื่องกันโดยผูตัดสินใจมี ทางเลือกหลายทาง แตไมทราบผลลัพธของแตละ
ทางเลือก และการตัดสินใจในครั้งหลังขึ้นอยูกับผลของการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นกอนหนานี้ การ
วิเคราะหแบบกิ่งกานสาขาเปนการแสดงขบวนการตัดสินใจซ่ึงจะบอกทางเลือก (วิธีการตัดสินใจ 
ความนาจะเปนของแตละทางเลือก รวมท้ังบอกคาใชจายหรือส่ิงท่ีตองเสียไป เพ่ือใหไดซ่ึงผลลัพธ
ของแตละทางเลือก) โดยการวิเคราะห จะแสดงใหเห็นในรูปกิ่งกานสาขาของตนไม โดยเริ่มจากจุด
ท่ีตองตัดสินใจ ซ่ึงกิ่งกานจะใชแทนทางเลือกตางๆ และเม่ือปญหาคล่ีคลายผูทําการตัดสินใจจะพบ
ทางเลือกหรือไดผลลัพธ ในขั้นสุดทาย 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรใน
โรงเรียน ผูวิจัยไดทําการศึกษา  รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาใช
ประกอบในงานวิจัยเพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  โดยครอบคลุมเนื้อหา 10 สวน ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด 
 2.2  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในสถานศึกษา 
 2.3  เหมืองขอมูล (Data Mining) 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา 
 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 2.6  เทคโนโลยีการถายทอด 
 2.7  แนวคิดและทฤษฎีการอนุรักษพลังงานไฟฟา 
 2.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียและการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 2.9  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาด และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) 
   

ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดจํานวนลง และปญหามลพิษท่ีนับวันจะกอตัวและทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ทุกฝายจึงตองออกมาชวยกันดูแลและรักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสะอาดเปนวิธีหนึ่งท่ีมีการนํามาใชในการจัดการมลพิษและการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพโดยการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 
2.1.1  นิยามและความหมาย 
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) นักวิชาการหลายทานและหนวยงานตางๆ ไดให

ความหมายแตกตางกันออกไป แตสามารถสรุปความหมายท่ีเขาใจงายและชัดเจนไดดังนี ้
เทคโนโลยีสะอาด คือ กลยุทธในการปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปล่ียนเปนของเสียนอยท่ีสุด หรือไมมีเลย 
การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจึงเปนท้ังการรักษาส่ิงแวดลอม และการลดคาใชจายในการผลิตไป
พรอมๆ กันดวย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2550) 

พรพจน เปยมสมบูรณ (2548) กลาวถึงเทคโนโลยีสะอาดวาคือ “การพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรในการผลิตหรือการบริการอันเปนการลดการเกิด
ของเสียและการสูญเสียท่ีแหลงกําเนิด หรืออีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยีสะอาด คือกลยุทธในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ โดยมุงเนนความเขาใจลักษณะการทํางาน และทําการแกไข
ขอบกพรองท่ีตนเหตุ เทคโนโลยีสะอาดตองทํางานเปนทีมท่ีใชเวลาและความคิดเพ่ือพัฒนา
กระบวนการท่ีนําไปสูมาตรการท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง” คําวาเทคโนโลยีสะอาด เปนคําท่ีมี
ความหมายคลายกับคําวา การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner 
Production) การลดของเสีย (Waste Minimization) การผลิตเพ่ือส่ิงแวดลอม (Green Productivity) 

 
2.1.2  วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด  
สถาบันส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2543) ไดกลาวถึง

วิธีการของเทคโนโลยีสะอาดวาประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ 
          2.1.2.1  การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด 

                  เม่ือทราบตัวมวลสารท่ีเปนประเด็นปญหาของมลพิษและสาเหตุของการเกิดมลพิษ
แลว การลดมลพิษสามารถทําไดโดย 
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                  1)  การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ (Production Reformulation) โดยการปรับปรุงใน
รายละเอียดของผลิตภัณฑเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดสารมลพิษ โดยพัฒนาหรือออกแบบให
สามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

         2)  การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต (Process Change) สามารถดําเนินการ
ไดดังนี้ 

 (1)  การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ (Input Material Change) เปนการใชวัตถุดิบท่ี
สะอาดขึ้น หมายถึง คุณสมบัติของวัตถุดิบเองหรือส่ิงท่ีปนเปอนมากับวัตถุดิบ เชน การยกเลิกหรือ
ลดการใชวัตถุดิบท่ีเปนอันตรายหรือสารท่ีกอมลพิษสูง 

 (2)  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Improvement) โดย
การปรับเปล่ียนวิ ธีการ กลไกในกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงในสายการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสียทําการออกแบบใหมหรือเพ่ิมระบบอัตโนมัติเขาชวยเปนตน 

  (3)  การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (Operation Improvement) 
โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการ ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
กระบวนการผลิตใหสามารถลดตนทุนและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล 

          2.1.2.2  การใชซํ้า (Reuse) หรือการนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
         เปนการจัดการของเสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ อยางเหมาะสมโดยอาศัยหลักการ
ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากจุดหนึ่งอาจสามารถนําไปใชประโยชนไดในอีกจุดหนึ่งหรือแมแตจุดเดิม 

          1)  การใชซํ้า (Reuse) เปนการนําเอาของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตมา
ใชซํ้าโดยการนํากลับมาใชใหมโดยตรง เพ่ือใชในการผลิตเดิมหรือใชในกระบวนการอ่ืน 

          2)  การนํากลับมาใชใหม (Recycle) เปนการนําของเสียไปผานกระบวนการเพ่ือนํา
กลับมาใชอีกครั้งหรือเปนผลพลอยไดท่ีมีมูลคาเพ่ิม 

 
2.1.3  ขั้นตอนการทําเทคโนโลยีสะอาด  
กรมควบคุมมลพิษ (2548) สรุปขั้นตอนการทําเทคโนโลยีสะอาดขององคกรไว 6 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
          ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดนโยบายและจัดตั้งทีมงาน คือ การกําหนดนโยบายอยางชัดเจน

เปนลายลักษณอักษร การกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนสามารถวัดผลได และการจัดตั้งคณะทํางาน/
ทีมงานเทคโนโลยีสะอาดขององคกรควรจะประกอบดวยผูแทนจากแผนกตางๆ ขององคกรสมาชิก
ในทีมควรสมัครใจท่ีจะรวมกิจกรรมนี้และมีความมุงม่ันในการลดของเสียท่ีแหลงกําเนิด รวมท้ัง    
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มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และควรมีการพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น พรอมท้ังหาแนว
ทางการปองกัน 
         ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจประเมิน คือ กระบวนการสํารวจ คนหาปญหาและสาเหตุของ
การเกิดของเสีย รวมท้ังประเมินผลกระทบและบริเวณท่ีมีศักยภาพในการทําเทคโนโลยีสะอาดโดย
ทีมงานเทคโนโลยีสะอาดจะตองทําการสํารวจเบ้ืองตนรวมกันโดยสังเกตลักษณะการทํางาน การใช
วัตถุดิบ ทรัพยากรตางๆ และของเสียท่ีเกิดขึ้น โดยประเด็นท่ีควรใหความสนใจ คือ สวนท่ีกอใหเกิด
ของเสียเปนปริมาณมาก คิดเปนมูลคาของเสียสูง เกิดประโยชนท่ีเห็นไดเดนชัดหรือสามารถ
ดําเนินการไดทันที 
           ขั้นตอนท่ี 3 การหาทางเลือก จากขั้นตอนท่ีแลวจะไดขอมูลสําหรับทํารายการ
ทางเลือกท่ีจะจัดการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นทําการประเมินคราวๆ โดยเลือกทางเลือกท่ีลงทุน
นอยกอน หรืออาจทางเลือกท่ีเกิดผลเสียหายมากหากไมรีบดําเนินการ หรือทางเลือกท่ีสามารถ
ดําเนินการไดโดยทันทีโดยไมตองศึกษาเพ่ิมเติม 
           ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินทางเลือก เปนการพิจารณาทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตร 
และส่ิงแวดลอม โดยท่ีทางเทคนิคจะพิจารณาถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ กระบวนการ
ผลิต ความยากงายในการทํางาน ความจําเปนในการอบรมพนักงาน และระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน สําหรับทางเศรษฐศาสตรควรพิจารณาถึง คาใชจายในการลงทุน คาแรงในการผลิตของ
เสียท่ีลดลง มูลคาจากการใชประโยชนของเสียท่ีเพ่ิมขึ้น และคาใชจายในการบํารุงรักษาท่ีลดลง 
โดยระยะเวลาคืนทุน(ป) ควรมีคานอยๆ สวนทางดานส่ิงแวดลอม ควรพิจารณาถึงปริมาณมลพิษท่ี
เกิดขึ้นนอยลง และทรัพยากรถูกใชอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           ขั้นตอนท่ี 5 จัดลําดับความสําคัญและแผนปฏิบัติการ คือการจัดลําดับทางเลือกโดย
คํานึงถึงทางเลือกท่ีมีการลงทุนนอยท่ีสุดและมีการใหผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรคุมคาหรือ
ท่ีชัดเจน และท่ีสําคัญควรเลือกทางเลือกท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีท้ังดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตร 
และส่ิงท่ีควรนําเสนอใหกับผูบริหารในการอนุมัติดําเนินการควรประกอบดวยเงินทุนคาใชจายท่ี
ประหยัดได ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาในการดําเนินการ และผูรับผิดชอบ 
           ขั้นตอนท่ี 6 ดําเนินงานและติดตามผล การติดตามประเมินผลนอกจากจะบงช้ี
ความสําเร็จแลวยังทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นผูรับผิดชอบในแตละทางเลือก
ควรจะมีการวัดผลสําเร็จเปรียบเทียบสภาพกอนและหลังดําเนินการ และควรรายงานใหกับผูบริหาร 
รวมท้ังบุคลากรภายในองคกรไดทราบถึงความสําเร็จ เพ่ือสรางความภูมิใจ และเกิดความตองการมี
สวนรวมมากขึ้น 
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 นอกจากนี้ ควรสรุปผลงานเผยแพรสูสาธารณะชนในรูปแบบตางๆ เชน เอกสารแนะนํา
องคกร และวารสารเชิงวิชาการ เปนตน เพ่ือเปนการสรางกาํลังใจใหกับผูมีสวนเกีย่วของ  
 
 
2.  การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในสถานศึกษา 
 

ดังท่ีกลาวขางตนเทคโนโลยีสะอาด เปนเครื่องมือท่ีนํามาใชในการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม โดยลดปญหาตั้งแตตนเหตุหรือจากแหลงผลิต และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด โดยวิธีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องและ
ทําท้ังกระบวนการอยางเปนองครวม โดยในปจจุบันไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในการ
ผลิตและบริการสาขาตางๆ 

  
2.2.1  ความเปนมาของการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในสถานศึกษา 
สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม เล็งเห็นปญหาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลง และ

ปญหามลพิษท่ีรุนแรงขึ้น และโรงเรียนเปนหนวยของสังคมท่ีเปนกําลังสําคัญ ประกอบดวย
บุคลากร ครู  และนักเรียนซ่ึงเปนกําลังเขมแข็ง มีความรูความเข าใจ และจิตสํานึกดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงหากพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการส่ิงแวดลอมและ
การใชทรัพยากรอยางคุมคา และขยายผลสูชุมชนใกลเคียง จะสงผลใหมีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ี
ยั่งยืนระดับประเทศตอไป จึงไดนําหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใชในโรงเรียน 
เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของ (ผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และภารโรง ฯลฯ) รับรูและความเขาใจ
ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด และแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
ตลอดจนมีความสามารถในการเช่ือมโยงวิธีปฏิบัติดังกลาวกับการบริหารจัดการ รวมท้ังการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมไดจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ขึ้น ในรูปของคายฝกอบรม โดยใชช่ือวา  “คาย
ฝกอบรม โรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด” ใหแกครู นักเรียนแกนนํา และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
โดยคาดวา ครูและนักเรียนท่ีผานการเขารวมกิจกรรมคายฝกอบรมโรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด จะ
เกิดการเรียนรูและมีความความเขาใจในความหมายและแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน มีความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสะอาดและมีการนําความรู
ทางดานเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกตใชในโรงเรียนจนเกิดผลเปนรูปธรรม รวมท้ังมีการขยายผล
ตอถึงโรงเรียนอ่ืนๆ และชุมชน 
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ป 2548 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เริ่มดําเนินโครงการการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน โดยนําหลักเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใชในการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน มุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และปรับปรุงหรือเลือกใชเทคโนโลยี
เพ่ือการใชทรัพยากรอยางคุมคาดวยการลดการใช การใชซํ้า การนํากลับมาใชประโยชนใหม ทําให
เกิดการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด โดยสงเสริมใหบุคลากรในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งครูและ
นักเรียนมีสวนรวมกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดเปนสําคัญ และนําไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีมีการใชทรัพยากรหรือกอใหเกิดมลพิษในโรงเรียน
อยางตอเนื่องอันจะนําไปสูการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีด,ี กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2552) 

 
2.2.2  ประโยชนของการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในสถานศึกษา 

       การนําหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใชกบัการดําเนินการของโรงเรียน จะทําให
โรงเรียนไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออม คือ  
ทางตรง  

1)  คุณภาพส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนดีขึ้น  
2)  ลดคาใชจายจากการใชทรัพยากรจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เชน 

ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟา และกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ประหยัดกระดาษ ประหยัดวัสดุสํานักงาน 
3)  ลดมลพิษ ไดแก น้ําเสีย ลดปริมาณขยะมูลฝอยและมีการนําขยะกลับมาใชประโยชน 

ทางออม 
1)  โรงเรียนมีภาพพจนท่ีดีในการเปนผูนําดานการประหยัดพลังงาน อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม 
2)  ทราบสาเหตุและควบคุมการใชทรัพยากรของโรงเรียน 
3)  ครูและนักเรียนอยูในส่ิงแวดลอมท่ีด ี
4)  สงเสริมใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม ลดน้ําเสีย และ

ขยะมูลฝอยท่ีระบายสูส่ิงแวดลอม 
5)  สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอมใหกับนักเรียน 
6)  บูรณาการงานส่ิงแวดลอมกบัการเรียน-การสอน 
7)  นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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2.2.3  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรยีน 
ตั้งแต พ.ศ. 2548-ปจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ รวมโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดท้ังส้ินกวา 303 
โรงเรียน  
      โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(2552) แบงการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอนหลัก คือ การพัฒนาบุคลากรแกนนํา การปฏิบัติตาม
แผนงานเทคโนโลยีสะอาดของโรงเรียน และการติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 2.2.3.1  การพัฒนาบุคลากรแกนนํา 
          การพัฒนาบุคลากรแกนนํามีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรแกนนําหรือคุณครูแกนนํา

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในงานเทคโนโลยีสะอาดของโรงเรียนและนําไปขยายผล
แก บุคลากรในโรงเรียน ครู นักเรียน แมคา ผูปกครอง ตลอดถึงชุมชนโดยรอบโรงเรียนเพ่ือสราง
การมีสวนรวมในการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาด โดยเนื้อหา กิจกรรมท่ีใชในการอบรม
ครอบคลุมประเด็นแนวทางการจัดการใชทรัพยากรเบ้ืองตนภายในโรงเรียน เชน การใชน้ํา การใช
ไฟฟา การจัดการมลพิษดานน้ําเสียและขยะมูลฝอย เปนตน  

          2.2.3.2  การปฏิบัติตามแผนงานเทคโนโลยีสะอาดของโรงเรียน 
                       ภายหลังจากมีการอบรมบุคลากรแกนนําเทคโนโลยีสะอาดของโรงเรียนแลว ควรมี
การแตงตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนเพ่ือมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และกํากับงาน
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จากนัน้ทําการสํารวจและประเมินปญหาดานการใชทรัพยากร และการ
เกิดมลพิษตางๆ ในโรงเรียนเพ่ือใชวิเคราะหและจัดทําแผนงานเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงตองกําหนด
เปาหมาย มาตรการ และกําหนดวิธีการดําเนินงานซ่ึงครอบคลุมแผนงานดานเทคโนโลยีสะอาดดาน
การลดการใชทรัพยากรและการลดการเกิดมลพิษ จากนั้นนําเสนอแผนงานฯ ตอผูบริหารเพ่ือทราบ
และสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามแผนงานฯ ตอไป 

การปฏิบัติตามแผนงานฯ มีปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานฯ คือ 
1)  การมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน โดยอาจใชเปนการประชุม อบรม สาธิต จัด

บอรดประชาสัมพันธ พูดใหความรูหนาเสาธง ทําแผนพับ จัดกิจกรรมรณรงค เพ่ือเชิญชวนและ
กระตุนใหบุคลากรภายในโรงเรียนรวมดําเนินงานตามแผนงานฯ เพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดนั้น
บรรลุตามเปาหมาย 
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2)  การทบทวน ติดตาม ประเมินผล ในระหวางปฏิบัติแผนงานฯ เพ่ือแกไขปญหา 
อุปสรรค และการปรับปรุงแผนงานฯ ใหถูกตอง เหมาะสม และชัดเจน เพ่ือใหสามารถดําเนินงาน
ไดอยางตอเนื่อง  

3)  การรายงานผลความกาวหนาและผลสําเร็จของงานเทคโนโลยีสะอาดตอผูบริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนใหทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือกระตุนและเปนแรงจูงใจสนับสนุนใหเกิดการมี
สวนรวมและเกิดความยั่งยืนการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดของโรงเรียน 

          2.2.3.3  การติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
          การติดตามประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนา รับทราบ

ปญหาและอุปสรรค และใหเสนอแนวทางการแกไขการดําเนินงานแกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ 
โดยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือโรงเรียนจะไดดําเนินงานครบถวนบรรลุผลตามเปาหมาย 
จุดประสงคท่ีวางไว และยังลดในดานการใชทรัพยากร การลดมลพิษทางส่ิงแวดลอม ซ่ึงโรงเรียนท่ี
ไดผลตามเปาหมายจะไดรับโลเพ่ือประกาศเกียรติคุณความสําเร็จ สําหรับบุคลากรแกนนําจะไดรับ
เกียรติบัตรท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม: 2552) 

         2.2.3.4  ผลการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนท่ีผานมา  
                      จากการดําเนินการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ท่ีผานมาเกิดประโยชน
ทําใหมลพิษลดลง โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอย ลดการเผา มีการนํามูลฝอยกลับมาใชใหเกิด
ประโยชน อีกท้ังมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในการใชไฟฟา น้ําประปาลดลง 
นอกจากนี้ยังเกิดประโยชนสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ เพ่ือให
คุณภาพส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนดีขึ้น คาใชจายสาธารณูปโภคลดลง นอกจากนี้ยังสามารถนํามา
ผนวกกับการเรียนการสอน หรือในกิจกรรมชมรมของโรงเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 
2.3  เหมืองขอมูล (Data Mining) 
 

ในปจจุบัน สภาวะการแขงขัน และมีขอมูลทางสารสนเทศสูงจําเปนตองมีกลยุทธหรือ
ยุทธวิธี ท่ีเช่ือม่ันไดวาจะลดความเส่ียงขององคกร และนําขอมูลสารสนเทศท่ีมีจํานวนอยูมากมา
ประยุกตเลือกใชเพ่ือพัฒนาองคกรและลดตนทุนได กลยุทธวิธีการตางๆจําเปนตองมีฐานความรู 
(Knowledge Base) เพ่ือใชในการสรางกรอบการทํางาน ท่ีสนองตอบกับกลยุทธขององคกร หรือ
นําไปจัดการเพ่ือหาเหตุและปจจัยสนับสนุนการทํางานในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การท่ี
จะไดมาซ่ึงฐานความรูและกรอบการทํางานท่ีมีประโยชน จําเปนตองมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี



 13

สามารถวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถกล่ันกรองขอมูลทางธุรกิจท่ีมี
ปริมาณมหาศาล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนในการคิดกลยุทธ ดังนั้นในขณะนี้ เหมืองขอมูล จึงเปน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด เหตุผลท่ีสําคัญสําหรับทําไมถึงมีเหมืองขอมูล 
และทําไมถึงตองเหมืองขอมูล นั้นก็เพราะวาเหมืองขอมูล เปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
กล่ันกรอง วิเคราะห ขอมูลท่ีมีปริมาณมหาศาลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนหรือไดขอมูลท่ีซอน
เรนอยูในขอมูลท่ีมีปริมาณมหาศาล และนําขอมูลท่ีมีประโยชนมาใชเปนฐานความรูเพ่ือชวยในการ
บริหารงาน  
 

2.3.1  เหมืองขอมูล (Data Mining) 
เหมืองขอมูล (Data Mining) คือกระบวนการคนหาสารสนเทศหรือขอความรูท่ีอยูใน

ฐานขอมูลขนาดใหญท่ีซับซอน เพ่ือนําขอความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการตัดสินใจ สารสนเทศท่ี
ไดอาจนํามาสรางการพยากรณหรือสรางตัวแบบสําหรับการจําแนกหนวยหรือกลุม หรือแสดง
ความสัมพันธระหวางหนวยตางๆ หรือใหขอสรุปของสาระในฐานขอมูล การทําเหมืองขอมูล
ประกอบขึ้นดวยการนํากระบวนการทางสถิติและการเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร เพ่ือสรางตัว
แบบ กฎเกณฑ รูปแบบ การพยากรณและขอความรู จากฐานขอมูลขนาดใหญ โดยการทําเหมือง
ขอมูลมีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอนซ่ึงตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการตางๆ เชน วิธีการจัด
กลุม การคนหาความสัมพันธ การพยากรณ เปนตน การดําเนินงานมักอยูในลักษณะของการสราง
ตัวแบบ (Modeling) ท่ีอธิบายความเปนไปหรือสภาพการณหนึ่งท่ีเกิดขึ้นแลว หรือท่ีเราทราบ
คําตอบ แลวนําตัวแบบนี้มาใชอธิบายสถานการณท่ียังไมเกิดขึ้น หรือท่ีไมทราบคําตอบ ตัวแบบ
เหลานี้อาจเปนตัวแบบท่ีเรียบงายไปจนถึงตัวแบบท่ียุงยากซับซอน และอาจใชการผสมผสาน
แนวคิดหรือเครื่องมือตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือท่ีจะสามารถสกัดขอความรูท่ีอยูในขอมูลขนาดใหญได 
โดยใชเทคโนโลยีคลังขอมูล (Data Warehouse) เขามาชวยในการจัดการขอมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทําเหมืองขอมูล (สุชาดา กีระนันทน, 2544) 

จักรกฤษณ แรทอง (2546) ไดกลาวถึงวัฏจักรขั้นตอนการทํางานของเหมืองขอมูล 
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี ้

1) การระบุโอกาสทางธุรกิจหรือการระบุปญหาท่ีเกิดขึ้นกับธุรกิจ 
เปนการระบุขอบเขตของขอมูลท่ีจะนํามาทําการวิเคราะหเพ่ือหาความไดเปรียบทางการตลาดหรือ
เพ่ือนํามาทําการแกไขปญหา 
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2) สวนของเหมืองขอมูล 
เปนการนําเทคนิคของเหมืองขอมูล ไปใชถายทอดหรือทําการเปล่ียนแปลงขอมูลดิบใหอยูในรูป
ของขอมูลท่ีจะนําไปใชไดจริงในทางธุรกิจ 

3) การปฏิบัติตามขอมูล 
คือการนําเอาขอมูลท่ีเปนผลลัพธของสวนเหมืองขอมูล มาลองปฏิบัติจริงกับธุรกิจ 

4) การวัดประสิทธิภาพจากผลลัพธ 
การวัดประสิทธิภาพของเทคนิคของเหมืองขอมูล ท่ีจะนํามาใชจากผลลัพธ ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบไดหลายทาง เชน วัดจากสวนแบงของตลาด วัดจากปริมาณลูกคา หรือ วัดจากกําไรสุทธิ 
เปนตน  

จากท้ัง 4 ขั้นตอนท่ีกลาวมาขางตนคือการนาํเอาเหมืองขอมูลไปใชกับระบบทางธุรกิจ โดย
แตละขั้นตอนจะพ่ึงพาอาศัยกันผลลัพธจากขั้นตอนหนึ่งจะกลายมาเปนวัตถุดิบจากอีกขั้นตอน
ตอไป ซ่ึงเหมืองขอมูล จะเปล่ียนขอมูลดิบใหเปนขอมูลประยุกต ดังนั้นการระบุแหลงขอมูลท่ี
ถูกตองจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งตอผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะห 

          2.3.1.1  งานของเหมืองขอมูล (Task of Data Mining) 
          ในทางปฏิบัติจริง เหมืองขอมูลจะประสบความสําเร็จกับงานบางกลุมเทานั้น และ

ตองอยูภายใตภาวะท่ีจํากัดปญหาเหมาะสมกับการใชเทคนิคเหมืองขอมูล จะเปนปญหาท่ีตองใช
เหตุผลในการแก เปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรและการเงิน ซ่ึงจะสามารถจัดรูปแบบของ
ธุรกิจใหอยูในรูปแบบของงานท้ัง 6 งานได ดังนี ้

1)  การจัดหมวดหมู (Classification) 
2)  การประเมินคา (Estimation) 
3)  การทํานายลวงหนา (Prediction) 
4)  การจัดกลุมโดยอาศัยความใกลชิด (Affinity Group) 
5)  การรวมตัว (Clustering) 
6)  การบรรยาย (Description) 

ไมมีเทคนิคหรือเครื่องมือเพียงชนิดเดียวของเหมืองขอมูล ท่ีเหมาะสมกับงานทุกชนิด งานในแตละ
ชนิดก็จะมีเทคนิคของเหมืองขอมูล ท่ีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของงาน 

             1)   การจัดหมวดหมู ถือวาเปนงานธรรมดาท่ัวไปของเหมืองขอมูล เพราะการทําความ
เขาใจและการติดตอส่ือสารตางๆ ก็เกี่ยวของกับการแบงเปนหมวดหมูการจัดแยกประเภทและการ
แบงแยกชนิดโดยการจัดหมวดหมูประกอบดวยการสํารวจจุดเดนของวัตถุท่ีปรากฏออกมา และทํา
การกําหนด จุดเดนนั้นๆ เปนตัวท่ีใชแบงหมวดหมู งานในการแบงหมวดหมูคือการบงบอกลักษณะ 
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โดยการอธิบายจุดเดนท่ีเปนท่ีรูจักดีในหมวดหมูนั้น และเทรนนิ่งเซตของตัวอยางในแตละหมวดหมู 
ซ่ึงมีภาระหนาท่ีในการสรางโมเดลของบางชนิดท่ีไมสามารถจะจัดหมวดหมูของขอมูลได ให
สามารถจัดเปน หมวดหมูได ตัวอยางของการจัดหมวดหมู เชน การจัดหมวดหมูของผูยื่นขอเครดิต 
(Credits) เปนระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง ของความเส่ียงท่ีจะไดรับ เปนตน 

          2)  การประเมินคา การประเมินคาทางธุรกิจอยางตอเนื่องจะกอใหเกิดผลลัพธท่ี
เปนประโยชนกับธุรกิจ การปอนขอมูลท่ีเรามีอยูเขาไป เพ่ือใชในการประเมินส่ิงตางๆ ท่ีจะ
กอใหเกิดประโยชน หรือสําหรับตัวแปรท่ีเราไมรูคา แนนอนเชน รายไดจากการคา จุดสูงสุดทาง
ธุรกิจ หรือดุลยภาพของบัตรเครดิต ในทางปฏิบัติการประเมิน คาจะถูกใชในการทํางานการจัด
หมวดหมู ตัวอยางของการประเมินคาเชน การประเมินรายไดรวมของ ครอบครัว หรือการประเมิน
จํานวนบุตรในครอบครัว 

          3)  การทํานายลวงหนา เปนงานท่ีมีลักษณะคลายกับการจัดหมวดหมูหรือการ
ประเมินคา ยกเวน เพียงแตจะใชสถิติการบันทึกของการจัดหมวดหมูในการทํานายอนาคตของ
พฤติกรรมหรือการประเมินคาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอยางของงานการทํานายลวงหนา เชน การ
ทํานายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ของตลาด หรือการทํานายจํานวนลูกคาท่ีจะออกจากธุรกิจของ
เราใน 6 เดือนขางหนา เปนตน 

          4)  การจัดกลุมโดยอาศัยความใกลชิดกัน หรือการวิเคราะหของตลาดงานใน
การจัดกลุมหรือการวิเคราะหตลาด คือการตัดสินใจรวมส่ิงท่ีสามารถไปดวยกันเขาไวในกลุม
เดียวกันตัวอยางของการจัดกลุมโดยอาศัยความใกลชิดกันหรือการวิเคราะหตลาด เชน การตัดสินใจ
วาส่ิงใดบางท่ีจะไปอยูดวยกันอยางสมํ่าเสมอในรถเข็นในซุปเปอรมารเกต 

             5)  การรวมตัว คืองานท่ีทําการรวมสวนตางๆ ในแตละสวนท่ีตางชนิดกันให
อยูรวมกันเปนกลุมยอย หรือคลัสเตอร (Clusters) โดยในแตละคลัสเตอรอาจจะประกอบดวยสวน
ตางๆท่ีตางชนิดกัน ซ่ึงความแตกตางของการรวมตัวจากการจัดหมวดหมูคอื การรวมตัวจะไมพ่ึงพา
อาศัยการกําหนดหมวดหมูลวงหนา และไมใชตัวอยาง ขอมูลจะรวมตัวกันบนพ้ืนฐานของความ
คลายในตัวเอง 

             6)  การบรรยาย ในบางครั้งวัตถุประสงคของเหมืองขอมูล คือตองการอธิบายความ
สับสนของฐานขอมูลในทางท่ีจะเพ่ิมความเขาใจในสวนของประชากร ผลิตภัณฑ หรือขบวนการ
ใหมากขึ้น 

เทคนิคเหมืองขอมูล สวนใหญตองการศึกษาขอมูลจํานวนมากท่ีประกอบดวยหลายๆ 
ตัวอยางเพ่ือจะสรางกฎท่ีใชในการจัดหมวดหมู กฎของความสัมพันธ คลัสเตอร การทํานายลวงหนา 
ดังนั้นชุดของขอมูลขนาดเล็กจะนําไปสูความไมนาไววางใจของผลสรุปท่ีได ไมมีเทคนิคใดเลยท่ีจะ
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สามารถแกปญหาของเหมืองขอมูล ไดทุกปญหา ดังนั้นความหลากหลายของเทคนิคจึงเปนส่ิงท่ี
จําเปนในการไปสูวิธีการแกปญหาของเหมืองขอมูล ไดดีท่ีสุด 
           2.3.1.2  เทคนิคของเหมืองขอมูล 

          การแกปญหาของงานชนิดตางๆ โดยใชวิธีเหมืองขอมูล ในแตละงานก็จะมีเทคนิค
ของเหมืองขอมูล ท่ีจะนํามาใชไดอยางเหมาะสม โดยเทคนิคของเหมืองขอมูลนั้นมีมากมาย สวน
ใหญมาจากศาสตรทาง AI (Artificial Intelligence) หรือท่ีเรียกวาปญญาประดิษฐ หรือจากศาสตร
อ่ืนๆ ซ่ึงจะขอยกตัวอยางของเทคนิคท่ีถูกใชกันคอนขางแพรหลาย 

         1)  ดีซีชันทรี (Decision Trees) เปนแบบจําลองท่ีมีลักษณะคลายกับตนไม 
จะมีการสรางกฎตางๆ ขึ้นเพ่ือใชในการตัดสินใจ ดีซีชันทรีเปนวิธีท่ีไดรบัความนิยม เนื่องจากความ
ไมซับซอนของอัลกอริทึม ทําใหเครื่องมือท่ีใชในการทําท่ีวางขายกันอยูในทองตลาด ตางก็ใชวิธีนี้
ขอดีของวิธีนี้คือ สามารถตีความและเขาใจลักษณะของรูปแบบขอมูล (Pattern) ไดงาย เพราะ มีการ
แยกออกเปนกฎ หรือขอกําหนดตางๆ แตก็ยังคงมีปญหาในเรื่องของการใหน้ําหนักความนาเช่ือถือ
หรือการใหคาน้ําหนักในแตละโหนด (node) ซ่ึงถาใหน้ําหนักผิดไป อาจจะทําใหการตีความผิดไปได 

          2)  คลัสเตอรล่ิง (Clustering) วิธีคลัสเตอรล่ิงนี้เปนวิธีท่ีอาจจะเรียกวาเปน
การทําเหมืองขอมูลแบบออมๆ ก็วาได เนื่องจากการหาผลลัพธในแตละครั้งนั้น แมกระท่ังผูหายัง
ไมอาจจะทราบวาส่ิงท่ีตองการจะหานั้นคืออะไร จําเปนตองรอจนกวาการคนหาจะทําเสร็จสมบูรณ
จึงจะทราบขอมูลท่ีซอนอยู เปรียบเสมือนกับการมีขอมูลจํานวนมากมายอยูในตะกรา แลวจากนั้นก็
มีเวทยมนตมาจัดเรียงขอมูลหนวยนั้นใหอยูเปนกลุมกอนซ่ึงทําใหสังเกตลักษณะเดนท่ีซอนเรนอยู
ภายในขอมูลจํานวนมากหนวยนั้น 

          3)  นิวรอนเน็ตเวิรก (Neuron Network) นิวรอนเน็ตเวิรก คือระบบท่ีมีการประมวลผล
ขอมูลซ่ึงรวมคุณสมบัติของไบโอลอจิกคอลนิวรอนเน็ตเวิรก ถูกพัฒนาขึ้นโดยโมเดลทาง
คณิตศาสตรของกระบวนการเรียนรูของมนุษย (เลียนแบบการทํางานของสมอง) และจะเรียนรูจาก
ชุดขอมูลของชุดความรูเทรนนิ่งเซท นิวรอนเน็ตเวิรก ประกอบดวยหนวยความจําจํานวนมาก
เรียกวา นิวรอน (Neurons) เซล (Cells) หรือโหนด (Nodes) แตละนิวรอนตอกันโดยคอนเน็กช้ัน
ลิงค (Connection Link) ท่ีมีคาน้ําหนักของมันอยู ในแตละการเช่ือมตอ โดยคาน้ําหนักจะแสดง
รายละเอียดท่ีเน็ตเวิรกใชในการแกปญหา โดยนิวรอนเนต เวิรกถูกใชในการแกปญหาอยาง
กวางขวาง เชน การเก็บและการเรียกขอมูล การแยกประเภทของขอมูล การเปล่ียนจากรูปแบบของ
อินพุท (Input) ใหอยูในรูปแบบของเอาทพุท (Output) ความสามารถในการ ตรวจสอบรูปแบบของ
ขอมูลท่ีคลายคลึงกับความคิดของมนุษย เปนตน ถึงแมวานิวรอนเน็ตเวิรก สามารถนําไป
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ประยุกตใชกับงานหลายๆ ชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ แตนิวรอนเน็ตเวิรก ก็ยังมีขอเสียอยูบาง 
ดังนี้ 
                         (1) นิวรอนเน็ตเวิรกเปนวิธีท่ียากตอการทําความเขาใจในโมเดลท่ีถูกผลิต
ออกมา  
                                         (2) นิวรอนเน็ตเวิรกมีคุณสมบัติท่ีไวตอรูปแบบของอินพุท ถาเราแทนขอมูล
ดวยรูปแบบท่ี แตกตางกันก็จะสามารถผลิตผลลัพธท่ีแตกตางกันออกมา ดังนั้นการกําหนดคา
เริ่มตนใหกับ ขอมูลจึงเปนสวนท่ีมีความสําคัญสวนหนึ่ง 

          4)  จีเนติก อัลกอริท่ึม (Genetic Algorithms : GA) จีเนติก อัลกอริท่ึม เปน
ทฤษฎีท่ีจําลองกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ คือการคัดเลือกทาง ธรรมชาติ และอาศัย
พ้ืนฐานความคิดทางพันธุกรรมในการถายทอดลักษณะตางๆ ไปยังรุนถัดไป ท่ี สามารถนํามาพัฒนา
ใชในการหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแตละปญหา จีเนติก อัลกอริท่ึมเปนวิธีการหาคําตอบโดย
การพิจารณา และดําเนินการจากกลุมของคําตอบของ ปญหาท่ีถูกสรางขึ้นมาโดยการเขารหัส คือ
การแปลงคาตัวแปรหรือพารามิเตอร (Parameters) ของปญหา ใหอยูในรูปโครงสรางของ
โครโมโซม (Cromosomes) ท่ีกําหนด เพ่ือคัดเลือกโครโมโซมคําตอบท่ี เหมาะสมสําหรับสราง
วิวัฒนาการของคําตอบใหดีขึ้นตามกระบวนการทางพันธุศาสตร โดยการแลกเปล่ียนคาพารามิเตอร
ตางๆ ระหวางโครโมโซมท่ีถูกคัดเลือกอันจะทําใหคําตอบของปญหาถูก ปรับปรุงใหดีขึ้น จีเนติก 
อัลกอริท่ึมใชขั้นตอนหลักๆ 3 กระบวนการในการหาคําตอบท่ีใกลเคียงหรือดีท่ีสุด ของปญหาดังนี ้
                   (1) การคัดเลือก (Selection)  
                                          (2) การสับเปล่ียนคาโครโมโซม (Crossover) 
                                          (3) การกลายพันธุ (Mutation)  

ถึงแมวาในปจจุบันจีเนติก อัลกอริท่ึม ยังเปนวิธีการท่ีไมไดแพรหลายนัก แตสาขาวิชา
ทางดาน จีเนติก อัลกอริท่ึมก็นับวาเปนอีกสาขาวิชาหนึ่งท่ีสนใจและนาจะเปนวิธีท่ีไดรับความนิยม
ในอีกไมกี่ป ขางหนา เนื่องมาจากสามารถนํามาประยุกตใชไดกับหลายๆ ปญหารวมท้ังปญหาทาง
เหมืองขอมูล อีกดวย 

   เหมืองขอมูล สรุปไดคือการคนหาความสัมพันธและรูปแบบท้ังหมด ซ่ึงมีอยูจริงใน
ฐานขอมูล แตไดถูก ซอนไวภายในขอมูลจํานวนมาก โดยเหมืองขอมูล จะเหมาะสมกับการ 
แกปญหาบางชนิดเทานั้น เชน ปญหาท่ีตองใชเหตุผลในการแก หรือปญหาท่ีเกี่ยวของกั บ
เศรษฐศาสตร และการเงิน เปนตน เหมืองขอมูลมีเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการแกปญหาอยูหลายเทคนิค 
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ซ่ึงจะไมมีเทคนิคใดเลยท่ี สามารถแกปญหาของเหมืองขอมูล ไดทุกปญหา ดังนั้นความหลากหลาย
ของเทคนิคเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะนําไปสูวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด ของเหมืองขอมูล  

 
2.3.2  การวิเคราะหกลุม (Clustering Analysis)  
การวิเคราะหกลุม (Clustering Analysis) เปนเทคนิคการแบงหนวยขอมูล หรือเปนการแบง

คน สัตว ส่ิงของ องคกร ฯลฯ ออกเปนกลุมอยางนอยสองกลุม โดยมีหลักเกณฑในการแบงดังนี้ 
“ใหหนวยท่ีอยูในกลุมเดียวกันมีลักษณะท่ีสนใจเหมือนกันหรือคลายกัน แตหนวยท่ีอยูตางกลุมกัน
จะมีลักษณะท่ีสนใจตางกัน” คําวาลักษณะท่ีสนใจอาจมีหลายๆตัวแปร เชน ถาสนใจความคิดเห็น
ทางดานการเมือง จะมีคําถามหลายๆ คําถามดานการเมือง และจะนําคําตอบเหลานั้นมาแบงกลุม 

          2.3.2.1  วัตถุประสงคของการแบงกลุมขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหกลุม 
          การวิเคราะหกลุมเปนเทคนิคท่ีใชในการแบงกลุมโดยไมทราบมากอนวาควรมีกี่กลุม 

แตจะแบงตามคาของตัวแปรท่ีนํามาใชในการแบง โดยใหหนวยท่ีอยูในกลุมเดียวกันมีความ
คลายกันในตัวแปรท่ีศึกษา แตหนวยท่ีอยูตางกลุมกันจะมีความตางกัน สําหรับวัตถุประสงคของการ
แบงกลุมหรือจัดกลุมจะขึ้นกับสาขาท่ีจะนําไปประยุกตใชดังตัวอยางตอไปนี้ 

                       1)  ดานการแพทย 
               (1)  แบงกลุมคนไขตามอาการหรือความรุนแรงของโรค เพ่ือใชวิธีรักษา

ท่ีแตกตางกันตามความรุนแรงของโรค 
                            (2)  แบงกลุมโรงพยาบาลท่ีประสิทธิภาพคลายกันไวดวยกัน 

               (3)  แบงกลุมประเทศตางๆ ตามความเจริญดานสาธารณสุข โดยใชตัว
แปรหรือดัชนีดานสาธารณสุข เชนอัตราคนปวยโรคตาง  ๆอายุเฉล่ีย คารักษาประชากรเฉล่ียตอประชากร 1 
คน เปนตน 

                2)  ดานสังคมศาสตร 
              (1)  แบงคนตามพฤติกรรมในดานตางๆ 

                           (2)  แบงคนตามทัศนคติหรือความคิดเห็น 
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                3)  ดานการตลาด 
               (1)  แบงผูบริโภค หรือลูกคาตามพฤติกรรมการบริโภคสินคาตางๆ โดย

ใหลูกคาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคหรือการซ้ือสินคาท่ีคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน สวนลูกคาท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคตางกันจะอยูตางกลุมกัน เม่ือแบงกลุมแลวจะทําใหสามารถวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาดสําหรับลูกคาแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวแปรท่ีนํามาใชในการแบงกลุมอาจ
ใชตัวแปรดานพฤติกรรมตางๆ ของลูกคา 

               (2)  ใชวางแผนทางดานการตลาดในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน โดยเริ่มตนดวย
เทคนิคการวิเคราะหกลุมแบงพ้ืนท่ี หรือจังหวัดท่ีประชากรมีพฤติกรรมการบริโภคคลายกัน หรือมี
ลักษณะทางประชากรศาสตรคลายกัน เชน จํานวนประชากร รายไดเฉล่ีย ขนาดพ้ืนท่ี อาชีพ 
ทัศนคติของคนในพ้ืนท่ี หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเศรษฐกิจคลายกันไวในกลุมเดียวกัน 

                       4)  ดานการศึกษา 
                             แบงกลุมนักเรียนตามผลการเรียน (GPAX) ระดับสติปญญา (IQ) 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง เพ่ือใหไดนักเรียนในกลุมเดียวกันมี ผลการเรียน ระดับสติปญญา 
และระดับการศึกษาของผูปกครองใกลเคียงกัน สวนนักเรียนตางกลุมกันจะมี ผลการเรียน ระดับ
สติปญญา และการศึกษาของผูปกครองตางกัน เพ่ือใหครูผูสอนสามารถวางแผนหรือเลือกเนื้อหา 
วิธีการสอนตามความเหมาะสมของแตละกลุม โดยตางกลุมกันอาจจะตองใชวิธีการสอนท่ีแตกตาง
กัน เพ่ือทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมากท่ีสุด 

ขอสมมติหรือเง่ือนไขของเทคนิคการวิเคราะหกลุม 
1) ไมทราบจํานวนกลุมมากอนวามีกี่กลุม 
2) ไมทราบมากอนวาคนหรือ กรณีใดจะตองอยูกลุมใด แตเทคนิคจะแบงคนท่ี

คลายกันหรือกรณีท่ีเหมือนกันในเรื่องท่ีศึกษาไวในกลุมเดียวกัน 
3) หนวยหรือคนใดคนหนึ่งจะตองอยูกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว 
4) ตัวแปรท่ีใชในการแบงกลุมมีมากกวา 1 ตัว และตัวแปรอาจจะเปนตัวแปรท่ีมีคา

ไดเพียง 2 คา หรือเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ หรือเปนตัวแปรเชิงปริมาณ 
5) ใชกับตัวแปรไดทุกชนิด ท้ังตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงกลุม 
6) การวัดความคลายหรือความตาง 
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 ในหลักการพิจารณาจัดกลุมวาจะจัดหนวยหรือคนใดคนหนึ่งใหอยูกลุมใดนั้น จะ
พิจารณาจากความคลาย (Similarity) หรือความตางหรือความหาง (Distance) 

         2.3.2.2  การวัดดวยความคลาย (Similarity Measure) 
         การพิจารณาวาควรใหหนวยใดอยูกลุมใด หรือควรใหคน 2 คน เชน นาย ก และนาย ข 

อยูในกลุมเดียวกัน หรืออยูตางกลุมกันจะพิจารณาจากความคลายกันของนาย ก และ ข ในตัวแปรท่ี
ศึกษา นั้นคือศึกษาวาคาของตัวแปรตางๆ ของนาย ก และ ข มีคาเหมือนกันหรือใกลเคียงกันหรือไม 
ถาเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาก แสดงวามีคาความคลายกันมาก ก็ควรท่ีจะจัดใหนาย ก และ ข อยู
กลุมเดียวกัน แตถาคํานวณไดคาความคลายต่ําหรือเขาศูนย แสดงวานาย ก และ ข ไมคลายกัน ควร
จัดใหอยูตางกลุมกัน 

         2.3.2.3  การวัดความตางหรือระยะหาง (Distance Measure) 
         การวัดคาความตางของหนวย 2 หนวย เชน คน 2 คน หรือ 2 องคกร เปนการหา

ระยะหางระหวาง 2 หนวย เชน การศึกษาความตางของคน 2 คน (ก และ ข) ในดานรายได รายจาย 
ถานาย ก และ ข มีความตางนอยหรือระยะหางกันนอย หรือถาระยะหางระหวาง ก และ ข มีคาใกล
ศูนย แสดงวา ก และ ข อยูใกลกันหรือคลายกัน จึงควรใหนาย ก และ ข อยูในกลุมเดียวกันแตถา
นาย ก และ ข มีความแตกตางกันมากหรืออยูหางกันมาก จึงมีระยะหางกันมาก ก็จะจัดนาย ก และ
นาย ข อยูคนละกลุม การตัดสินใจวาควรรวมหนวยใดบางใหอยูกลุมเดียวกัน หรืออยูตางกลุมกัน 
จะตองทําการคํานวณคาระยะหางของแตละคู เปรียบเทียบระยะหาง ถาคูใดมีระยะหางใกลศูนยหรือ
ต่ําจะรวมไวในกลุมเดียวกัน 

          2.3.2.4  ประเภทของการวิเคราะหกลุม 
          การวิเคราะหกลุมมีหลายประเภท การแบงประเภทพิจารณาจากขั้นตอนในการ

รวมกลุม วิธีการหรือหลักเกณฑในการรวมกลุมประเภทท่ีนิยมใชกันมากมี 2 ประเภท คือ 
          1)  การวิเคราะหกลุมแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) เปนการ

ทําการแบงกลุมแบบเปนขั้นตอน และเม่ือนําหนวยใดหนวยหนึ่งไวในกลุมใดแลว จะไมมีการยาย
หนวยนั้นไปไวกลุมอ่ืนๆ อีก เชน จัดใหนายวิชัยอยูกลุมท่ี 3 ก็จะไมมีการยายนายวิชัยไปอยูกลุม
อ่ืนๆ ในขณะท่ีวิธีการวิเคราะหกลุมแบบไมเปนขั้นตอน ถาจัดแลวอาจมีการยายกลุมได เชน เดิมใน
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ตอนเริ่มแรก จัดนายวิชัยอยูกลุมท่ี 3 ภายหลังอาจจะยายนายวิชัยไปอยูกลุมท่ี 1 หรือกลุมท่ี 2  (กรณี
มี 3 กลุม) 

                      2)  การวิเคราะหกลุมแบบไมเปนขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) 
การวิเคราะหกลุมแบบไมเปนขั้นตอน เรียกอีกช่ือหนึ่งวา การแบงสวน (Partitioning) ซ่ึงเปนวิธีท่ี
แตกตางจากเทคนิคการวิเคราะหกลุมแบบขั้นตอน โดยผูวิจยัจะตองกําหนดเองวาตองการแบงเปนกี่
กลุม เชน k กลุม จึงเรียกวิธีนี้วา K-Means Clustering โดย Hartigan (1975 อางถึงใน กัลยา วานิชย
บัญชา, 2550) ขั้นตอนของการวิเคราะห K-Means สรุปไดดังนี้ 

(1)  แบงขอมูลออกเปน K กลุม ซ่ึงมีการแบงไดหลายวิธีดังนี ้
(2)  แบงอยางสุม 
(3)  แบงดวยผูศึกษาเอง 
(4)  คํานวณหาจุดกลางกลุมของแตละกลุม  
(5)  มีวิธีการพิจารณา 2 แบบ โดยจะคํานวณ 
(6)  คํานวณหาระยะหางจากแตละหนวยไปยังจุดกลางของกลุมทุกกลุม

และจะพิจารณายายหนวยไปยังกลุมท่ีมีระยะหางต่ําสุด 
(7)  คํานวณระยะหางกําลังสองของแตละหนวยไปยังจุดกลางกลุมท่ีหนวย 

นั้นอยู 
(8)  การพิจารณาการยายกลุม 

             ถาในขั้นท่ี 4 ไมมีการยายกลุมอีกแลว แสดงวากลุมท่ีแบงไดนั้นเหมาะสม
แลวแตถาในขั้นท่ี 4 มีการยายกลุม กลุมท่ีมีหนวยยายเขาหรือยายออกจะตองทําการคํานวณหาจุด
กลางกลุมใหม นั้นคือ ตองกลับไปทําขั้นท่ี 2  

จากการท่ีสามารถแบงกลุมขนาดใหญออกเปนกลุมยอยอยางนอย 2 กลุม โดยท่ีใหหนวยท่ี
อยูในกลุมเดียวกันมีความคลายกันในตัวแปรท่ีนํามาใชในการแบงกลุมแลว สวนหนวยท่ีอยูตาง
กลุมกันจะมีความตางกันในตัวแปรดังกลาว ผูศึกษาจะตองสามารถอธิบายความหมายของกลุมคํา
ไดวา แตละกลุมตางกันในดานใดบาง 
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2.3.3  การตัดสินใจแบบกิ่งกานสาขา หรือ วิธีตนไมการตัดสินใจ (Decision Trees) 
          ประเด็นปญหาท่ีผานวิธีแมทริกซ ทําหนาท่ีเสมือนผูรักษาประตูท่ีประเด็นปญหาตองผาน
กอน ถาประเด็นปญหานั้นไดรับการยอมรับท่ีจะนํามาทําวิเคราะหตอไป การตัดสินใจแบบ
กิ่งกานสาขาเปนเทคนิคท่ีมีท้ังจุดออนจุดแข็ง จุดออนท่ีเห็นไดชัด คือการกล่ันกรองท่ีหยาบโดยตอบคําถาม
ท่ี ใช/ไมใช เทานั้น ผลการกล่ันกรองจะมี 2 ลักษณะคือ ไมเหมาะสมท่ีจะไดรบัการกล่ันกรองในขั้น
ตอไป หรือไมควรสงไปทําการวิเคราะหในรายละเอียด และเหมาะสมท่ีจะไดรับการวิเคราะหตอไป  
จุดแข็งของวิธีการตัดสินใจแบบกิ่งกานสาขาก็คือ ไมไดพิจารณาเกณฑท้ังหมดวามีความสําคัญ
เทากัน และชวยใหประหยัดเวลาอยางมากโดยตั้งคําถามสําคัญเพียง 5-6 ขอ คําถามคลายๆ 
กับแมทริกซจัดลําดับความสําคัญ แตเปนการตอบวา ใช/ไมใช ถามคําถามทีละขอ เม่ือตอบคําถาม
เกี่ยวคุณสมบัติของประเด็นปญหาแลวเห็นวาเหมาะสมท่ีจะไดรับ การวิเคราะห ผูตอบสามารถผาน
ไปตอบขอตอไปได แตถาตอบในทางตรงกันขาม คือเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการวิเคราะห 
ประเด็นปญหานั้นจะถูกตัดออกจากการกล่ันกรองทันที แมวาประเด็นปญหานั้นจะผานการ
พิจารณามาแลว  

การตัดสินใจแบบกิ่งกานสาขา เปนการเสนอขอมูลท้ังทางเลือก สภาวการณ ผลตอบแทน
ในลักษณะของแผนภาพแขนงโดยมีสัญลักษณตางๆ ในบางครั้งนั้นเรื่องท่ีกําลังพิจารณาจะตองมี
การตัดสินใจหลายครั้ง ซ่ึงการใชวิธีแมทริกซนั้นไมสามารถทําได ดังนั้นจึงจําเปนตองใชการ
ตัดสินใจแบบกิ่งกานสาขา 

การวิเคราะหแบบกิ่งกานสาขานิยมใชเม่ือมีเหตุการณตั้งแต 2 เหตุการณขึ้นไปท่ีเกิด
ตอเนื่องกัน หรือกรณีท่ีมีการตัดสินใจซ่ึงมีความสัมพันธตอเนื่องกันโดยผูตัดสินใจมี ทางเลือก
หลายทาง แตไมทราบผลลัพธของแตละทางเลือก และการตัดสินใจในครั้งหลังขึ้นอยูกับผลของการ
ตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นกอนหนานี้ การวิเคราะห  แบบกิ่งกานสาขาเปนการแสดงขบวนการตัดสินใจซ่ึงจะ
บอกทางเลือก (วิธีการตัดสินใจ ความนาจะเปนของแตละทางเลือก รวมท้ังบอกคาใชจายหรือส่ิงท่ี
ตองเสียไป เพ่ือใหไดซ่ึงผลลัพธของแตละทางเลือก) การวิเคราะหนํามาแสดงใหเห็นในรูป
กิ่งกานสาขาของตนไม โดยเริ่มจากจุดท่ีตองตัดสินใจ ซ่ึงกิ่งกานจะใชแทนทางเลือกตางๆ เม่ือ
ปญหาคล่ีคลายออกไปหรือเวลาผานไป ผูทําการตัดสินใจอาจจะพบทางเลือกใหมๆ หรือไดผลลัพธ/
ผลตอบแทนในขั้นสุดทาย และทําการตัดสินใจคัดสรรทางเลือกท่ีคาดวาจะไดผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด 
ความนาจะเปนของผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดจะแสดงไวท่ีกิ่งกานสาขาของเหตุการณ ผลตอบแทนเฉล่ีย
ท่ีเกิดขึ้นสามารถคํานวณไดจากปลายกิ่งของตนไม โดยคํานวณยอนกลับไปจากทางขวาสุดของกิ่ง
กานมาทางซายสุด 
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                       2.3.3.1  ขั้นตอนการวิเคราะหแบบกิ่งกานสาขา 
         1)  ระบุปญหา 

                                    2)  รางโครงสรางการวิเคราะหแบบกิ่งกานสาขา 
                                    3)  ระบุความนาจะเปนของแตละทางเลือก 
                                    4)  ประเมินผลตอบแทนท่ีคาดหวังของแตละทางเลือก 
                                    5)  วิเคราะหผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ ดวยการคํานวณยอนหลังไปจาก
ทางขวาสุดของกิ่งกานมาทางซายสุด 

         ขอสังเกตบางประการในการเขียนแขนงการตัดสินใจ 
                                    1)  สรางจากดานซายไปขวา 
                                    2)  ทางเลือกตองมากกวา 1ทาง 
                                    3)  สภาวการณตองเกิดอยางนอย 1 สภาวการณ 

แขนงการตัดสินใจมีประโยชนอยางมากสําหรับการตัดสินใจปญหาท่ีมี
ความสลับซับซอน มีขั้นตอนมาก และเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับเง่ือนของเวลาท่ีใชในการตัดสินใจ
(มยุรี อนุมานราชธน, 2549 อาคม ใจแกว, 2538)   

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
 

2.4.1  ความหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา 
 สุพรรณี มีเทศน (2539: 56) ใหความหมายส่ิงแวดลอมศึกษาวา เปนกระบวนการใหความรู
ความเขาใจเรื่องส่ิงแวดลอม ใหเกิดความตระหนัก เห็นคุณคา จนเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยได 
 เกษม จันทรแกว (2536: 7) ไดกลาวถึงส่ิงแวดลอมศึกษาวา เปนกระบวนการท่ีใหความรู
อยางมีระบบ และแบบแผน เพ่ือพัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณของคนแตละระดับเพ่ือให
คงไวซ่ึงส่ิงแวดลอมท่ีด ี
 ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2535: 4) กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษาคือ กระบวนการท่ีทําให
ผูเรียนรูคุณคามีความคิด และสามารถพัฒนาทักษะมีเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนเขาใจถึง
ความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอม 
 กรมวิชาการ (2534: 22) ไดใหความหมายส่ิงแวดลอมศึกษาไววา คือ การศึกษาท่ีวาดวย
ส่ิงแวดลอม เปนกระบวนการท่ีมุงสรางความรู ความคิด ความสํานึก ความรับผิดชอบและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมในเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับเยาวชน และการนําไปใชอยางชาญฉลาด คุมคา เพ่ือให
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ส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณคาเหลานั้น ไดรับการใชประโยชนใหผลตอบแทนอยางตอเนื่องสูงสุดในปจจุบัน 
และยังคงรักษาศักยภาพสําหรับการใชประโยชนของลูกหลานตอไปในอนาคต 
 นิธินาถ เจริญโภคราช (2546) กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึงกระบวนการในการผลิต
บุคคลใหมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม พรอมท้ังเกิดความตระหนักและเกิดทักษะในการรวมมือใน
การแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 Stapp (1981) กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษาหมายถึง กระบวนการท่ีมีเปาประสงคใหประชากร
โลกมีความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดลอมและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น กอใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ 
โดยมีจุดประสงคสูงสุด คือเพ่ือปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 สรุปไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึงกระบวนการใหความรูดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก ตลอดจนมีจิตสํานึกเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอม 
  

2.4.2  จุดมุงหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา  
การประชุมระหวางชาติท่ีกรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย ป พ.ศ.2518 ไดตกลงใน

โครงสรางของส่ิงแวดลอมของโลกดวยการรางเปาหมาย จุดมุงหมายและหลักการอันเปนแนวทาง
สําหรับการจัดการส่ิงแวดลอมศึกษา (UNESCO, 1978) เพ่ือใหบุคคลและสังคมไดบรรลุส่ิงตางๆ 
ดังตอไปนี้  

         1)  ความสํานึกและตื่นตัวเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยสวนรวมและปญหาท่ีเกี่ยวของ  
         2)  ความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังปญหาท่ีเกี่ยวของและความ

รับผิดชอบของมนุษยตอปญหาเหลานั้น 
         3)  เจตคติ คานิยมทางสังคมท่ีมีความผูกพันธกับส่ิงแวดลอมและจูงใจการมีสวนรวม

และการปองกันและปรับปรุงส่ิงแวดลอม 
         4)  ทักษะความชํานาญในการแกปญหา ส่ิงแวดลอม 

                      5)  ความสามารถในการประเมินผล รูจักประเมินมาตรการทางดานส่ิงแวดลอม การศึกษา
โครงการในแงปจจัยตางๆ ทางนิเวศวิทยาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  
                      6)  การมีสวนรวมพัฒนาความรูสึกท่ีจะมีความรับผิดชอบ โดยเห็นวาปญหาส่ิงแวดลอม เปน
เรื่องเรงดวนและยึดม่ันตอการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ส่ิงแวดลอมศึกษา มุงหวังใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาใจ เกดิจิตสํานึก ตื่นตัวตอปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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โดยประชาชนตองมีสวนรวมในการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือชวยกันพัฒนา ปรับปรุงและแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม อันจะมีผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนตลอดไป 
 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม  
 

การฝกอบรมเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ เพ่ือใหบุคคลมีความรู 
ทักษะ และทัศนคติท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความหมาย วัตถุประสงค ประโยชน และกระบวนการของการฝกอบรมดังนี ้

 
2.5.1  ความหมายของการฝกอบรม 
Frank (1974: 234); Goldstein (1986: 3); ทองฟู ศิริวงษ (2536: 7); สมคิด บางโม (2540: 

14); ยงยุทธ เกษสาคร (2544: 7); สมพงษ เกษมสิน (2533: 173); และวิจิตร อาวะกุล (2537: 30) ได
ใหความหมายของการฝกอบรมสอดคลองกันสรุปไดวา การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมท่ีจัดตั้งขึ้น เพ่ือสรางเสริม พัฒนา หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมให
เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม โดยจัดทําเปนชวงระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานกอใหเกิดผลสําเร็จในองคการนั้นๆ 

 
2.5.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

             การฝกอบรมมีวัตถุประสงคโดยท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะ และการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ เม่ือบุคคลไดรับการฝกอบรมและกลับไปปฏิบัติงานแลว จะกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือเจตคติในการปฏิบัติงาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานไดผลดีขึ้น ซ่ึงการจําแนกวัตถุประสงคของการฝกอบรม (สมคิด บางโม, 2540: 17) วา 
เปนการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ และการฝกอบรมเพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคต ิ

สรุปไดวา การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2.5.3  ความสําคัญของการฝกอบรม  
นอย ศิริโชติ (2524: 6) ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนของการฝกอบรมวา เปน

กรรมวิธีท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับหนวยงานตางๆ ท่ีจําเปนจะตองบริหารงานดานบุคลากรใหมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูมีความรูความสามารถในการทํางานไดดียิ่งขึ้น 
จนจะมีผลนําไปสูการพัฒนาประเทศในท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปไดคือ 

         1)  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยปองกันปญหา 
         2)  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน

นั้นๆ 
         3)  การฝกอบรมเปนการเสริมสรางวิทยาการอันทันสมัยใหแกบุคลากร 

                      4)  การฝกอบรมจะชวยประหยัดรายจายไดมาก เนื่องจากการฝกอบรมเปนกรรมวิธีท่ี
จัดทําขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด และฝกอบรมเฉพาะบางหัวขอท่ีตองการ
เสริมความรู ทักษะ และประสบการณเทานั้น 
                      5)  การฝกอบรมเปนกรรมวิธีท่ีชวยใหบุคลากรมีการเรียนรูเพ่ิมพูน ประสบการณ โดย
ไมตองเสียเวลาทํางานปกติมาก เนื่องจากการจัดอบรมสามารถจัดนอกเวลาทํางานปกติหรือใน
วันหยุดสุดสัปดาห 
 

2.5.4  กระบวนการฝกอบรม 
สําหรับกระบวนการในการฝกการอบรมนั้น นักวิชาการแตละคนก็อาจกําหนดไวแตกตาง

กันบาง แตโดยสวนรวมแลวกระบวนการฝกอบรมนั้นมักจะครอบคลุมกิจกรรมตางๆ อาทิ 
         1)  การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม 
         บุญเลิศ ไพรินทร (2538: 10-11) ใหขอคิดเห็นในการคนหาความจําเปนในการ

ฝกอบรมนั้น อาจพิจารณาไดจากการวิเคราะหองคการหรือระบบ การวิเคราะหงาน และการ
วิเคราะหความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของผูปฏิบัติงานนั้นๆ  
                      2)  การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมโดยท่ัวไปการกําหนดวัตถุประสงคของ
การฝกอบรม มักจะมีการกําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดานความรู ทักษะ และเจตคต ิ
                      3)  การกําหนดหลักสูตรการอบรม หมายถึง ความรูและประสบการณการเรียนรูท่ีจัด
ใหแกผูเขาฝกอบรม เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ีตองการของโครงการ 
                      4)  การกําหนดจํานวนของผูเขาฝกอบรม หรือขนาดหองฝกอบรม 
                      5) การเลือกผูท่ีจะมาเปนวิทยากรการฝกอบรม 
                      6) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องแสง เสียง เอกสารส่ิงพิมพท่ีจําเปนสําหรับการ
ฝกอบรม เชน แผนใส สไลด วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร หรือส่ิงพิมพตางๆ เปนตน  
                      7) การเลือกเทคนิคการฝกอบรม ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก เชน การบรรยาย การอภิปราย 
การระดมสมอง การสัมมนา เกมการบริหาร การแสดงบทบาทสมมติ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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การประชุมกลุมยอย เปนตน ทําใหสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือบรรลุเปาหมายของการ
ฝกอบรมไดมากกวาและรวดเร็วกวาวิธีการอ่ืนๆ 
                      8) การจัดการฝกอบรม เปนขั้นตอนการนําเอาหลักสูตรและทรัพยากรตางๆ ดังกลาว
ไปปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว  
                      9) การประเมินผลหลังการฝกอบรม อาจทําไดท้ังกอนและหลังการอบรมส้ินสุดลง 
                     10)  การติดตามผล หมายถึงการติดตามการทํางานของผูท่ีไดรับการฝกอบรม เม่ือ
กลับไปทํางานดังเดิมสักระยะหนึ่ง 6 เดือน หรือ 1 ป  
 
2.6  เทคโนโลยีการถายทอด 
 

2.6.1  ความหมายเทคโนโลยีการถายทอด 
เกษม จันทรแกว (2536: 150) ไดใหความหมายไววา เทคโนโลยีการถายทอด หมายถึง การ

นําความรู และหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชอยางมีศิลปะ เพ่ือประโยชนตอมนุษยหรือ
ศิลปะวิทยาการท่ีนําความรูและนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช เพ่ือสรางงาน โดยมี
พลังงานเปนปจจัยในการสนับสนุน และส่ือ หมายถึง วัสดุอุปกรณท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท่ีใช
แสดงความหมายเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนการสอน ส่ือการถายทอดนั้นเปนอะไรก็ได
ท่ีสามารถนํามาใชแลวทําใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น 
 กิดานันท มลิทอง (2540) ไดใหความหมายไววา ส่ือ หมายถึงส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอมูล
เพ่ือใหผูสงและผูรับสามารถส่ือสารกันไดตรงตามวัตถุประสงค และส่ือการสอน หมายถึง ส่ือชนิด
ใดก็ตามไมวาจะเปน เทปบันทึกเสียง สไลด โทรทัศน วิทยุและแผนภูมิ ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกับการสอน 
 สรุปไดก็คือ การนําองคความรูถายทอดไปสูกลุมเปาหมายนั้นจะตองใชส่ือเทคโนโลยีใน
การถายทอดความรูซ่ึงจะชวยกระตุนการเรียนรูหรือเสริมความเขาใจในเนื้อหา ทําใหกลุมเปาหมาย
เกิดการแลกเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรม 
 เทคโนโลยีการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอม เปนศิลปะการนําความรูทางส่ิงแวดลอม
ถายทอดดวยบุคคลและเครื่องมืออุปกรณท่ีเปนส่ือกลางสูประชากรเปาหมาย วิธีการถายทอดความรู
เปนการใหความรูสูประชากรเปาหมายจะดวยวิธีใดก็ไดท่ีสามารถใหความรูเ ล่ือนไหลไปสู
ประชากรเปาหมาย จะไดรับความรู ทัศนคติ จิตสํานึก การโตตอบและทักษะ สามารถคิดเปนทําเปน 
และแกปญหาไดซ่ึงวิธีการถายทอดทางส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 7 รูปแบบ คือ การบรรยาย การฝก
ทํา การประชุมสัมมนา การถายทอดผานส่ือ การสาธิต การจัดนิทรรศการและการศึกษานอกสถานท่ี  
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2.6.2  กระบวนการวางแผน ออกแบบและผลิตเทคโนโลยีการถายทอด  
 การวางแผนหรือออกแบบส่ือมีองคประกอบท่ีตองนํามาพิจารณาดังนี ้  
           2.6.2.1  วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย  

          เปนหลักการท่ีสําคัญท่ีตองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ของผูเรียนเพ่ือการเรียนรู 
แบงออกเปน  
                                    1)  พุทธพิสัย มุงหมายใหเกิดพฤติกรรม เพ่ือความรูความเขาใจ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความสามารถเชิงวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและการตัดสินใจ 
                        2)  จิตพิสัย มุงใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือความรูสึกนึกคิด เจตคติ คานิยม ศรัทธา 
ความรูสึกเชิงจริยธรรม และการยอมรับ  
                        3)  ทักษะพิสัย มุงใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือการกระทํา หรือแสดงบทบาททางกายและ
วาจา ไดปฏิบัติและการลงมือกระทํา 
 2.6.2.2  การวิเคราะหผูเรียนภูมิหลังหรือคุณลักษณะของผูเรียน 
 เปนส่ิงสําคัญ ท่ีผูออกแบบผลิตส่ือไดบรรลุตามวัตถุประสงคยิ่งสามารถวิเคราะหได
ละเอียดมากเทาใด จัดเปนประโยชนตอการออกแบบส่ือไดมากเทานั้น เชน เพศ ความรู 
ความสามารถ ทักษะการอาน การเขียน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

          2.6.2.3  เนื้อหา  
 เปนสวนจําเปนตอการออกแบบส่ือการสอน เพราะตองมาปรุงแตงผานส่ือสูการ

เรียนรูของผูเรียน  
           2.6.2.4  ประโยชนและหนาท่ีของส่ือแตละประเภท  

          จะมีคุณลักษณะเดนแตละกรณีซ่ึงก็คือประโยชนและหนาท่ีของส่ือ เม่ือผูวางแผน
ผลิตส่ือจะนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการออกแบบส่ือ 
 2.6.2.5  องคประกอบศิลปและหลักการจัดภาพ  
 องคประกอบศิลปเปนหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับความสวยงาม ซ่ึงจะเปนสวนชวยให
ส่ือการสอนเกิดความเดน งายตอการรับรูสรางความสนใจใหแกผูเรียนและเกิดมโนทัศนจําได
ยาวนาน (อิทธิพล ราศีเกรียงไกร, 2536) 
 

2.6.3  ส่ือการถายทอด  
 ส่ือการถายทอดเปนอะไรท่ีสามารถนํามาใชแลวทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดงายขึ้น 
เกษม จันทรแกว (2536) ไดแบงส่ือออกเปน 4 ประเภท คือ 

         2.6.3.1  ประเภทท่ีไมตองใชเครื่องฉายประกอบ 
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         ไดแก หนังสือ สมุดคูมือ ส่ิงพิมพอ่ืน  ๆตัวอยางจริง หุนจําลอง กราฟฟก การตูน ไวทบอรด 
          2.6.3.2  ประเภทท่ีตองใชเครื่องฉายภาพนิ่ง  
          ไดแกเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสง สไลด ฟลมสตริป และ

ไมโครฟลม  
          2.6.3.3  ประเภทใชเครื่องฉายภาพแบบเคล่ือนไหว  
          ไดแก ฟลมหรือภาพยนตร โทรทัศน และวิดีโอ  
          2.6.3.4  ประเภทท่ีใหแตเสียง  
 ไดแก วิทยุกระจายเสียง และเครื่องบันทึกเสียง  
ส่ือในการถายทอดท้ัง 4 ประเภทนี้ ยังคงมีใชในการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอมอยาง

แพรหลายทุกๆ อยาง แตท่ีนิยมกันมากในปจจุบันคือ ขาว สารคดีทางโทรทัศน วิทยุ วิดีโอ 
หนังสือพิมพ แผนพับ เอกสาร โปสเตอร และการสาธิต สวนการศึกษานอกสถานท่ีนั้นมีการ
ดําเนินการอยางแพรหลาย  
 

2.6.4  ส่ือส่ิงพิมพ 
สุรัตน นุมนนท (2540: 6) ไดใหความหมายไววา ส่ือส่ิงพิมพหมายถึง ส่ือท่ีใชในการ

ติดตอส่ือสารทําความเขาใจกันดวยภาษาเขียน โดยใชวัสดุกระดาษพิมพออกมาพรอมกันเพ่ือ
แจกจายใหกับผูอานคราวละมากๆ ส่ิงพิมพออกมาในรูปแบบตางๆ กัน ไมวาจะเปนหนังสือ 
นิตยสาร วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ แผนพับ หนังสือคูมือ และโปสเตอรเปนตน  

พจนีย พลสิทธ์ิ (2536: 7) ไดจัดจําแนกส่ิงพิมพท่ีเกิดขึ้นในวิถีชีวิตมนุษยท้ังทางตรงและ
ทางออมไดเปน 2 ประเภทไดแก  

         1)  ส่ิงพิมพท่ีพิมพขึ้นเพ่ือรับใชมนุษยโดยตรง เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ตําราเรียน
และเอกสารการสอนตางๆ ส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จดหมายขาว แผนปลิว 
นิตยสาร ส่ิงพิมพเพ่ือความบันเทิงตางๆ เชน นวนิยาย เรื่องส้ัน สารคดี ส่ิงพิมพท่ีใชบอกทิศทาง 
เชน แผนท่ี เครื่องหมายจราจรเปนตน  

         2)  ส่ิงพิมพท่ีเปนสวนประกอบของวัตถุตางๆ เชน ฉลากปดผลิตภัณฑตางๆ ท้ัง
อาหาร ยา เครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องใชตางๆ ส่ิงพิมพเหลานี้อาจทําเปนฉลากปดบนวัตถุ หรือ
พิมพขอความลงบนวัตถุนั้นๆ 

 
2.6.5  หนังสืออานประกอบ และประโยชนของหนังสืออานประกอบ 
บันลือ พฤกษะวัน (2536: 58) กลาววา บทบาทและหนาท่ีของหนังสืออานเพ่ิมเติม มีดังนี ้
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          1)  ชวยขยายเนื้อหาสาระในหนังสือแบบเรียน ใหกวางขึ้น เพ่ือผูอานสามารถเขาใจ
ความหมายไดงายขึ้น  

          2)  ทําใหผูอานมีทักษะในการใชถอยคํา และภาษาไดดีขึ้น  
                       3)  ชวยสรางเสริมนิสัยรักการอาน และคนควา 
                       4)  หนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีสรางเปนเรื่องราว สามารถชวยชดเชยความบกพรองทาง
จิตใจของผูอาน และเสริมสรางคุณธรรมได  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534: 68) บทบาทท่ีสําคัญของหนังสืออานเพ่ิมเติม คือ 
                       1)  สงเสรมิความรู เพราะมีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับความรูหรือทักษะ ความคิดรวบยอด 
หลักการหรือทฤษฎี เรือ่งใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ซ่ึงเปนประโยชนแกผูอานในการศึกษาหาความรู  
                       2)  สงเสริมเจตคติท่ีเหมาะสม เพราะนอกจากจะเสนอเนื้อหาท่ีเปนความรูแลวยัง
สอดแทรกแนวความคิดท่ีชวยใหผูอานเกิดเจตคติท่ีเหมาะสม  
                       3)  สงเสริมสติปญญา โดยเปดโอกาสใหผูอานไดพัฒนาทักษะในการสังเกต ตีความ 
เปรียบเทียบ วิเคราะห และประเมินคา  
                       4)  สงเสริมความเขาใจ  
                       5)  สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

          2.6.5.1  ประโยชนของหนังสืออานประกอบ  
วิชัย ราษฎรศิริ (2524: 154) กลาวถึงประโยชนของหนังสืออานประกอบ สรุปไดดังนี้  

                       1)  ชวยตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน 
                       2)  ชวยใหนักเรียนคนควา หรือศึกษารายละเอียดเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ ทําใหไดรายละเอียดท่ี
กวางขวางยิ่งขึ้น 
                       3)  ชวยขยายความรูและประสบการณใหแกผูเรียน 
                       4)  ชวยใหเด็กรักการอานหนังสือท่ีมีประโยชน 
                       5)  ชวยใหนักเรียนไดปรับปรุงหรือพัฒนานิสัย ใหรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจาก
แหลงความรูตางๆ 
                       6)  เปนการชวยเหลือเด็กท่ีเรียนออน ใหไดอานหนังสือต่ํากวาช้ันเรียน โดยเรียนดวย
ตนเองเพ่ือใหมีความรูทันเพ่ือน 
                       7)  เด็กเกงสามารถหาหนังสืออานประกอบท่ีใหมีความรูสูงขึ้น เพ่ือใหมีความรูท่ี
กวางขวางและแตกฉานยิ่งขึ้น 
                       8)  ชวยใหนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานการอาน ไดเลือกอานหนังสือท่ีมีความ
เหมาะสมกับความสามารถของตน  
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                       9)  ชวยใหเด็กมีอิสระในการคนควาหาความรูตามความสนใจของตน  
                       10)  ชวยปลูกฝงใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
                       11)  ชวยใหนักเรียนสํารวจความสนใจของตนเองเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกอาชีพ 
ในอนาคต 
                        12)  ชวยใหนักเรียนมีรสนิยมท่ีดีในการอาน เห็นคุณคาของหนังสือท่ีมีประโยชน 
                       13)  ชวยใหนกัเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยหาความเพลิดเพลินจากการอานหนังสือ
ท่ีเหมาะสม ยอมเกิดประโยชนนานัปการ 
 

2.6.6 เกม และประโยชนของเกม 
 กิดานันท มลิทอง (2540: 124) กลาววา เกมเปนกิจกรรมท่ีผูเลน จะตองทําตามกฎเกณฑท่ี
วางไวเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของเกมนั้นการเลนเกมจะแตกตางไปจากการดําเนินชีวิตจริง 
เนื่องจากเกมจะใหความบันเทิงไปในตัวดวยการท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น จะตองมีการแขงขัน
ระหวางผูเลน 
 เชียรศรี วิวิธสิริ (2534) กลาววา ลักษณะอยางหนึ่งของเกม คือ ทําใหสนุกสนานเพลิดเพลิน
สนุกในการใหและการเอากลับคืน ตื่นเตนในการแขงขัน และเส่ียงทายในผลท่ียังไมรูวาใครจะชนะ  
ดังนั้น สามารถสรุปไดคือ เกม หมายถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีมีกติกาการเลนไมยุงยาก กอใหเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถนํามาฝกฝนเพ่ือใหเกิดทักษะหลายๆ อยางไดอีกดวย 
ประโยชนของเกม 

ประพัฒน ลักษณะพิสุทธ์ิ (2525: 2) ไดสรุปประโยชนของเกมไวดังนี ้
1)  ทําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน ราเริง ผอนคลายอารมณ 
2)  ทําใหเด็กไดรวมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
3)  สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู ไดเรียนรูวิธีการทํางานและเลนรวมกับผูอ่ืน

ปฏิบัติตามระเบียบ และรูจักใชความคิดกับตนเอง 
4)  ครูไดศึกษาพฤติกรรมเด็ก โดยตัวเด็กจะแสดงพฤติกรรมท่ีแทจริงออกมา 
5)  สงเสริมการเรียนการสอนในวิชาการดานอ่ืนๆ โดยนําเกมเขาไปสอดแทรก ทํา

ใหนักเรียนไมเบ่ือ สรางความสนใจในการเรียน 
6)  สรางพ้ืนฐานทักษะทางกีฬาและสมรรถภาพทางกาย  

ดังนั้น ประโยชนของเกมโดยสรุปคือ เกมกอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวย
พัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สติปญญา และชวยสงเสริมใหสุขภาพแข็งแรง อีกท้ังยังชวยพัฒนา
ทางดานสังคม ทําใหเขากับผูอ่ืนไดงาย 
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2.6.7  คุณสมบัติของผูถายทอด 
 เกษม จันทรแกว (2536) กลาววา ผูถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอมท่ีดี ควรมีคุณสมบัติ
ประกอบดวย  
                       1)  มีความรูท้ังแนวกวาง และแนวลึก ตองเปนผูประสมประสาน (Integrationist) ได
เปนอยางดี จากเนื้อหาหลายๆ ดาน 
          2)  มีประสบการณและความเช่ียวชาญ มีความรู ทําได และมีทักษะท่ีถูกตอง  
          3)  มีทักษะเชิงวิเคราะห เพ่ือใหเกิดรูปธรรมและนามธรรมสามารถทําในส่ิงท่ียุงยาก
เปนรูปธรรมท่ีสามารถเห็นและทําได 
          4)  มีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ มีความสามารถในเชิงคาดคะเนไดดี  
          5)  มีบุคลิกเหมาะสม เปนบุคลิกเฉพะมีความรูแตกฉานและกลาตัดสินใจอีกท้ังเปน
นักวิชาการและเปนกลางทางวิชาการเสมอ มีกลยุทธท่ีดี สามารถทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงายได 
 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีการอนุรักษพลังงานไฟฟา 
 

2.7.1  ความหมายของการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2542ก) ใหความหมายของการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
หมายถึง การใชทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยความฉลาด และกอใหเกิดประโยชน
ตอมวลมนุษยใหมากท่ีสุด และมีระยะเวลาในการใชใหยาวนานท่ีสุด 
 ภัสสร สิมานนท (2535) ใหความหมายของการอนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง การคุมครอง 
ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในภาวะสมดุล ซ่ึงจะตองเกิดจากองคประกอบทุก
อยางของระบบนิเวศท่ีดํารงอยู และสามารถเกื้อกูลกันไดอยางเหมาะสม 
 สรุปไดวา การอนุรักษส่ิงแวดลอมหมายถึง การใชทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางรูคุณคา โดยคํานึงถึงประโยชนตอมนุษย และระยะเวลาการใชยาวนานท่ีสุด   
  

2.7.2  แนวความคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
 ธนาคารกสิกรไทย (2525: 1-3) ไดใหความหมายของพลังงานวา หมายถึงความสามารถท่ี
จะทํางานได (The capacity to do work) ซ่ึงสามารถแบงพลังงานไดเปน 2 ประเภท ตามแหลงท่ีมา
ของพลังงาน ไดแก พลังงานตนกําเนิด ไดแก น้ํา แสงอาทิตย ลม แกลบ ชานออย เปนตน และ
พลังงานแปรรูป ซ่ึงไดมาโดยการนําพลังงานตนกําเนิดมาแปรรูป เพ่ือใหเปนประโยชนในลักษณะ
ตางๆ เชน พลังงานไฟฟา ผลิตภัณฑปโตรเล่ียม เปนตน 
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 ดังนั้น ส่ิงท่ีจําเปนนอกเหนือจากปจจัย 4 ของมนุษยท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดคือ พลังงาน 
เพราะกิจกรรมทุกๆ อยางของมนุษยนั้นตองใชพลังงานท้ังส้ิน โดยพลังงานท่ีใชภายในรางกายนั้น
ไดมาจากสารอาหารท่ีเผาผลาญอาหารท่ีรับประทานเขาไป และพลังงานภายนอกรูปแบบตางๆ เชน 
พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน เปนตน 
การอนุรักษพลังงานงาน สามารถสรุปได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  ดานเทคโนโลยี คือ การพยายามหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยในการประหยัด หรือลด
การใชพลังงานมาแทนเทคนิคเกาๆ 

2)  ดานคนและสังคม ซ่ึงเปนผูใชพลังงานและเปนตัวการสําคัญท่ีสุด ดังนั้นจะตองสราง
เจตคติและความเขาใจถึงการขาดแคลน ยอมรับความคิดเรื่องการแสวงหาหรือการอนุรักษ ซ่ึงเปน
การสรางเจตคติในการประหยัดพลังงานและปลูกฝงพฤติกรรมการประหยัดพลังงานโดยไมตอง
อาศัยการคนควาดานเทคโนโลยี 

 
2.7.3  วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2548) ไดเสนอแนวทางในการประหยัดไฟฟาไวดังนี้  
1)  ปดสวิตซไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเม่ือเลิกใชงาน สรางใหเปนนิสัยในการ

ดับไฟฟาทุกครั้งท่ีออกจากหอง 
2)  เลือกซ้ือเครื่องใชไฟฟาท่ีไดมาตรฐานดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้ง

กอนตัดสินใจซ้ือ หากมีอุปกรณไฟฟาเบอร 5 ก็ตองเลือกใชเบอร 5 
3)  ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเม่ือไมใชเกิน 1 ช่ัวโมงสําหรับเครื่องปรับอากาศ

ท่ัวไป และ 30 นาที สําหรับเครื่องปรับอากาศเบอร 5 
4)  หม่ันทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบอย  ๆเพ่ือลดการเปลืองไฟใน

การทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
5)  ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีกําลังเย็นสบาย อุณหภูมิท่ี

เพ่ิมขึ้น 1 องศาตองใชพลังงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 5-10 องศา 
6)  ไมควรปลอยใหมีความเย็นรั่วไหลจากหองท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบ

และรอยรั่วตามผนัง ฝา เพดาน ประตูชองแสงและปดประตูหองทุกครั้งท่ีเปดเครื่องปรับอากาศ 
7)  ลดการหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุท่ีไมจําเปนตองใชงานในหองท่ีมี

เครื่องปรับอากาศ เพ่ือลดการสูญเสียและการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 
8)  ติดตั้งฉนวนกันความรอน โดยรอบหองท่ีมีอากาศ เพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน

จากการถายเทความรอนเขามาภายในอาคาร 
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9)  ใชมูล่ีกันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคารและฝาผนัง เพ่ือไมให
เครื่องปรับอากาศทํางานหนักจนเกนิไป 

10)  หลีกเล่ียงการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอนเขาสูหองปรับอากาศ ติดตั้งและ
ใชอุปกรณควบคุมการ เปด-ปด ประตูภายในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

   11)  ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตน ใหความเย็นเทากับ 
เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือใหความเย็นประมาณ 12,000 BTU  

 12)  ควรปลูกตนไมเพ่ือบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพ่ือเครื่องปรับอากาศจะไดไมตอง
ทํางานหนักเกินไป 

   13)  ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือควบคุมความรอน เพ่ิมความช้ืนใหกับดิน จะทําใหบานเย็น
ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป 

   14)  ในสํานักงานใหปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาท่ีไมจําเปนในชวงเวลา 
12.00-13.00 น.จะสามารถประหยัดไฟฟาได 

   15)  ไมควรเลือกซ้ือพัดลมท่ีไมมีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมท่ีไมได
คุณภาพมักเสียงายทําใหส้ินเปลือง 

   16)  หากอากาศไมรอนเกินไป ควรเปดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะชวยประหยัดไฟ 
ประหยัดเงินไดมากทีเดียว 

   17)  ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัดพลังงานแทนหลอดอวนใช
หลอดตะเกียบแทนหลอดไส หรือใชหลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต 

   18)  ควรใชหลอดประหยัดไฟหรือบัลลาสตอิเลคโทรนิค คูกับหลอดผอมจอมประหยัด จะ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟาไดอีก 

   19)  ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพ่ือชวยแสงสวางจากหลอด
กระจาย ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหไมจําเปนตองใชหลอดไฟฟาท่ีมีวัตตสูงชวยประหยัดพลังงาน 

   20)  หม่ันทําความสะอาดหลอดไฟฟาท่ีบาน เพราะจะชวยเพ่ิมแสงสวางโดยไมตอง
ใชพลังงานมากขึ้นควรทําอยางนอย 4 ปตอครั้ง 

   21)  ใชหลอดไฟฟาท่ีมีวัตตต่ํา สําหรับบริเวณท่ีเปดท้ิงไวท้ังคืน ไมวาจะเปนในบาน
หรือนอกบาน เพ่ือประหยัดไฟฟา 

   22)  ควรตั้งโคมไฟท่ีโตะทํางานหรือติดตั้งเฉพาะจุดแทนการเปดไฟท้ังหองเพ่ือทํางานจะ
ประหยัดไฟลงไดมาก 

   23)  ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังภายนอกอาคารเพ่ือการสะทอนแสงท่ีดี และ
ทาภายในอาคารเพ่ือทําใหหองสวางไดมากกวา  
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   24)  ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากท่ีสุด เชน การติดกระจกหรือติดฟลมท่ีมีคุณสมบัติ
ปองกันความรอน แตยอมใหแสงผานเขาไดเพ่ือลดการใชพลังงานเพ่ือแสงสวางภายในอาคาร 

   25)  ถอดหลอดไฟอีกครึ่งหนึ่งในบริเวณท่ีมีความตองการใชแสงสวางนอยหรือบริเวณท่ีมี
แสงสวางเพียงพอแลว 

   26)  ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเย็น
สมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหตูเย็นทํางานหนักและเปลืองไฟ 

   27)  อยาเปดตูเย็นบอยๆ อยานําของรอนมาแชในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นทํางาน
เพ่ิมขึ้นกินไฟมาก 

   28)  ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเส่ือมสภาพ เพราะจะทําใหความเย็นรั่ว
ออกมาทําใหส้ินเปลืองไฟมากกวาท่ีจําเปน 

   29)  เลือกขนาดของตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว อยาใชตูเย็นใหญเกิน
ความจําเปน เพราะกินไฟเกินไป และควรตั้งตูเย็นใหหางจากผนัง 15 ซม.  

   30)  ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสมํ่าเสมอ การปลอยใหน่ําแข็งจับหนาจนเกินไปจะทําให
เครื่องตองทํางานหนัก ทําใหกินไฟมาก 

   31)  เลือกซ้ือตูเย็นประตูเดียว เนื่องจากตูเย็น 2 ประตูมักจะกินไฟมากกวาตูเย็นประดู
เดียวท่ีมีขนาดเทากันเพราะตองใชทอน้ํายาความเย็นท่ียาวกวา และใชคอมเพรสเซอรท่ีมีขนาดใหญกวา 

   32)  ควรติดตั้งสวิตซควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้งตัวเลขต่ําเกินไป
อุณหภูมิจะเย็นนอย ถาตั้งตัวเลขสูงจะเย็นมาก เพ่ือใหประหยัดพลังงานควรตั้งท่ีเลขต่ําท่ีมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม 

   33)  ไมควรพรมน้ําแฉะในเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนในการรีดมาก เสียพลังงานมาก
ขึ้น เสียคาไฟฟามากขึ้นดวย 

   34)  ดึงปล๊ักออกกอนรีดผาเสร็จ เพราะความรอนท่ีเหลือในเตารีดสามารถรีดไดตอจนกระท่ัง
เสร็จ ชวยประหยัดคาไฟฟา 

   35)  เสียบปล๊ักครั้งเดียวตองรีดใหเสร็จไมควรถอดปล๊ักและเสียบปล๊ักเตารีดบอยๆ 
เพราะการทําใหเตารีดรอนแตละครั้งกินไฟฟามาก 

   36)  ลด ละ เล่ียง การใสเส้ือสูท เพราะไมเหมาะกับสภาพอากาศเมืองรอน ส้ินเปลือง
การตัด ซักรีด และมีความจําเปนในการเปดเครื่องปรับอากาศ 

    37)  ซักผาดวยเครื่องควรใสผาใหเต็มกําลังของเครื่อง เพราะซัก 1 ตัว เทากับซัก 20 ตัว ก็ตอง
ใชน้ําเทากันในแตละครั้งการซัก 
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   38)  ไมควรอบผาดวยเครื่อง เม่ือเครื่องกําลังซักผาอยู เพราะเปลืองไฟมาก ควรตาก
เส้ือผากับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติจะดีกวา ท้ังยังชวยประหยัดไฟไดมากกวา 

   39)  ปดโทรทัศนทันทีเม่ือไมมีคนดู เพราะการเปดโทรทัศนท้ิงไวโดยไมมีคนดู เปน
การส้ินเปลืองไฟฟาโดยใชเหตุ แถมยังซอมเร็วอีกดวย 

   40)  ไมควรปรับจอโทรทัศนใหสวางมากเกินไปและอยาเปดเสียงโทรทัศนดังเกินความจําเปน 
เพราะเปลืองไฟและยังทําใหอายุการใชงานส้ันลงอีกดวย 

   41)  อยูบานเดียวกันดูรายการโทรทัศนเดียวกันก็ควรดูเครื่องเดียวกัน ไมใชดูคนละเครื่อง
คนละหอง เพราะส้ินเปลืองพลังงาน 

42)  เช็ดผมใหแหงทุกครั้งกอนเปาผมทุกครั้ง ใชเครื่องเปาผมสําหรับแตงทรงผม ไม
ควรใชทําใหผมแหง เพราะส้ินเปลืองพลังงาน 

    43)  ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา เตาอบไฟฟา และควรตั้งวาลวนิรภัย 
(Safety Valve) เพ่ือความปลอดภัย 

   44)  เวลาหุงตมอาหารดวยเตาไฟฟา ควรจะปดเตากอนอาหารสุก 5 นาที เพราะความ
รอนท่ีเตาจะรอนตอไปอีกอยางนอย 5 นาที เพียงพอท่ีจะทําใหอาหารสุกได 

   45)  อยาเสียบปล๊ักหมอหุงขาวท้ิงไว เพราะระบบอุนทํางานอยูตลอดเวลา ทําใหส้ินเปลือง
ไฟฟาเกินความจําเปน 

   46)  กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปล๊ักออกทันที เม่ือน้ําเดือด อยาเสียบปล๊ักไวเม่ือไมมีคนอยู 
นอกจากจะไมประหยัดแลวยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได 

   47)  แยกสวิตซไฟออกจากกันใหสามารถเปด-ปด ไดเฉพาะจุด ไมใชปุมเดียวกันเปด-ปด ท้ัง
ช้ัน จะทําใหเกิดการส้ินเปลืองและสูญเปลา 

   48)  หลีกเล่ียงการตั้งอุปกรณไฟฟาท่ีตองมีการปลอยความรอน เชน กาน้ํารอน หมอหุงตม ไว
ในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

   49)  ซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานได และหม่ันทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
อยูเสมอจะทําใหลดการส้ินเปลืองได 

   50)  อยาเปดคอมพิวเตอรไวนาน ถาไมใชงานควรติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟาเขาเครื่องเม่ือ
พักการทํางาน จะประหยัดไฟฟาไดรอยละ 35-40 และถาหากปดหนาจอทันทีเม่ือไมใชงานจะ
ประหยัดไฟฟาไดรอยละ 60 

   51)  ดูสัญลักษณ Energy Star กอนเลือกซ้ืออุปกรณสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร 
เครื่องพิมพดีดไฟฟา เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ซ่ึงชวยประหยัดพลังงานลดการใชกําลังไฟฟา เพราะมี
ระบบประหยัดไฟฟาอัตโนมัติ 
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2.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียและการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 

2.8.1  ความหมายของน้ําเสีย 
 นักวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสวนใหญมีแนวคิดในการใหความหมายของน้ําเสียคลองกันวา 
น้ําเสีย คือ น้ําท่ีผานการใชท้ังอุปโภคและบริโภคจากกิจกรรมตางๆ และเกิดการปนเปอนท้ังจาก
สารอินทรียและอนินทรียจนทําใหคุณภาพของน้ําเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเลวลงจนไมสามารถ
นํามาใชประโยชนได (นิรุต คูนผล, 2539 : 2 ; พัฒนา มูลพฤกษ, 2541 และ สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ,์ 2541)  
 

2.8.2  แหลงกําเนิดน้ําเสีย 
เกษม จันทรแกว (2540: 24-25) ไดกลาววา ประเภทของน้ําเสียแบงตามแหลงกําเนิดเปน 2 

ประเภทคือ  
          1)  น้ําเสียจากแหลงชุมชน (Domestic Wastewater) คือ น้ําเสียจากบานพักอาศัยขนาดตาง  ๆ

อาคาร รานคา ตลาด โรงมหรสพ โรงแรม รวมท้ังสํานักงานและสถานท่ีทํางานนานาชาติ น้ําเสีย
ประเภทนี้ เกิดจากกิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การชําระลางรางกาย การซัก
เส้ือผา การประกอบอาหาร การขับถาย ฯลฯ ส่ิงสกปรกตางๆ ในน้ําเสียประเภทนี้สวนมากเปน
สารอินทรีย เชนเศษอาหาร จากการลางจานและภาชนะ การลางทําความสะอาดเส้ือผา รถ บานเรือน 
รวมท้ัง อุจจาระ ปสสาวะ เปนตน  
                       2)  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industry Wastewater) ไดแก น้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
ตาง  ๆในกระบวนการอุตสาหกรรม เชน ลางวัตถุดิบ การลางเครื่อง การระบายความรอน เปนตน ส่ิง
สกปรกในน้ําเสีย มีสารอินทีรียและอนินทรีย ขึ้นอยูกับลักษณะการใชน้ําและชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

สุดใจ จําปา (2538: 175-176) และ ประภรณ จารุจันทร (2539: 259) ท้ังสองทานมีความเห็น
สอดคลองกันวา สรุปสาเหตุท่ีทําใหน้ําเสีย ในแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําตามธรรมชาติอ่ืนๆ เนา
เสีย คือ  

             1)  น้ําเสียจากบานเรือน ชุมชน เปนน้ําเสียเกิดจากการอุปโภค บริโภค เชนการซักลางการ ทําครัว  
                       2)  น้ําเสียจากเกษตรกรรม เปนน้ําเสียท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมทางการเกษตร เชน ปุย สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

          3)  น้ําเสียจากการอุตสาหกรรม เชน น้ําท่ีใชในการทําความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนท่ีใน
โรงงาน และน้ําท้ิงจากโรงงาน เปนตน 

 



 38

2.8.3  ผลกระทบของปญหาน้ําเสีย  
 เม่ือน้ําในแหลงตางๆ เส่ือมคุณภาพ เนื่องมาจากปนเปอนดวยมลสาร สงผลกระทบตอ
ระบบส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ซ่ึงมีดังนี ้

1)  ผลกระทบตอการเกษตรกรรม 
2)  ผลกระทบตอการสาธารณสุข 
3)  ผลกระทบตอการอุตสาหกรรม 
4)  ผลกระทบตอการผลิตน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
5)  ผลกระทบตอทัศนียภาพ 
6)  ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม  
7)  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงท้ังหมดนี้อาจกอใหเกิดแหลงระบาดของเช้ือโรค กอใหเกิดปญหามลพิษในดิน น้ํา และ
อากาศ กอใหเกิดความรําคาญ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศในระยะยาวได (สิทธิชัย ตันธ
นะสฤษด์ิ, 2541) 

 
2.8.4  แนวทางการแกไขปญหาน้ําเสีย  

 องคการจัดการน้ําเสีย (ม.ป.ป.) ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียไววา  
1)  ชุมชนจะตองไมท้ิงขยะมูลฝอยลงในแมน้ํา โดยเฉพาะชุมชนท่ีอาศัยอยูริมน้ําใน

แตละบานจะตองมีการบําบัดขั้นท่ีถูกตอง ใชน้ําอยางประหยัด และชวยกนัอนุรักษแหลงน้ํา 
2)  โรงงานอุตสาหกรรมตองดําเนินการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา 

หลีกเล่ียงการใชสารเคมีท่ีมีพิษ และควรกําจัดของเสียท่ีเปนพิษดวยการฝงแทนการท้ิงลงแมน้ําลําคลอง 
3)  เกษตรกรตองรูจักการบําบัดน้ํากอนท่ีจะปลอยลงสูแมน้ํา และควรหลีกเล่ียงการ

ใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี  
   4)  เปนหนาท่ีของทุกคนในการชวยดูแลแหลงน้ํา เก็บขยะหรือการใชน้ําอยางประหยัด 

สุดใจ จําปา (2538: 184) กลาววา การแกไขปญหาน้ําเสียมีท้ังมาตรการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คือ การบําบัด การกําจัดหรือหมุนเวียนของเสียต างๆ จากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแสวงหาและใชทรัพยากรทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีมาตรการทาง
กฎหมาย ขอบังคับมาตรฐานตางๆ ตลอดจนการจัดตั้งองคกร และการใชอํานาจทางการบริหารเขา
เสริมในการปองกันแกไข 
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2.8.5  การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
 สวัสดิ์ โนนสูง (2546) ไดเสนอหลักการอนุรักษทรัพยากรน้ําไวดังนี้ 

          1)  การอนุรักษในดานปริมาณ วิธีท่ีจะชวยใหมีน้ําใชอยางพอเพียง ไดแก 
  (1)  การสงวนและเพ่ิมน้ําในดินเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนแบบยั่งยืน ทําไดโดยการปลูกปา

โดยเฉพาะบริเวณตนน้ํา อนุรักษพ้ืนท่ีปา และการปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือเก็บน้ําในดินไวใหคอยๆไหล
ซึมลงสูแหลงน้ํา และหลอเล้ียงแหลงน้ําอยูไดเปนเวลานาน 

  (2)  การสรางและพัฒนาแหลงน้ํา เชนการขุดบอขนาดใหญเพ่ือเก็บน้ําไวใช การ
ขุดลอกและขยายแหลงน้ําใหเก็บน้ําไดมากและระบายไดสะดวกขึ้น การสรางฝายน้ําลนเพ่ือเก็บน้ํา
ไวใชและลดอัตราการไหลของน้ํา ตลอดจนสรางเขื่อนเพ่ือชวยเก็บน้ํา ชวยผลิตไฟฟาพลังน้ํา และ
ชวยแกปญหาน้ําทวม 

การทําฝนเทียม เปนการเพ่ิมปริมาณน้ําฝนเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนน้ําโดยการโปรยซิล
เวอรไอโอไดดแกบรรยากาศ ใหไอน้ํารวมตัวเปนหยดน้ํา เกิดเปนเมฆและฝนแตวิธีนี้ลงทุนสูงและ
หากมีไอน้ําในบรรยากาศนอยเกินไปก็อาจไมไดผล 

          2)  การอนุรักษในดานคุณภาพน้ํา 
  (1)  การปองกันและควบคุมมิใหน้ําเส่ือมคุณภาพ ไดแก การควบคุมมิใหมีการท้ิง

ขยะน้ําเสีย หรือส่ิงอ่ืนท่ีจะทําใหน้ําสกปรกลงสูแมน้ํา ขณะเดียวกันก็จะตองตรวจคุณภาพน้ําเพ่ือ
การแกไขปญหาอยางทันทวงที การใชกฎหมายควบคุมชวยใหวิธีนี้ไดผลดีขึ้น 

  (2)  การปรับปรุงคุณภาพน้ําใหสามารถใชประโยชนได เชนกําหนดใหมีการ
สรางโรงบําบัดน้ําเสียตามโรงงานใหญๆ หรือแหลงชุมชนใหญๆ และการกล่ันน้ําเค็มเปนน้ําจืด 
เปนตน 

          3)  การใชน้ําอยางเหมาะสม 
  (1)  การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด จะชวยประหยัดน้ําไดเปนอยางดี ตัวอยางไดแก 

                  (1.1)  สงเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีไมส้ินเปลืองน้ํา เชน การปลูกพืชท่ี
ตองการน้ํานอย และใชระบบการใหน้ําแบบประหยัด 
                              (1.2)  เลือกใชวิธีชลประทานท่ีประหยัดน้ําและกอใหเกิดความสูญเสียนอย
ท่ีสุด เชนการใหน้ําแบบหยดจะประหยัดน้ํากวาแบบพนเปนฝอย แบบปลอยทวมตามรองคู และ
แบบปลอยทวมแบบเปนผืน 
                   (1.3)  ใชเครื่องสุขภัณฑท่ีใชน้ํานอยกวาปกติ 
                                  (1.4)  นําน้ําท่ีไมใชแลวไปใชประโยชน เชน ใชรดน้ําตนไม เปนตน 
                                  (1.5)  ไมปลอยใหน้ําไหลท้ิงในรูปแบบตางๆ โดยไมใชประโยชน 
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                                  (1.6)  ในการเก็บและจายน้ําในอาคาร โดยอาศัยความโนมถวงของโลก เพ่ือ
ประหยัดพลังงานท่ีจะใชสูบและจายน้ํา 

 (2)   ควบคุมการใชน้ํ าใตดินให เกิดผลอย างจริงจั ง โดยปฏิบัติตามแนว
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดปญหา
แผนดินทรุดน้ําทวม หรือปญหาอ่ืนๆภายหลัง และควรลดการใชบอน้ําบาดาล 

 
2.8.6  วิธีการประหยัดน้ํา 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2548) ไดเสนอแนวทางในการประหยัดน้ําไวดังนี้ 

1)  ใชน้ําอยางประหยัดหม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพ่ือลดการสูญเสียน้ํา  
อยางเปลาประโยชน 

2)  ไมควรปลอยใหน้ําไหลตลอดเวลาตอนลางหนา แปรงฟน โกนหนวด และถูสบู
ขณะอาบน้ํา โดยเปลาประโยชนนาทีละหลายๆลิตร 

3)  ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะการใชสบูกอนลางมือจะใชเวลา
มากกวาสบูเหลวไมเขมขน จะใชน้ํานอยกวาการลางมือดวยสบูเหลวท่ีเขมขน 

4)  ซักผาดวยมือควรรองน้ําใสกะละมังแคพอใช อยาเปดน้ําไหลตลอดเวลาซัก 
เพราะส้ินเปลืองมากกวาการซักรีดโดยวิธีการขังน้ํา ไวในกะละมัง 

5)  ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสายยาง จะประหยัดน้ําได
มากกวา 

6)  ไมควรใชสายยางและเปดน้ําไหลตลอดเวลาในขณะท่ีลางรถ เพราะจะใชน้ําถึง 
400 ลิตร แตถาลางดวยน้ําและฟองน้ําในกระปอง หรือภาชนะบรรจุน้ําจะลดการใชน้ําไดมากถึง 
300 ลิตร ตอการลาง 1 ครั้ง 

7)  ไมควรลางรถบอยจนเกินไป เพราะนอกจากท่ีจะมีความส้ินเปลืองน้ําแลวยังทํา
ใหเกิดสนิมท่ีตัวถังไดดวย 

8)  ตรวจสอบทอน้ํารั่วภายในบาน ดวยการปดกอกน้ําทุกตัวภายในบานหลังจากท่ี
ทุกคนเขานอน จดหมายเลขวัดน้ําเอาไว ถาตอนเชามาตรเคล่ือนท่ีโดยท่ียังไมมีใครเปดน้ําใช ก็เรียก
ชางมาตรวจซอมไดเลย 

9)  ควรลางผัก ผลไมในอางหรือภาชนะท่ีมีการกักเก็บน้ําไวเพียงพอ เพราะการลาง
น้ําท่ีไหลจากกอกน้ําโดยตรง จะใชน้ํามากกวาการลางดวยน้ําท่ีบรรจุไวในภาชนะถึงรอยละ 50 
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   10)  ตรวจสอบชักโครกวามีจุดรั่วซึมหรือไม ตองใหลองหยดสีผสมอาหารลงในถัง
พักน้ําแลวสังเกตดูท่ีคอหาน ถามีน้ําสีลงมาโดยท่ียังไมไดกดชักโครก แสดงวามีปญหาเตรียมจัดการ
ซอมไดเลย 

   11)  ไมท้ิงเศษอาหาร กระดาษ สารเคมี ลงในชักโครก เพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจาก
การกดชักโครกเพ่ือไลส่ิงของลงทอ 

   12)  ใชอุปกรณประหยัดน้ํา เชน ชักโครกประหยัดน้ํา ฝกบัวประหยัดน้ํา กอกประหยัดน้ํา 
หัวฉีดประหยัดน้ําเปนตน 

   13)  ติดอุปกรณเติมอากาศ (Aerator) ใหแกน้ําท่ีไหลออกจากหัวกอก ลดปริมาณการ
ไหลของน้ําชวยประหยัดน้ําได 

   14)  ไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด เพราะน้ําจะระเหยไปหมดเปลาๆ ใหรดตอนเชา
ท่ีอากาศยังเย็นอยู การระเหยจะต่ํากวาสามารถชวยประหยัดน้ําได 

   15)  อยาท้ิงน้ําดื่มท่ีเหลือในแกวโดยไมใชประโยชนอะไร ใชรดน้ําตนไม ใชชําระพ้ืนผิว ใช
ชําระความสะอาดส่ิงตางๆ ไดอีกมาก 

   16)  ควรใชเหยือกน้ํากับแกวเปลาในการบริการน้ําดื่ม และผูท่ีตองการดื่ม รินน้ําดื่ม
เองและดื่มใหหมดทุกครั้ง 

   17)  ลางจานในภาชนะท่ีขังน้ําไวจะประหยัดน้ําไดมากกวาการลางจานดวยวิธีปลอย
น้ําไหลจากกอกตลอดเวลา 

   18)  ติดตั้งระบบน้ําใหสามารถใชประโยชนจากการเก็บ และจายน้ําตามแรงโนมถวง
โลก เพ่ือหลีกเล่ียงการใชพลังงานไปสูบและจายน้ําภายในอาคาร 
 
2.9  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

2.9.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 166) ไดใหความหมายของ ขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย และ

ใหความหมายของ มูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีท้ิงไปแลว 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข (2535) ไดใหความหมายของ มูลฝอย วาหมายถึง กระดาษ เศษ

ผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว หรือท่ีอ่ืนๆ (กองอนามัยส่ิงแวดลอม, 2535: 2) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539) ไดใหความหมายของ ขยะมูลฝอย วาหมายถึง
บรรดาส่ิงของท่ีไมตองการใชแลวซ่ึงสวนใหญเปนของแข็ง จะเนาเปอยไดหรือไมก็ตาม ตลอด
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รวมถึงเถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุท่ีท้ิงแลวจากบานเรือน ท่ีพักอาศัย สถานท่ี
ตางๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน อุจจาระ และปสสาวะของ
มนุษย ซ่ึงเปนส่ิงปฏิกูลท่ีตองการเก็บและการกําจัดท่ีแตกตางกันไป 

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ (2541: 119-120) ไดใหความหมายของ ขยะหรือมูลฝอย วาหมายถึง 
เศษส่ิงของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันออกไป
ตามแหลงท่ีกอใหเกิดขยะ เชน กระดาษ ใบไม ถุงพลาสตกิ เศษโลหะ พลาสตกิ แกว ผัก ผลไม เปน
ตน  

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2548: 3) ไดใหความหมายของ ขยะมูลฝอย วาหมายถึง 
ของเหลือท้ิงจากการใชสอยของมนุษย หรือจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและ
การเกษตรกรรม ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยในชีวิตประจําวัน 

กลาวโดยสรุป ขยะมูลฝอย หมายถึง บรรดาส่ิงตางๆ ท่ีคนไมตองการแลวและท้ิงไป ท้ังนี้
รวมถึง เศษอาหาร เศษผา มูลสัตว ซากสัตว เถา ฝุนละออง เศษวัตถุท่ีเก็บกวาดจากเคหะสถาน 
อาคาร ถนน และสถานเล้ียงสัตว ซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย 

 
2.9.2  แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย 
พัฒนา มูลพฤกษ (2541: 239-242) ไดกลาวถึงแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย ซ่ึงมักจะแบง

ตามการใช ประโยชนของท่ีดินได ดังนี ้
          1)  มูลฝอยจากบานพักอาศัย (Residential Waste) เปนมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมการ

ดํารงชีพของคนท่ีอยูในบานพักอาศัย หรืออาคารชุด หรืออารพารทเมนท ไดแก เศษอาหาร เศษ
พืชผัก ขวดพลาสติก ใบไมใบหญา ภาชนะหรืออุปกรณท่ีชํารุดหรือเส่ือมคุณภาพ เฟอรนิเจอรเกาท่ี
ชํารุด เศษแกว ฯลฯ 
                       2)  มูลฝอยจากธุรกิจการคา (Commercial Waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีมาจากสถานท่ีท่ี
มีการประกอบกิจการคาขายสง ขายปลีก หรือสถานท่ีบริการทางการคาตางๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับวาเปน
การคาประเภทใด ไดแก อาคารสํานักงาน ตลาด รานขายอาหาร รานขายของชํา โรงแรม โรง
มหรสพ ซ่ึงมักจะมีท่ีเก็บมูลฝอยเปนของตนเอง ซ่ึงมูลฝอยท่ีเกิดอาจมีท้ังเศษอาหาร เศษแกว
พลาสติก เศษวัสดุกอสรางหรืออาจมีของเสียอันตราย 
                       3)  มูลฝอยจากการเกษตร (Agricultural Waste) แหลงมูลฝอยท่ีสําคัญมาจากกิจกรรม
การเพาะปลูกและการเล้ียงสัตวเพ่ือเปนอาหาร มูลฝอยจากแหลงกําเนิดดังกลาวมักประกอบดวย มูล
สัตว เศษหญา ภาชนะยากําจัดศัตรูพืช เปนตน  
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                       4)  มูลฝอยจากการพักผอนหยอนใจ (Recreational Waste) มูลฝอยจากสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ หรือสถานท่ีทองเท่ียวไมวาจะเปนแหลงธรรมชาติ ไดแก ชายหาด เขื่อน อางเก็บน้ํา 
ทะเลสาบ เปนตน หรือจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนแหลงศิลปกรรม ไดแก วัดวาอาราม 
พิพิธภัณฑสถาน โบราณสถาน เปนตน กิจกรรมดังกลาวมักทําใหเกิดมูลฝอย เชน เศษอาหาร 
เครื่องดื่ม เปนตน    
                       5)  มูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital Waste) มูลฝอยจากโรงพยาบาลมักถูกจัดไวใน
กลุมของมูลฝอยอันตรายเพราะอาจสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมไดหลายประการ เชน อาจเปนการ
แพรกระจายของเช้ือโรค เปนตน จึงนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะพิจารณา จัดการแยก
ออกตางหากจากมูลฝอยท่ีมาจากแหลงอ่ืนๆ 
                       6)  มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความ
แตกตางกันขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนั้น เชน ประเภทกระดาษแข็ง กลอง
กระดาษ ฯลฯ หรือ ขี้เถา เปนของเสียอันตราย เปนตน 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542 : 44-46) ไดแบงแหลงกําเนิด
ของขยะมูลฝอยออกเปน 4 แหลงใหญๆ คือ  

1)  ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม แบงเปน 2 ประเภท คือขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูล
ฝอยท่ัวไป  

2)  ขยะมูลฝอยโรงพยาบาลหรือสถานท่ีศึกษาวิจัย เปนขยะของเสียอันตราย เชน วัสดุพยาบาล 
เศษอวัยวะจากผูปวย สารเคมี ของเสียท่ีปนเปอนสารกัมมันตรังสี เปนตน 

3)  ขยะมูลฝอยจากบานเรือน ชุมชน และศูนยการคา แยกได 2 ประเภทเชนกันคือ ขยะมูล
ฝอยอันตราย ไดแก ถานไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรรี่ เปนตน และ ขยะมูลฝอยท่ัวไป อ่ืนๆ ไดแก 
เศษอาหาร กระดาษ แกว พลาสติก ยาง หนัง หิน เปนตน แตสวนมากท่ีพบเปนพวกขยะสด และพลาสติก 
  4)  ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เชน มูลสัตว ยาฆาแมลง ปุย เปนตน 
 

2.9.3 ประเภทของขยะมูลฝอย 
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2546: 161) ไดแบงประเภทของขยะมูลฝอยไว 2 ประเภทใหญ  ๆดังนี ้
         1)  มูลฝอยท่ัวไป แยกเปน 

 (1)  มูลฝอยเปยก ไดแก พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก ผลไม อินทรียวัตถุท่ีสามารถ
ยอยสลายเนาเปอยงาย มีความช้ืนสูง สงกล่ินเหม็นไดรวดเร็ว 
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 (2)  มูลฝอยแหง ไดแก พวกกระดาษ เศษผา แกว โลหะ ไม พลาสติก ยาง มูลฝอย
ประเภทนี้จะมีท้ังเผาไหมไดแลวเผาไหมไมได มูลฝอยชนิดนี้สามารถเลือกเอาวัสดุท่ียังมีประโยชน
กลับมาใชไดอีก โดยการแยกขยะ สามารถชวยลดมูลฝอยท่ีจะไปทําลายได 

         2)  มูลฝอยอันตราย ไดแก ของเสียท่ีเปนพิษมีฤทธ์ิกัดกรอนและระเบิดงาย ตองใชกรรมวิธี
ในการทําลายเปนพิเศษเนื่องจากเปนวัตถุท่ีมีอันตราย เชน ถานไฟฉาย กระปองสเปรย สารฆาแมลง 
แบตเตอรรี่ หลอดไฟฟา เปนตน 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2548: 4) ไดแบงประเภทของขยะมูลฝอยไว 4 ประเภท 
ดังนี้ 

         1)  ขยะยอยสลายได เชน เศษผัก ผลไม สามารถนําไปหมักทําปุยได ซ่ึงจากปริมาณขยะมูล
ฝอยท้ังหมดมีชนิดนี้อยูประมาณ 46 % 
                       2)  ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถนําไปขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ 
ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมีชนิดนี้อยูประมาณ 42 % 
                       3)  ขยะท่ัวไป เปนขยะท่ียอยยากและไมคุมคาในการนําไปรีไซเคิล เชน ซองบะหม่ีสําเร็จ   
รูป เปลือกลูกอม ถุงพลาสติกปนเปอนอาหาร  ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมีชนิดนี้อยู     
ประมาณ 9 % 
                       4)  ขยะพิษ หรือขยะท่ีมีพิษท่ีตองเก็บรวบรวมแลวไปกําจัดอยางถูกวิธี เชน กระปอง
ยาฆาแมลง หลอดไฟ ถานไฟฉาย เปนตน ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมีชนิดนี้อยูประมาณ 3 % 
 

2.9.4  การกําจัดขยะมูลฝอย  
การกําจัดขยะมูลฝอยมีอยูดวยกันหลายวธีิดังสรุปได ดังนี ้
          1)  การกองท้ิงไวกลางแจง (Open Dump) โดยนํามากองท่ีแจงไมตองมีการควบคุม

ใดๆ ปลอยใหเกิดการยอยสลายเองตามธรรมชาติ วิธีนี้ตองใชพ้ืนท่ีมาก อาจเกิดทัศนียภาพไมนา
มอง และอาจเปนแหลงแพรกระจายของเช้ือโรคได 

          2)  การนําไปเล้ียงสัตว (Hog Feeding) มูลฝอยท่ีนําไปเล้ียงสัตวไดแก มูลฝอยเปยก 
เชน เศษอาหาร เศษผัก ผลไม ชวยในการประหยัดคาอาหารสัตว แตบางทีก็อาจเกิดอันตรายกับสัตว
เล้ียงไดถาในมูลฝอยนั้นมีส่ิงแปลกปลอมเจือปนดังนั้นจึงควรดูใหแนใจเสียกอนนําไปเล้ียงสัตว 

          3)  การหมักทําปุย (Composting) เปนกระบวนการทางชีวเคมีโดยอาศัยแบคทีเรียใน
ธรรมชาติชวยยอยสลาย มูลฝอยท่ีนํามาใชหมักก็คือ มูลฝอยพวกพืชสด เศษกระดาษ มูลควาย เปนตน 
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          4)  การฝงกลบ (Sanitary Landfill) เปนการนํามูลฝอยมาฝงในหลุมท่ีเตรียมไว เกล่ีย
กระจายแลวบดอัดดวยรถแทรกเตอร ใหช้ันหนาประมาณ 12-18 นิ้ว แลวไถดินกลบปด ปดใหแนน
แลวทําแบบนี้เปนช้ันๆ จนเต็ม  
                       5) การเผาในเตาเผา (Incineration) เปนกระบวนการเผาไหมภายใตการควบคุม ส่ิงท่ี
เกิดจากการเผาไหมคือ กาซและเถา การสันดาปจะใชความรอนประมาณ 900-1,200 องศาเซลเซียส 
เตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณ จะชวยลดมูลฝอยไดถึงรอยละ 80-90 สวนท่ี
เหลืออยูในรูปของเถา ประมาณรอยละ 10-20 จะถูกนําไปกําจัดตอไป 
 

2.9.5  ผลกระทบของปญหาขยะมูลฝอย 
 อดิศักดิ์ ทองไขมุก และคณะ (2546: 16-18) ไดสรุปผลกระทบของขยะมูลฝอยท่ีอาจ
กอใหเกิดปญหาตอชุมขนหากไมไดรับการเก็บรวบรวมนําไปกําจัดดวยวิธีท่ีถูกตอง ดังนี ้
                              1)  เปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค และสัตวพาหะนําโรค สามารถนําโรคตาง  ๆมาสูคนได 
                       2)  เปนการเส่ียงตอสุขภาพชุมชนท่ีขาดการจัดการมูลฝอย ท่ีดีและถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล 
                       3)  เปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  เพราะเม่ือมูลฝอยเพ่ิมขึ้นก็ตองมีการใชจายในการ
จัดเก็บมากขึ้น สงผลกระทบตอรายไดของรัฐบาลท่ีลดลง 
                       4)  ทําใหชุมชนขาดความสวยงาม หากไมมีการจัดเก็บท่ีดี ขยะมูลฝอยก็อาจทําให
ทัศนียภาพท่ีสวยงามนามองของเมืองหมดไป 
                       5)  เปนการเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย 
                       6)  สงผลกระทบตอแหลงน้ํา เม่ือมีการจัดเก็บท่ีไมถูกท่ีทางหรือจัดเก็บไมดีนั้น เม่ือ
ฝนตกลงมาอาจมีการชะลางสารพิษ สารปนเปอนของขยะมูลฝอย ไหลและแทรกซึมลงสูแหลงน้ํา 
กอใหเกิดอันตรายมีสารพิษปนเปอนลงสูแหลงน้ํากอใหเกิดผลกระทบท้ังแหลงน้ําบนดินและแหลง
น้ําใตดิน 
                       7)  สงผลกระทบตออากาศ อาจสงกล่ินเหม็นรบกวนชุมชนท่ีใกลเคียง และการยอย
สลายของมูลสัตวในปริมาณมากท่ีกอใหเกิดแกสมีเทนซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมกาซเรือนกระจก มีผลทํา
ใหอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้น 
 

2.9.6  ขอปฏิบัติในการทิ้งขยะมูลฝอย 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2543: 8) ไดเสนอวิธีลดปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยไมตองสรางกฎเกณฑแตสามารถดําเนินโดยงาย คือ ตองสรางจิตสํานึกการคัดแยกวัสดุท่ีมี
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ประโยชนและลดปริมาณขยะ แนวคิด 5R จึงไดนํามาใชใหความรู ความเขาใจ และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการท้ิงขยะมูลฝอย ซ่ึงมีดังนี ้
 R1 (Reduction) การลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น เชน การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก เพ่ือ
เปนการลดภาชนะท่ีบรรจุ หรือการใชสินคาชนิดเติม เปนตน 
 R2 (Reuse) การใชซํ้า คือการนําส่ิงของท่ีจะท้ิง กลับมาใชประโยชนใหมในรูปแบบอ่ืนๆ 
เชน การนําขวดน้ําอัดลมมาทําเปนแจกันดอกไม ยางรถยนตมาทําถังขยะ เปนตน 
 R3 (Repairing) การซอมแซมใหม คือ การนําส่ิงของท่ีชํารุดมาซอมแซมเพ่ือนํากลับไปใช
ใหม เชน การซอมเส้ือผา การซอมเกาอ้ี เปนตน 
 R4 (Recycle) การนํากลับมาใชใหม โดยตองนําวัสดุนั้นไปผานกระบวนการแปรรูปใน
ระบบอุตสาหกรรม เชน การนําแกวแตกไปแลวมาหลอมรวมเปนแกวกลับมาใชใหม การนําขวด
พลาสติกไปหลอมรวมเปนภาชนะพลาสติก เปนตน 
 R5 (Rejection) เปนการหลีกเล่ียงใชวัสดุท่ีกําจัดยาก มีสารเคมีอันตราย หรือใชครั้งเดียว
แลวท้ิง เชน กลองโฟม จาน แกวกระดาษ ยาฆาแมลง หรือการใชหลอดตะเกียบประหยัดไฟแทน
หลอดฟลูออเรสเซนต เปนตน 
 

2.9.7  ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2542ข: 6) ไดกลาวถึงประโยชนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยกอนนําไปท้ิงไวดังนี้ คือ 

          1)  ทําใหมีความสํานึก และความรับผิดชอบในการชวยกันรักษา ความสะอาดบานเรือน
และชุมชนของตนเอง 
                        2)  ลดปญหาสภาพแวดลอมในชุมชนมิใหสกปรก เส่ือมโทรม เพราะการคัดแยกประเภท
มูลฝอยชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยลงไป แลวยังชวยลดการแพรกระจายของเช้ือโรคลงไปดวย 
                        3)  เจาหนาท่ีท่ีเก็บ ขนและกําจัดขยะปฏิบัติงานไดงายขึ้น เพราะปริมาณนอยลง คาใชจายก็
สามารถใชไดเพียงพอมากขึ้น  ลดเวลาการปฏิบัติงานลงไปไดสวนหนึ่ง 
                        4)  ลดการใชทรัพยากร เนื่องจากมีการนําขยะกลับมาใชประโยชน 
                        5)  ครอบครัวไดรับเงินคาสินคาและบริการกลับคืนมาในการท่ีนําขยะท่ีสามารถนําไป
ขายไดนําไปขายเพ่ือกลับไปยังระบบการผลิตใหม 
                        6)  ส่ิงของท่ีคัดแยกไวไมสกปรกเปรอะเปอนเพราะไมถูกท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอย
ชนิดอ่ืนๆ 
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                        7)  ไมตองเสียคาใชจายในการคัดแยกภายหลังการจัดเก็บขยะมูลฝอย ไมวาจะโดยใช
แรงคนหรือเครื่องจักรกล แลวยังชวยลดเวลาในการคัดแยกลงไปอีกดวย 
                        8)  การคัดแยกขยะมูลฝอยนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีสามารถ
ทําไดงายและสะดวก โดยเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของก็สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเร็วขึ้นและงายตอการนําไป
กําจัดโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยนั้นควรทําการคัดแยกจากแหลงกําเนิดหรือจากครัวเรือนของ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดประโยชนและผลท่ีไดสูงสุด 
 
2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาดและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
 

ธีรภัทร  เทพพันธ (2551) ไดศึกษา การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําทาจีน ผลการศึกษาพบวา ตัวแทนผูบริหาร
ระดับสูงของแตละโรงงานไดนําแนวคิดทางเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใชในการการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมของทางโรงงานอุตสาหกรรมไดท้ังส้ิน 6 รูปแบบ ดังนี้ 1)การใชหมุนเวียน 2)
การใชเทคโนโลยีการหมุนเวียน 3)การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 4)การปรับเปล่ียนกระบวนการ
ดําเนินการ5)การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ 6)การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ สวนเรื่องปญหาพบวา ยังคง
ตองมีการลงทุนท่ีสูง ประกอบกับตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญมาดําเนินการ และยัง
พบวาพนักงานบางสายยังขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมการดําเนินโครงการ 

ศิริรัตน วัฒนาถาวรพงศ (2551) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเรื่องการ
อนุรักษน้ําและไฟฟาในโรงเรียน สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดศึกษาการใชน้ําและไฟฟาในโรงเรียน 3 ปยอนหลัง แลวนํามาทํา
แผนภูมิกิจกรรมฐาน จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูกอนและหลังการใชกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และกลุมตัวอยางรอยละ 
99.00 มีความเห็นวากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเรื่องการอนุรักษน้ําและไฟฟาในโรงเรียนท่ี
นํามาใชมีความเหมาะสมด ี

ภานุวัติ ทองเจิม (2551) ศึกษาเรื่อง โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือการลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสนท่ีสรางขึ้นมีคุณภาพยอมรับไดท้ัง 5 ดาน (ความตรง ความเช่ือม่ัน 
อํานาจจําแนก ความยากงาย และความเปนปรนัย) ปรากฏผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูหลังสูงกวากอนการ
ใชโปรแกรม (84.87>61.71) และเม่ือระยะเวลาผานไป 4 สัปดาหยังปรากฏคาสูงกวาหลังการใช
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โปรแกรม(85.48>84.87) และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวายังมีคาสูงกวา (85.48>80.00) อีกดวย 
และในระยะเวลา 4 สัปดาหกลุมตัวอยางไดดําเนินการขยายผลการเรียนรู(การพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการขยะ)ไปสูประชากรท้ังโรงเรียน โดยช้ีวัดปรากฏมีการนําปริมาณขยะออกจากระบบโรงเรียน
สูแหลงเตรียม เปนวัตถุดิบผลิตใหม มีปริมาณถึง 478.5 กิโลกรัม คิดเปนเงิน 3,632.50 บาท 

เจนจิรา ธรรมจารี (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูเรื่องการจัดการขยะสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา       
1)โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไมมีการคัดแยกขยะกอนท้ิงและการจัดการสวน
ใหญสงใหเทศบาลกําจัด ชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีสรางขึ้นโครงสรางประกอบดวยเนื้อหาการ
จัดการขยะผานกระบวนการผลิตส่ือ เอกสารส่ิงพิมพ โปสเตอร เกมการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ 
และแบบทดสอบการเรียนรูผานการยอมรับคุณภาพ 5 ดาน 2)ประสิทธิภาพการเรียนรู จากชุดการ
เรียนรูดวยตนเองเรื่องการจัดการขยะท่ีสรางขึ้นปรากฏวากอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ 3)ปริมาณขยะหลังจากการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองแลวนํามาผาน
กระบวนการกับธนาคารขยะ ระยะเวลา 5 สัปดาหสามารถลดขยะรีไซเคิลลงไดจํานวน 73.7 
กิโลกรัม  

สรศักดิ์ แสงเพ็ชร (2550) ศึกษาเรือ่ง ความรูและความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของนักเรียนระดับช้ันประถมปท่ี 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางของโรงเรียนบานลาดพราว และกลุมตัวอยางของโรงเรียนประชานิเวศนมีความรูและ
ความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง สวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนวัด
เสมียนนารี กลุมตัวอยางของโรงเรียนวัดเทวสุนทร กลุมตัวอยางของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
และกลุมตัวอยางของโรงเรียนเสนานิคมมีความรูความเขาใจในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูใน
ระดับนอย และยังพบวาเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของมารดา การมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานส่ิงแวดลอมและการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับระดับ
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สวนอายุ 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอาชีพของบิดา ไมมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจ
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

พรทิพย กลํ่าแสงใส (2548) ศึกษาเรื่อง กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดน้ํา
เสีย สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธาน ีจังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยปรากฏ
วา กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดน้ําเสียท่ีสรางขึ้นมีคุณภาพยอมรับในดานความ
ตรง ความเช่ือม่ัน อํานาจจําแนก ความยากงาย และความเปนปรนัย และมีประสิทธิภาพในการคัด
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แยกขยะและการบําบัดน้ําเสีย มีคากอน-หลังการเรียนรูคือ (75.18/92.24, 78.43/96.80) ในการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูเม่ือเวลาผานไป 4 สัปดาห พบวา ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูมีคาสูง
กวากอนการฝกอบรมคือ ในการคัดแยกขยะ (75.18/90.04) และการบําบัดน้ําเสีย (78.43/84.09) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูระหวางกอนการฝกอบรม, หลังการฝกอบรมทันที และระยะเวลาผานไป 
4 สัปดาหมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการศึกษาการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การคัดแยกขยะและบําบัดน้ําเสียของนักเรียนภายหลังการฝกอบรมพบวา มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะและบําบัดน้ําเสียอยูในเกณฑระดับดีมาก เม่ือระยะเวลาผาน
ไป 4 สัปดาหระดับความรูความเขาใจอยูในเกณฑระดับดี และระดับทักษะในการคัดแยกขยะมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีขึ้นคือจากรอยละ 91.67 เปนรอยละ 96.67 ซ่ึงอยูในระดับท่ีดีมาก การ
ติดตามพฤติกรรมในการคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะของนักเรียนหลังจากการฝกอบรมเปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห พบวา นักเรียนสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องการคัดแยกขยะรอยละ 50 ลด
ปริมาณขยะบริเวณโรงอาหารรอยละ 25 และต่ํากวาเปาหมายบริเวณท่ีสวนปา 
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บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 
 

ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรใน
โรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย ดังนี ้
 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน และทราบถึงปจจัยท่ีมีตอความสําเร็จในการลดการใช
ทรัพยากรในโรงเรียนของโรงเรียนท่ีดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ท่ี
เขารวมโครงการกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ผูวิจัยไดมีกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ขอมูลโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทะเบียนเครือขาย และขอมูลโรงเรียนที่เขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียนป 2549-2552 

ขอมูล   
-การใชไฟฟา 
-การใชน้ํา 
-การจัดการขยะ 
  มูลฝอย 

โครงการ / กิจกรรม 
การอนุรักษและการใช
ทรัพยากรในโรงเรียน 

จํานวน /  
ประเภท
เครื่องใชไฟฟาภายใน
โรงเรียน 

ขนาด / 
จํานวนบุคลากร
ภายในโรงเรียน 

ตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียน 
ที่เขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 

จัดเตรียมขอมูลใสลงใน Excel 

วิเคราะหขอมูลโดยวิธกีารทําเหมืองขอมูล (Data Mining Techniques)  
โดยวิธีจําแนกขอมูล (Classification) 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
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 จากภาพท่ี 3.1 แสดงใหเห็นถึงการศึกษาในเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จใน
การลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน โดยนําขอมูลโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน โดยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อัน
ไดแกทะเบียนเครือขายและขอมูลของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนป 
2549-2552 โดยขอมูลสําคัญท่ีนํามาใชในการวิเคราะหศึกษามี 4 ดาน ไดแก ขอมูลการใชทรัพยากร
ภายในโรงเรียน ขอมูลโครงการและกิจกรรมท่ีมีสวนชวยอนุรักษและประหยัดทรัพยากรภายใน
โรงเรียน ขอมูลจํานวนและประเภทเครื่องใชไฟฟาภายในโรงเรียน ขอมูลจํานวนบุคลากรภายใน
โรงเรียน จากนั้นไดทําการแยกบันทึกขอมูลดังกลาวแยกออกเปนประเภทตางๆ ลงใน Microsoft 
Excel เพ่ือทําความสะอาดขอมูลใหเปนระบบ เม่ือไดขอมูลท่ีตองการในแตละหมวดแยกออกเปน
สัดสวนนําไปวิเคราะหขอมูลโดยการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) โดยวิธีจําแนกขอมูล 
(Classification) สงผลใหไดตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จตอการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดภายในโรงเรียน 
 โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษและการใชทรัพยากรในโรงเรียนไดแก โครงการขยะของ
เสียอันตรายภายในโรงเรียน โครงการบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัด
พลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน 
โครงการกําจัดขยะภายในโรงเรียน และบทเรียนท่ีสงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา 
สําหรับการกําหนดขนาดของโรงเรียน กําหนดโดยใชเกณฑดังนี้ 

โรงเรียนประถมศึกษา  
 จํานวนนักเรยีน นอยกวา 120 คน จดัเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จํานวนนักเรยีน ระหวาง 121-280 คน จัดเปนโรงเรียนขนาดกลาง 
 จํานวนนักเรยีน มากกวา 281 คนขึ้นไป จัดเปนโรงเรยีนขนาดใหญ 
ถาเปนโรงเรียนขยายโอกาส หรือมีระดับช้ันถึง มัธยมศึกษาปที 3 
 จํานวนนักเรยีน นอยกวา 300 คน จดัเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จํานวนนักเรยีน ตั้งแต 301 คนขึ้นไป จดัเปนโรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จํานวนนักเรยีน นอยกวา 500 คน จดัเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จํานวนนักเรยีน ระหวาง 501-1500 คนจัดเปนโรงเรียนขนาดกลาง 
 จํานวนนักเรยีน มากกวา 1501 คนขึ้นไป จัดเปนโรงเรยีนขนาดใหญ 
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3.2  ระเบียบวิธกีารวิจัย 

 3.2.1  แหลงที่มาของขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชทําการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ประกอบดวยขอมูลเรื่อง การใชไฟฟา การใชน้ํา ปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน
เครื่องใชไฟฟา โครงการและกิจกรรมท่ีใชในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
โรงเรียน รวมถึงจํานวนบุคลากรในโรงเรียน ขนาดและประเภทของโรงเรียน ซ่ึงขอมูลดังกลาว เปน
รายงานการนําเสนอความสําเร็จในการดําเนินโครงการของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
 สําหรับขอมูลท่ีใชทําการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียนระหวางป พ.ศ. 2549-2552 รวมจํานวนท้ังส้ิน 168 โรงเรียน (รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3.1)  สําหรับคาบของขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห คือชวงระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 
ของแตละป  
 
ตารางที่ 3.1  รายช่ือโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนระหวางป 2549-2552  

จํานวน 168 โรงเรียน 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2549 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชัยนาท 
จํานวน 6 โรงเรียน 

1.โรงเรียนบานทุงกระถิน 
2.โรงเรียนบางไกเถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 
3.โรงเรียนวัดศรีวิชัย 
4.โรงเรียนวัดโรงวัว 
5.โรงเรียนบานชัฏฝาง 
6.โรงเรียนบานน้ําพุ 

2549 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี 
จํานวน 20 โรงเรียน 

1.โรงเรียนวัดวังกุม 
2.โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 
3.โรงเรียนวัดสระประทุม 
4.โรงเรียนวัดมวงเจริญผล 
5.โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 
6.โรงเรียนบานจรเขสามพัน 
7.โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต 



54 
 

 
 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2549 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สุพรรณบุรี 
จํานวน 20 โรงเรียน 

8.โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
9.โรงเรียนวัดไผเกาะโพธิ์งาม 
10.โรงเรียนวัดสวนแตง 
11.โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี 
12.โรงเรียนวัดประชุมชน 
13.โรงเรียนวัดโคกโคเฒา 
14.โรงเรียนปรีดาวิทย 
15.โรงเรียนดอนคาวิทยา 
16.โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
17.โรงเรียนวัดพระธาตุ 
18.โรงเรียนวัดปูเจา 
19.โรงเรียนวัดบานกลวย 
20.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 

2549 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง 
จํานวน 1  โรงเรียน 

1.โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 
 

2550 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระยอง 
จํานวน  22 โรงเรียน 

1.โรงเรียนบานเจริญสุข 
2.โรงเรียนวัดปายุบ 
3.โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 
4.โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน 
5.โรงเรียนบานชงโค 
6.โรงเรียนบานเขาชะอางครอมคลอง 
7.โรงเรียนวังจันทรวิทยา 
8.โรงเรียนสุนทรภูพิทยา 
9.โรงเรียนบานเนินไมหอม 
10.โรงเรียนบานทาลาํบิด 
11.โรงเรียนวัดปาประดู 
12.โรงเรียนวัดสุขไพรวนั 
13.โรงเรียนชุมชนบานวังจันทน 
14.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
15.โรงเรียนบานสีระมัน 
16.โรงเรียนบานน้ํากรอย 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2550 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระยอง 

จํานวน  22 โรงเรียน 
17.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา 
18.โรงเรียนบานเนินดินแดง 
19.โรงเรียนบานวังหิน 
20.โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 
21.โรงเรียนบานเนินสุขสาํรอง 
22.โรงเรียนวัดเขากะโดน 

2550 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา 
จํานวน  6 โรงเรียน 

1.โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 
2.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 
3.โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ 
4.โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร
ศึกษาลัย) 
5.โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
6.โรงเรียนวัดบางสมัคร 

2550 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สุพรรณบุรี 
จํานวน 17  โรงเรียน 

1.โรงเรียนบานสระเตย 
2.โรงเรียนวัดวังพระนอน 
3.โรงเรียนบานหนองสานแตร 
4.โรงเรียนบานหัววัง 
5.โรงเรียนบานหวยเจริญ 
6.โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
7.โรงเรียนสองพี่นองวิทยา 
8.โรงเรียนวัดเสาธง 
9.โรงเรียนวัดสระดาน 
10.โรงเรียนดานชางวิทยา 
11.โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ 
12.โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) 
13.โรงเรียนวัดหนองทราย 
14.โรงเรียนทุงคลีโคกชางวิทยา 
15.โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 
16.โรงเรียนปรีดาวิทย 
17.โรงเรียนหนองหญาไซวิทยา 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2550 โรงเรียนพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท 

จํานวน  5  โรงเรียน 
1.โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 
2.โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 
3.โรงเรียนบานทาไม 
4.โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษด์ิ 
5.โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

2551 โรงเรียนพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
จํานวน  24 โรงเรียน 

1.โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา 
2.โรงเรียนวัดใหมหนองพะอง 
3.โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฏรบํารุง) 
4.โรงเรียนบานบางน้ําจืด 
5.โรงเรียนวัดบางปง 
6.โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม 
7.โรงเรียนบานสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 
8.โรงเรียนปจพรพิทยา 
9.โรงเรียนบานคลองตัน 
10.โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน(บุญเพ็งอุทิศ) 
11.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
12.โรงเรียนวัดหนองสองหอง(สายชินูปถัมภ) 
13.โรงเรียนบานออมโรงหีบ 
14.โรงเรียนวัดคลองตันราษฎรบํารุง 
15.โรงเรียนกระทุมแบน วิเศษสมุทคุณ 
16.โรงเรียนสหกรณนิคมเกลือ 
17.โรงเรียนวัดใหญบานบอ(บานบอราษฎรบํารุง) 
18.โรงเรียนวัดทาเสา (อาทรราษฎรอุปถัมภ) 
19.โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งรวมราษฎรบํารุง) 
20.โรงเรียนวัดศรเีมือง 
21.โรงเรียนบานดอนไกดี 
22.โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ 
23.โรงเรียนอนุสรณศุภมาศ 
24.โรงเรียนวัดโพธิ์แจ(มาลีราษฎรบํารุง) 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2551 พื้นท่ีเขตการศึกษาจังหวัดนครปฐม 

จํานวน  27  โรงเรียน 
1.โรงเรียนวัดทะเลบก 
2.โรงเรียนวัดลําเหย 
3.โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) 
4.โรงเรียนบานบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) 
5.โรงเรียนวัดตากอง(รัฐราษฎรบํารุง) 
6.โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
7.โรงเรียนบานคลองใหม(พรเอิบดิลกราษฏรบํารุง) 
8.โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพอนอยอุปถัมภ) 
9.โรงเรียนวัดกงลาด 
10.โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน 
11.โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน 
12.โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย 
13.โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
14.โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ) 
15.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
16.โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
17.โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ) 
18.โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพอเงินอุปถัมภ) 
19.โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 
20.โรงเรียนวัดสระพัง 
21.โรงเรียนวัดสามงาม(คงทองอนุสรณ) 
22.โรงเรียนวัดบอน้ําจืด 
23.โรงเรียนวัดทาพูด(นครผลประชานุกูล) 
24.โรงเรียนวัดประชาราษฎรบํารุง 
25.โรงเรียนวัดสามควายเผือก 
26.โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
     (สังวรเจษฎประภาคมอุปถัมภ) 
27.โรงเรียนบานหลวงวิทยา 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2551 พื้นท่ีเขตการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน  13 โรงเรียน 
1.โรงเรียนบานเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 
2.โรงเรียนบานโปงนอย 
3.โรงเรียนบานสันผักหวาน 
4.โรงเรียนบานหนองไคร 
5.โรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ 
6.โรงเรียนสันกําแพง 
7.โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 
8.โรงเรียนบานออนกลาง 
9.โรงเรียนบานทรายมูล 
10.โรงเรียนบานแมปูคา 
11.โรงเรียนบานฟอน 
12.โรงเรียนวชิรวิทย ฝายมัธยม 
13.โรงเรียนวัดสิงหคํา 

2551 พื้นท่ีเขตการศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
จํานวน 16  โรงเรียน 

1.โรงเรียนหาดสนุกราษฎรบํารุง 
2.โรงเรียนบานหวยน้ําพ ุ
3.โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห  
4.โรงเรียนบานหนองจันทร 
5.โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 
6.โรงเรียนบานค่ันกระได 
7.โรงเรียนบานบางสะพานนอย 
8.โรงเรียนบานชางเผือก 
9.โรงเรียนบานปากคลอง 
10.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 
11.โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
12.โรงเรียนบานมรสวบ 
13.โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 
14.โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
15.โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ 
16.โรงเรียนบานคลองลอย 

 
 



59 
 

 
 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ป เขตพื้นท่ี โรงเรียน 
2551 พื้นท่ีเขตการศึกษาจังหวัดนครปฐม 

จํานวน  11 โรงเรียน 
1.โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ 
2.โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) 
3.โรงเรียนวัดศีรษะทอง 
4.โรงเรียนบานกระทุมลม 
5.โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 
6.โรงเรียนเทศบาล 1 บานสามพราน 
7.โรงเรียนวัดจินดาราม 
8.โรงเรียนวัดหอมเกร็ด(ไพศาลประชานุกูล) 
9.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ 

  10.โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม) 
11.โรงเรียนวัดกลางบางแกว 

 
แหลงที่มา : ทะเบียนเครือขายบุคลากรแกนนําเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม, 2549-2552. 
 

3.2.2  การจัดการและทําความสะอาดขอมูล 
 เนื่องจากขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ ดังนั้นจึงตองผานกระบวนการจัดการ 
และทําความสะอาดขอมูลใหเปนระบบ เพ่ือสะดวกตอการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี ้

1)  จัดเตรียมขอมูลโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ระหวางป พ.ศ. 2549-2552 จํานวน 168 โรงเรียน 
(ทะเบียนเครือขายบุคลากรแกนนําเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 
2549-2552) โดยใชขอมูลการใชไฟฟาในปกอนการเขารวมโครงการ และหลังรวมโครงการ ขอมูล
เครื่องใชไฟฟา ขอมูลโรงเรียน และขอมูลกิจกรรมหรือปจจัยสงเสริมภายในโรงเรียน 

2)  นําขอมูลของแตละโรงเรียนมาใสและตรวจสอบในโปรแกรม Excel เพ่ือคนหาและตัด
คาผิดพลาดหรือคาท่ีผิดปกตใินเบ้ืองตน 

3)  นําคาท่ีตองการใชในการวิเคราะหคํานวณท้ังหมดคัดลอกเขาสูโปรแกรม Data Mining 
โดยใชโปรแกรม IBM PASW(R) Modeler V14 เพ่ือจัดการขอมูลในการแบงกลุมประเภทของ
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โรงเรียนในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน ตามลักษณะปจจัยและขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
และวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน 
 
3.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ศึกษาลักษณะของขอมูลท่ีสําคัญและการแจกแจงของตัวแปรตางๆ และวิเคราะห
ความสัมพันธเบ้ืองตนของตัวแปร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาและใชวิธีการทําเหมืองขอมูล (Data 
Mining) ทําการจําแนกขอมูล (Classification) ดวยวิธี  Decision Trees เพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน ในการประมวลผลจะใชโปรแกรม IBM 
PASW(R) Modeler V14 และใช Decision Trees (C4.5 algorithm) ในการวิเคราะหประมวลผล
ขอมูล 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

บทนี้  นําเสนอผลการวิเคราะหปจจัย โดยใชขอมูลจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ในระหวางป พ.ศ. 2549–2552 รวมจํานวนท้ังส้ิน 168 
โรงเรียน ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน ซ่ึงผลการ
วิเคราะหจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้
 
4.1  ตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ    

ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
 

ในการศึกษาปจจัยในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนครั้งนี้ ไดนําเทคนิค Data Mining มาใชใน
การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการจําแนกขอมูล เม่ือนําปจจัยท่ีศึกษาอันไดแก ขอมูลการใชทรัพยากรภายใน
โรงเรียน ไดแก ขอมูลการใชไฟฟา น้ํา ขยะ ขอมูลโครงการและกิจกรรมท่ีมีสวนชวยอนุรักษและประหยัด
ทรัพยากรภายในโรงเรียน ไดแก โครงการขยะของเสียอันตรายภายในโรงเรียน โครงการบําบัดน้ําเสียภายใน
โรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัด
ทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน โครงการกําจัดขยะภายในโรงเรียน และบทเรียนท่ีสงเสริมการอนุรักษและ
ประหยัดพลังงานไฟฟา ขอมูลจํานวนและประเภทเครื่องใชไฟฟาภายในโรงเรียน และขอมูลขนาดของ
โรงเรียนและจํานวนบุคลากรภายในโรงเรียน เขาสูโปรแกรมโปรแกรมดังกลาวจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ
ของ Model (Decision Tree) หรือกิ่งกานสาขาซ่ึงแสดงตามปจจัยท่ีสงเสริมใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จมาก 
นอยเพียงใดและแตกกิ่งลงมาดานลางจนครบจนส้ินสุดในแตละกิ่งกานสาขาของ Model สําหรับส่ิงท่ีจะ
พิจารณาในการอานและวิเคราะห Model (Decision Tree) ท่ีไดออกมาวาโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียนมีปจจัยใดท่ีสําคัญและชวยสงเสริมทําใหการดําเนินโครงการนั้นประสบผลสําเร็จนั้น ให
พิจารณาเริ่มจากดานบนของ Model ลงสูดานลางของ Model เริ่มจากโหนดดานบนสุดคือมีโรงเรียนทุก
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนนั้นเม่ือโปรแกรมวิเคราะหผานเง่ือนไข
โรงเรียนท่ีทําโครงการดานไฟฟา จะแบงกลุมโรงเรียนไดออกเปนสองกลุมหรือ Model จะแตกลงมาเปนสอง



62 
 
กิ่ง คือโหนดดานซายคือโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการดานไฟฟาและโหนดดานขวาคือโรงเรียนท่ีไมเขารวม
โครงการดานไฟฟา เม่ือพิจารณาจะพบวาโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการดานไฟฟามีเปนจํานวนมากมาก
โปรแกรมจึงเลือกวิเคราะหโดยผานปจจัยถัดมาคือ ระดับชวงช้ันท่ี 3 มีผลตอความสําเร็จของโครงการ
หรือไมจากนั้นโปรแกรมหรือ Model จะแบงกลุม หรือแตกกิ่งลงมาไดอีกสองกิ่งเปนโหนดดานซายคือ
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 และโหนดดานขวามือซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีไมมีนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 จากนั้น
โปรแกรมจะพิจารณาผานปจจัยโรงเรียนท่ีทําโครงการดานน้ําจากท้ังสองโหนดดานบนและแตกกิ่งลงมา เม่ือ
ไดโหนดใหมจะพิจารณาผานปจจัยท่ีใสเขาไปเรื่อย  ๆอีกจนครบเรียงตามลําดับความสําคัญตามท่ีโปรแกรม
วิเคราะหจากขอมูลท่ีใสเขาไป เม่ือโปรแกรมวิเคราะหผานครบทุกตัวแปรแลว Model ท่ีไดมาจะเปนรูป
กิ่งกานสาขาขนาดใหญ ดานบนของ Model จะเปนสวนเริ่มตนและแตกกิ่งกานสาขาลงมาเรื่อย  ๆจนส้ินสุด 
เม่ือพิจารณาจากดานบนลงลาง จะพบสายของกิ่งกานซ่ึงสามารถบอกถึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ
ในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนได แสดงดังภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1  ภาพแสดงผลการศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียน       
                                ท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
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จากภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ี
เขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดพบรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยท่ีเกี่ยวของในการลด
การใชทรัพยากรและอนุรักษประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน ดังนี้ 

1)  จากการวิเคราะหปจจัยโดยใชปจจัยโรงเรียนท่ีทําโครงการอนุรักษและประหยัด
พลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน พบวา มีโรงเรียนท่ีจัดทําโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
ไฟฟาภายในโรงเรียน จํานวน 166 โรงเรียน จากตารางพบวา ใน 166 โรงเรียนนี้ มีโรงเรียนท่ีทํา
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ประสบผลสําเร็จ ถึง 77 โรงเรียน และใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนท่ีไมไดจัดทําโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนมี
จํานวน 2 โรงเรียน และไมประสบผลสําเร็จในการทําโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียนเลย ดังนั้นจากผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา
ภายในโรงเรียนเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด
ในโรงเรียน  

2)  จากนั้นเลือกพิจารณากลุมโรงเรียนท่ีทําโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา
ภายในโรงเรียนและมีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียนมาวิเคราะหปจจัยโดยแบงตามระดับชวงช้ันท่ี 3 (ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) พบวา ไดสอง
กลุมคือโรงเรียนท่ีมีการเขารวมโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนอยู
ในชวงช้ันท่ี 3 คือระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนจํานวน 53 โรงเรียน และกลุมระดับช้ันหรือชวงช้ันอ่ืนๆ 
ท่ีประสบผลสําเร็จ มีจํานวน 24 โรงเรียน นั้นแสดงถึงระดับช้ันของนักเรียนท่ีอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เริ่มโตเปนวัยท่ีมีความรับรู และรับผิดชอบตอโครงการและใหความรวมมือ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดภายในโรงเรียนเปนอยางดี 

3)  เม่ือไดสองกลุมใหญคือกลุมชวงช้ันท่ี 3 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) และกลุมชวงช้ัน
อ่ืนๆ มาวิเคราะห จากการศึกษาโดยผานปจจัยโรงเรียนท่ีทําโครงการอนุรักษและประหยัด
ทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน พบวาสามารถแบงไดออกเปน 4 กลุม ไดแก 

     (1)  กลุมโรงเรียนโรงเรียนชวงช้ันท่ี 3 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) ท่ีทําโครงการ
อนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการ
จํานวน 15 โรงเรียน จากนั้นเม่ือนําปจจัยโรงเรียนท่ีทําโครงการขยะของเสียอันตรายมาวิเคราะห
พบวา มีโรงเรียนท่ีทําโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน และทําโครงการ
ขยะของเสียอันตราย พบวามีโรงเรียนดําเนินโครงการและไมประสบผลสําเร็จมีจํานวนมากกวา 
ขณะโรงเรียนท่ีทําโครงการเกี่ยวกับน้ํา แตไมจัดทําโครงการขยะของเสียอันตราย มีโรงเรียนท่ี
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ประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวา และเม่ือ
พิจารณาผานปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ พบวาโรงเรียนท่ีมีคนนอย
กวาหรือเทากับ 97.857 คนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟา 1 เครื่อง มีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวาโรงเรียนท่ีมีคนมากกวา  97.857 คนตอ
จํานวนเครื่องใชไฟฟา 1 เครื่อง ดังนั้นแสดงใหเห็นไดวา ปจจัยโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากร
น้ําภายในโรงเรียน โครงการขยะของเสียอันตราย และปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวน
เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ สงผลตอการประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
                 (2)  กลุมโรงเรียนชวงช้ันท่ี 3 ท่ีไมไดทําโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ํา
ภายในโรงเรียน มีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรยีน 
จํานวน 38 โรงเรียน และเม่ือวิเคราะหโดยผานปจจัยขนาดของโรงเรียนมาวิเคราะหกลุมพบวา แบง
ไดออกเปน 4 กลุม ดังนี้   
            (2.1)  กลุมโรงเรียนขนาดใหญมาก ซ่ึงไมมีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
            (2.2)  กลุมโรงเรียนขนาดใหญ พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจํานวน 5 โรงเรียน จากนั้นเรานํามาวิเคราะหผานปจจัย
จํานวนนักเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน พบวา จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท่ีนอยกวาหรือเทากับ 
22.533 คนตอครู 1 คนมีโรงเรียนท่ีสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน มากกวาโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนมากกวา 22.533 คนตอครู 1 คน แสดงใหเห็นถึงปจจัย
ขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ และจํานวนนักเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนสงผลตอความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

          (2.3)  กลุมโรงเรียนขนาดกลาง พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจํานวน 25 โรงเรียน จากนั้นนํามาวิเคราะหผานปจจัยจํานวน
คนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน พบวา จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนใน
โรงเรียนท่ีมีคานอยกวาหรือเทากับ 112.333 คนตอโทรทัศน 1 เครื่องมีโรงเรียนท่ีสําเร็จในโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวน
โทรทัศนในโรงเรียนมากกวา 122.333 คนตอโทรทัศน 1 เครื่อง จากนั้นเปนการวิเคราะหตอของ
กลุมโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวาโดย
ผานปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียน พบวา จํานวนคนในโรงเรียนตอ
จํานวนตูเย็นในโรงเรียนท่ีมีคานอยกวาหรือเทากับ 256.00 คนตอตูเย็น 1 เครื่อง มีโรงเรียนท่ีสําเร็จ
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ในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียนมากกวา 256.00 คนตอตูเย็น 1 เครื่อง ตอมาเม่ือวิเคราะหตอของ
กลุมโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวาโดย
ผานปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียน พบวา จํานวนคนในโรงเรียนตอ
จํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียนท่ีมีคามากกวา 37.091 คนตอเครื่องเสียง 1 เครื่อง มีโรงเรียนท่ีสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 37.091 คนตอเครื่องเสียง 1 เครื่อง 
และตอมาเม่ือวิเคราะหตอของกลุมโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียนมากกวาโดยผานปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 
พบวา จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีมีคานอยกวาหรือเทากับ 97.857 คน
ตอเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 1 เครื่อง มีโรงเรียนท่ีสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียนมากกวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ ใน
โรงเรียนมากกวา 97.857 คนตอเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 1 เครื่อง และสุดทายเม่ือวิเคราะหตอของกลุม
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวาโดยผาน
ปจจัยจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน พบวา จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอ
จํานวนครูในโรงเรียน ท่ีมีคามากกวา 23.542 คนตอครูในโรงเรียน 1 คน มีโรงเรียนท่ีสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนใน
โรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน ท่ีมีคานอยกวาหรือเทากับ 23.542 คนตอครูในโรงเรียน 1 คน  ดัง
ผลท่ีแสดงใหเห็นนี้แสดงถึงปจจัยขนาดของโรงเรียนขนาดกลาง ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอ
จํานวนโทรทัศนในโรงเรียน ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียน ปจจัยจํานวน
คนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียน ปจจัยคนในโรงเรียนตอเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ และ
ปจจัยจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน สงผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จใน
การดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

          (2.4)  กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชจํานวน 8 โรงเรียน จากนั้นนํามาวิเคราะหผานปจจัยจํานวนนักเรียนใน
โรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน พบวาโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูใน
โรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 8.857 คน ตอครู 1 คน ไมมีโรงเรียนใดประสบผลสําเร็จในโครงการ 
และโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนมากกวา 8.857 คน ตอครู 1 
คน มีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด จํานวน 8 
โรงเรียน แสดงใหเห็นถึงปจจัยขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก และจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอ
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จํานวนครูในโรงเรียน สงผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน  
                 (3)  กลุมโรงเรียนระดับชวงช้ันอ่ืน ท่ีทําโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ํา
ภายในโรงเรียน มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน แสดงใหเห็นถึงปจจัยระดับชวงช้ันอ่ืน และปจจัยในการ
ดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน สงผลตอความสําเร็จหรือไม
สําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
                 (4)  กลุมโรงเรียนระดับชวงช้ันอ่ืน ท่ีไมไดทําโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ํา
ภายในโรงเรียน มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน จํานวน 20 โรงเรียน และเม่ือนํากลุมโรงเรียนระดับชวงช้ันอ่ืน ท่ีไมไดทํา
โครงการเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา มาวิเคราะหผานปจจัยโรงเรียนท่ีทําโครงการเกี่ยวกับขยะ พบวา 
กลุมโรงเรียนระดับชวงช้ันอ่ืน ท่ีไมไดทําโครงการเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา แตทําโครงการเกี่ยวกับ
ขยะ มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด เปนจํานวน 18 
โรงเรียน มากกวากลุมโรงเรียนระดับชวงช้ันอ่ืน ท่ีไมไดทําโครงการเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา แต
ไมไดทําโครงการเกี่ยวกับขยะ ซ่ึงมีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนจํานวน 2 โรงเรียน จากนั้นวิเคราะหกลุมโรงเรียนระดับ
ชวงช้ันอ่ืน ท่ีไมไดทําโครงการเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา และทําโครงการเกี่ยวกับขยะ จํานวน 18 
โรงเรียน ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด
ในโรงเรียน มาวิเคราะหโดยผานปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนพบวา 
โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน 
ตอโทรทัศน 1 เครื่อง มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนใน
โรงเรียนมากกวา 44.565 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง 
                       (4.1) กลุมโรงเรียนชวงช้ันอ่ืนนอกจากชวงช้ันท่ี 3 ท่ีไมไดทําโครงการอนุรักษและ
ประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน ท่ีทําโครงการเกี่ยวกับขยะ และท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอ
จํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง ท่ีประสบ
ผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน จํานวน 18 โรงเรียน และเม่ือ
วิเคราะหโดยผานปจจัยขนาดของโรงเรียนมาวิเคราะหกลุมพบวา แบงไดออกเปน 3 กลุม ดังนี ้
                                 (4.4.1) กลุมโรงเรียนขนาดใหญ พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจํานวน 8 โรงเรียน จากนั้นนํามาวิเคราะหผานปจจัย
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จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนพบวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน มากกวา 28.542 คนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศ 1 
เครื่อง มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียนมากกวาโรงเรียนท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน นอย
กวาหรือเทากับ 28.542 คนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง และสุดทายเม่ือนํามาวิเคราะหโดย
ผานปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟาในโรงเรียนพบวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟาในโรงเรียน นอยกวาหรือเทากับ 2.257 คนตอจํานวนหลอดไฟฟา 1 
หลอด มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียนมากกวาโรงเรียนท่ีมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟา มากกวา 2.257 คนตอ
จํานวนหลอดไฟฟา 1 หลอด  

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปจจัยโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายใน
โรงเรียน ปจจัยโครงการเกี่ยวกับขยะ ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน 
ปจจัยขนาดของโรงเรียน ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน 
ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟาในโรงเรียน สงผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
                                 (4.4.2) กลุมโรงเรียนขนาดกลาง พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจํานวน 7 โรงเรียน จากนั้นนํามาวิเคราะหผานปจจัย
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนพบวา โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
ตอจํานวนครูในโรงเรียนมากกวา 16 คนตอจํานวนครู 1 คน มีจํานวนโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากกวาโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน
ในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน  นอยกวาหรือเทากับ 16 คนตอจํานวนครู 1 คน ซ่ึงพบวาไมมี
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนเลย
 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปจจัยโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน 
ปจจัยโครงการเกี่ยวกับขยะ ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน ปจจัย
ขนาดของโรงเรียน ปจจัยจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน สงผลตอความสําเร็จ
หรือไมสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

                                    (4.4.3) กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก พบวามีโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจํานวน 3 โรงเรียน  
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             4.2  แนวทางการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนใหประสบ  
ความสําเร็จ 

  
เม่ือพิจารณาเปนรายกรณีจากแผนภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จ

หรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน พิจารณา
เฉพาะกรณีท่ีสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน พบวามี 8 กรณี
ดังนี้ 

1)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
มีปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย ไดแก การเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 มีการ
ดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน มีการดําเนินโครงการขยะของ
เสียอันตราย และมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ นอยกวาหรือเทากับ 97.857 
คน ตอเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 1 เครื่อง แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

   2)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
มีปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย ไดแก การเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขา
รวมโครงการ มีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตไมมีการ
ดําเนินโครงการขยะของเสียอันตราย แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

   3)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
มีปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย ไดแก การเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขา
รวมโครงการ แตไมมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน เปน
โรงเรียนขนาดใหญ และมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 
22.533 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

4)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
มีปจจัยอ่ืนๆ รวมดวย ไดแก การเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขา
รวมโครงการ แตไมมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน เปน
โรงเรียนขนาดกลาง มีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 
112.333 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง มีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียนนอยกวาหรือ
เทากับ 256.00 คน ตอตูเย็น 1 เครื่อง มีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียน
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มากกวา 37.091 คน ตอเครื่องเสียง 1 เครื่อง มีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 
มากกวา 97.857 คน ตอเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 1 เครื่อง และมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครู
ในโรงเรียนมากกวา 23.542 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

   5)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
มีปจจัยอ่ืนๆ รวมดวยไดแก การเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขา
รวมโครงการ แตไมมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน เปน
โรงเรียนขนาดเล็ก และมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนมากกวา 8.857 คน ตอ
ครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน 

6)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
แตไมมีการเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ และไมมี
การดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตมีโครงการเกี่ยวกับขยะ มี
จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 
1 เครื่อง เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศมากกวา 
28.542 คน ตอ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง และมีจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟาใน
โรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.257 คน ตอหลอดไฟฟา 1 หลอด แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

   7)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
แตไมมีการเขารวมโครงการของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ และไมมี
การดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตมีโครงการเกี่ยวกับขยะ มี
จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 
1 เครื่อง เปนโรงเรียนขนาดกลาง และมีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน
มากกวา  16.00 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

                            8)  หากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
แตไมมีการเขารวมโครงการของนกัเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ และไมมี
การดําเนนิโครงการอนรุักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตมีโครงการเกี่ยวกับขยะ มี
จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 
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1 เครื่อง เปนโรงเรียนขนาดเล็ก แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

              
 4.3  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน

โรงเรียน 
 
   เม่ือนําปจจัยท้ังหมดเขาสูกระบวนการทําเหมืองขอมูล ทําการจําแนกขอมูลดวยวิธีการ

ตัดสินใจแบบกิ่งกานสาขา ปจจัยท้ังหมดท่ีทําการศึกษาจะแสดงออกมาใหเห็นในรูปของการ
จัดลําดับความเกี่ยวของท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน โดยสามารถพิจารณาจากระดับนัยสําคัญท่ีได คือ คา 
Importance และ คา V4 โดยระดับนัยสําคัญท่ีมีคามากกวา จะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัย
ท่ีมากกวา ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงสาเหตุหรือปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จใน 

การดําเนินโครงการประยุกตใช  เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
 

Nodes Importance Importance V4 
Hazardous waste 0.0363 0.04 0.04 
Wastewater treatment. 0.0405 0.04 0.04 
PersonPerComputer 0.0416 0.04 0.04 
PersonPerLamp 0.0448 0.04 0.04 
PersonPerAC 0.0453 0.05 0.05 
PersonPerRefridge 0.0453 0.05 0.05 

Electricity 0.0453 0.05 0.05 

PersonPerElecAcous 0.0453 0.05 0.05 
Kind of School 0.0453 0.05 0.05 
Grade 4-6 0.0453 0.05 0.05 
Grade 10-12 0.0453 0.05 0.05 
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Nodes Importance Importance V4 

Kindergarten 0.0453 0.05 0.05 
Size of School 0.0454 0.05 0.05 
Water 0.0456 0.05 0.05 
PersonPerOther 0.0465 0.05 0.05 
Lesson for saved Electricity 0.0509 0.05 0.05 
StuPerTeacher      0.0519        0.05 0.05 
Garbage 0.0537 0.05 0.05 
PersonPerFan 0.0537 0.05 0.05 
Grade 7-9      0.058 0.06 0.06 
PersonPerTV 0.0689 0.07 0.07 

 
จากตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงสาเหตุหรือปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือไม

สําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  สาเหตุหรือปจจัยท่ีพบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.07 ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวน

โทรทัศนในโรงเรียน ซ่ึงหมายความวา จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน มี
สวนสําคัญในการสงเสริมการลดการใชทรัพยากรและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนวาจะ
สงผลใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุดในตารางท่ี 4.1 
  2)  สาเหตุหรือปจจัยท่ีพบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.06 ไดแก ระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 3 
(ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) พบวามีคาความสําคัญท่ีระดับ 0.06 ซ่ึงหมายความวา ระดับการศึกษา
ชวงช้ันท่ี 3 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) มีสวนสําคัญในการสงเสริมการลดการใชทรัพยากรและ
ประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนวาจะสงผลใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน อยูในระดับมากในตารางท่ี 4.1 

   3)  สาเหตุหรือปจจัยท่ีพบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวน
พัดลมในโรงเรียน โครงการกําจัดขยะภายในโรงเรียน จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูใน
โรงเรียน บทเรียนท่ีสงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา จํานวนคนในโรงเรียนตอ
เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ โครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาระดับอนุบาล ระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 4 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) ระดับ
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การศึกษาชวงช้ันท่ี 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6) ประเภทของโรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียน
ตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
จํานวนคนในโรงเรี ยนตอจํ านวนตู เย็นในโรงเรี ยน จํ านวนคนในโรงเรี ยนตอจํ านวน
เครื่องปรับอากาศในโรงเรียน พบวาปจจัยท้ังหมดดังกลาวนี้มีคาความสําคัญท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
หมายความวา ปจจัยท้ังหมดดังกลาวนี้มีสวนสําคัญในการสงเสริมการลดการใชทรัพยากรและ
ประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนวาจะสงผลใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน อยูในระดับปานกลางใน
ตารางท่ี 4.1 

              4)  สาเหตุหรือปจจัยท่ีพบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.04 ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวน
หลอดไฟฟาในโรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียน โครงการ
บําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียน โครงการขยะของเสียอันตรายภายในโรงเรียน พบวาปจจัยท้ังหมด
ดังกลาวนี้มีคาระดับความสําคัญท่ีระดับ 0.04 ซ่ึงหมายความวาปจจัยท้ังหมดดังกลาวนี้ มีสวนสําคัญ
ในการสงเสริมการลดการใชทรัพยากรและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนวาจะสงผลให
โรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียน อยูในระดับนอยในตารางท่ี 4.1 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปราย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรใน
โรงเรียน จากขอมูลโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กับกรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระหวางป พ.ศ. 2549–
2552 รวมจํานวนท้ังส้ิน 168 โรงเรียน ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ซ่ึงมี
เนื้อหาครอบคลุม ในเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป การอภิปราย
ผล และขอเสนอแนะ ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี ้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของ
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กับกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระหวางป พ.ศ. 2549–2552 รวม
จํานวนท้ังส้ิน 168 โรงเรียน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไม
สําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน  และศึกษาปจจัยท่ี
มีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรภายในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน โดยในสวนของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษา คือ โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน กับกรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระหวางป  พ.ศ. 2549 
- 2552 รวมจํานวนท้ังส้ิน 168 โรงเรียน  

สําหรับตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก การใชทรัพยากรของโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัยครั้งนี้
ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) นํามาจากโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเปนการ
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นําเสนอความสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนและขอมูลการ
ใชทรัพยากรของแตละโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดแก  การใชไฟฟา การใชน้ํา  ปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน
เครื่องใชไฟฟา โครงการและกิจกรรมท่ีใชในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
โรงเรียน รวมถึงจํานวนบุคลากรในโรงเรียน ขนาดและประเภทของโรงเรียน สําหรับคาบของ
ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห คือชวงระหวางเดือนมกราคม-กันยายน  ของแตละป 
 สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมนําคาท่ีตองการใชในการ
วิเคราะหคํานวณท้ังหมดคัดลอกเขาสูการทําเหมืองขอมูล (Data mining) โดยทําการจําแนกขอมูล 
(Classification) ดวยโปรแกรม IBM PASW(R) Modeler V14  และใช Decision Trees (C4.5 
algorithm) เพ่ือจัดการขอมูลในการแบงกลุมประเภทของโรงเรียนในการลดการใชทรัพยากรใน
โรงเรียน ตามลักษณะปจจัยและขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน  

จากการศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรใน
โรงเรียน ท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ในระหวางป พ.ศ. 2549 – 2552 
จํานวน 168 โรงเรียน  
 จากการศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนพบวาโครงสรางของโมเดลนั้นจะแตกแขนง
ออกไปไดมากหรือนอย ขึ้นอยูกับจํานวนของขอมูลและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใช
ทรัพยากรในโรงเรียนซ่ึงปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกัน จากภาพแสดงผลการศึกษาตัวแบบในการ
ทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน ในสวนบนของโมเดลจะเปนตนเรื่องหรือเปนกลุมขอมูลหลักแลวเม่ือผานปจจัยวิเคราะห
ขอมูลเกิดขึ้น จะเกิดการแตกกิ่งยอยออกมาตามลักษณะปจจัยนั้นๆ และเม่ือกลุมขอมูลนั้นมีคา
ประสบความสําเร็จสูงอยูโปรแกรมก็จะจัดปจจัยท่ีมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับสายนั้นให
แตกกิ่งยอยลงไปอีกเพ่ือแสดงเห็นถึงปจจัยท่ีมีผลตอการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของ
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนยิ่งกลุมใดท่ีมีโรงเรียนประสบผลสําเร็จมากขึ้น
เทาใด ก็จะยิ่งพบปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการดําเนิน
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดเพ่ิมมากขึ้นไปอีกจนไมมีปจจัยมาสนับสนุนแลว สวนสาย
ใดท่ีไมพบโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในโครงการก็จะไมมีปจจัยสนับสนุนมาใหวิเคราะหตอไป
สายจะส้ินสุดตรงนั้น 
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 การศึกษาตัวแบบในการทํานายความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนครั้งนี้ พบวามีแนวทางการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จกับโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดภายในโรงเรียน การจะดูจากตัวแบบวากรณี
ใดท่ีจะกอใหเกิดแนวทางการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จนั้น ใหดูจากปลายสุดของแตละโนดของ
ตัวแบบ ซ่ึงจะมีสองกลุมโดยใหพิจารณาจากสองกลุมนั้นวาแตละกลุมมีประชากรในกลุมใดท่ี
ประสบผลสําเร็จในการทําโครงการหรือทํากิจกรรมนั้นๆสูงสุด เม่ือพบแลวก็ใหไลปจจัยท่ีกลุมนั้น
ไดผานมาท้ังหมดนั้นจะแสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีสําคัญและแนวทางอันสําคัญท่ีมีผลตอการสงผลให
โรงเรียนนั้นๆ  ประสบผลสําเร็จในการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด สําหรับใน
การศึกษาครั้งนี้พบ 8 กรณีดังนี้ 

1)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน  มี
ปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ มีปจจัยการดําเนินโครงการอนุรักษและ
ประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน มีปจจัยดําเนินโครงการขยะของเสียอันตราย และมีจํานวน
คนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ นอยกวาหรือเทากับ 97.857 คน ตอเครื่องใชไฟฟา
อ่ืนๆ 1 เครื่อง แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
  2)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน มี
ปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ มีปจจัยการดําเนินโครงการอนุรักษและ
ประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตไมมีปจจัยดําเนินโครงการขยะของเสียอันตราย แลว
โรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน 
  3)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน มี
ปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ แตไมมีปจจัยการดําเนินโครงการอนุรักษและ
ประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน มีปจจัยเปนโรงเรียนขนาดใหญ และมีปจจัยจํานวนนักเรียน
ในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 22.533 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมี
โอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
  4)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน มี
ปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ แตไมมีปจจัยการดําเนินโครงการอนุรักษและ
ประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน มีปจจัยเปนโรงเรียนขนาดกลาง มีปจจัยจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 112.333 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง มี
ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 256.00 คน ตอตูเย็น 1 
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เครื่อง มีปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียนมากกวา 37.091 คน ตอเครื่อง
เสียง 1 เครื่อง มีปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ มากกวา 97.857 คน ตอ
เครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 1 เครื่อง และมีปจจัยจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน
มากกวา 23.542 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
  5)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน มี
ปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ แตไมมีปจจัยการดําเนินโครงการอนุรักษและ
ประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน มีปจจัยเปนโรงเรียนขนาดเล็ก และมีปจจัยจํานวนนักเรียนใน
โรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียนมากกวา 8.857 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
  6)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
แตไมมีปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ และไมมีปจจัยการดําเนินโครงการ
อนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตมีโครงการเกี่ยวกับขยะ มีปจจัยจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง มี
ปจจัยขนาดโรงเรียนขนาดใหญ มีปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศมากกวา 
28.542 คน ตอ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง และมีปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟา
ในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.257 คน ตอหลอดไฟฟา 1 หลอด แลวโรงเรียนจะมีโอกาส
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
  7)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
แตไมมีปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ และไมมีปจจัยการดําเนินโครงการ
อนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตมีโครงการเกี่ยวกับขยะ มีปจจัยจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง มี
ปจจัยขนาดโรงเรียนขนาดกลาง และมีปจจัยจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน
มากกวา  16.00 คน ตอครู 1 คน แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
  8)  ถามีการดําเนินโครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน 
แตไมมีปจจัยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ และไมมีปจจัยการดําเนินโครงการ
อนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน แตมีโครงการเกี่ยวกับขยะ มีปจจัยจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 44.656 คน ตอโทรทัศน 1 เครื่อง มี
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ปจจัยขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก แลวโรงเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการสําเร็จหรือไมสําเร็จของโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน และปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรใน
โรงเรียนสามารถสรุปไดเปน 4 กลุมปจจัย ดังนี้ 

1)  ปจจัยท่ีมีความสําคัญและสามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม
สําเร็จไดอยูในเกณฑมากท่ีสุด ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน ปจจัย
ดังกลาวนี้ หมายถึง ปจจัยท่ีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดมีหรือไมมีก็
ตามแตจะสงผลกระทบใหโรงเรียนมีสวนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จในการเขารวม
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนอยูในเกณฑท่ีมากท่ีสุด 
  2)  ปจจัยท่ีมีความสําคัญและสามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม
สําเร็จไดอยูในเกณฑมาก ไดแก ระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 3 (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) ปจจัย
ดังกลาวนี้ หมายถึง ปจจัยท่ีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดมีหรือไมมีก็
ตามแตจะสงผลกระทบใหโรงเรียนมีสวนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จในการเขารวม
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนอยูในเกณฑท่ีมาก 
  3)  ปจจัยท่ีมีความสําคัญและสามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม
สําเร็จไดอยูในเกณฑปานกลาง ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศใน
โรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัดพลังงาน
ไฟฟาภายในโรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องเสียงในโรงเรียน ประเภทของ
โรงเรียน ระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6)  ระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 4 
(ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) ระดับการศึกษาระดับอนุบาล ขนาดของโรงเรียน โครงการอนุรักษ
และประหยัดทรัพยากรน้ําภายในโรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียนตอเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ บทเรียนท่ี
สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา จํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูใน
โรงเรียน โครงการกําจัดขยะภายในโรงเรียน และจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนพัดลมใน
โรงเรียน ปจจัยดังกลาวนี้ หมายถึง ปจจัยท่ีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดมีหรือไมมีก็ตามแตจะสงผลกระทบใหโรงเรียนมีสวนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบ
ผลสําเร็จในการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนอยูในเกณฑท่ีปานกลาง 

 4)  ปจจัยท่ีมีความสําคัญและสามารถสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม
สําเร็จไดอยูในเกณฑนอย ไดแก โครงการกําจัดขยะและของเสียอันตรายภายในโรงเรียน โครงการ
บําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียน จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียน และ
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จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟาในโรงเรียน ปจจัยดังกลาวนี้ หมายถึง ปจจัยท่ีโรงเรยีน
ท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดมีหรือไมมีก็ตามแตจะสงผลกระทบใหโรงเรียนมี
สวนประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จในการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียนอยูในเกณฑท่ีนอย 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย  
  
  การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน เปน

การศึกษาเพ่ือนําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับโรงเรียนท่ียังไมเคยดําเนินงานโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดภายในโรงเรียนมากอน โดยสามารถนําเสนอปจจัยท่ีมีสวนชวยใหเกิด
ความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาด กับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว และ
แสดงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของท่ีจะมีผลตอการทําโครงการภายในโรงเรียนของตนเอง ซ่ึงเปนการ
นําเสนอทางเลือกในการดําเนินการโครงการทางดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
 ผลการศึกษาพบปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน 
ไดแก จํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียน ซ่ึงพบวามีคาความสําคัญท่ีระดับสูง
มากท่ีสุดท่ี 0.07 จากปจจัยท้ังหมดท่ีไดศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงจํานวนคนในโรงเรียนตอ
จํานวนโทรทัศนมีสวนสําคัญในการสงผลใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม ท้ังนี้เปนเพราะโทรทัศนเปนอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
อยางหนึ่งท่ีโรงเรียนทุกโรงเรียนมีอีกท้ังยังเปนหนึ่งในส่ือท่ีสําคัญท่ีใชในการเรียนการสอน ดังนั้น
หากโรงเรียนมีการใชงานโทรทัศนอยางตอเนื่องหรือจํานวนคนท่ีใชงานโทรทัศนตอจํานวน
โทรทัศนท่ีถูกใชงานก็สงผลโดยตรงกับการใชปริมาณไฟฟาและการใชทรัพยากรภายในโรงเรียน
ไดมากท่ีสุด และสงผลตอการดําเนินงานโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมากท่ีสุด  

ปจจัยระดับการศึกษาพบวามีคาระดับความสําคัญท่ีระดับมาก 0.06 ยังแสดงใหเห็นวา
นอกจากจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนโทรทัศนในโรงเรียนจะเปนปจจัยสําคัญแลว ระดับ
การศึกษาชวงช้ันท่ี 3 ยังเปนปจจัยสําคัญมากท่ีสงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ดวย เพราะนักเรียนในชวงช้ันท่ี 3 ซ่ึงไดแกนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
นักเรียนกลุมนี้เปนวัยของนักเรียนท่ีเริ่มเขาสูวัยรุน เริ่มมีความคิดและความตระหนักรูสามารถคิด 
วิเคราะหและประเมินคาความสําคัญของส่ิงตางๆ ได นอกจากนี้ยังเปนวัยท่ียังมีความเช่ือฟงครูและ
อาจารยในสถานศึกษาคอนขางมาก ดังนั้นเม่ือนักเรียนกลุมนี้ไดรับหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายให



80 
 

ทําโครงการและกิจกรรมใดๆ ในโรงเรียนจะใหความรวมมือเปนอยางดี สงผลใหปจจัยระดับ
การศึกษาชวงช้ันท่ี 3 เปนปจจัยท่ีสงผลโดยตรงกับการใชทรัพยากรภายในโรงเรียนระดับมากและ
สงผลตอการดําเนินงานโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมาก 
  ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนพัดลมในโรงเรียนเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
ระดับ 0.05 เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในระดับท่ีรองลงมาในการท่ีจะสงผลใหโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการนั้นประสบความสําเร็จหรือไมสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน เชนเดียวกันกับปจจัยจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตอจํานวนครูในโรงเรียน ปจจัยบทเรียน
ท่ีสงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอเครื่องใชไฟฟา
อ่ืนๆ  ปจจัยขนาดของโรงเรียน ปจจัยระดับการศึกษาระดับอนุบาล ปจจัยระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 
4 ปจจัยระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 2 ปจจัยประเภทของโรงเรียน ปจจัยจํานวนคนตอจํานวนเครื่อง
เสียงในโรงเรียน ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนตูเย็นในโรงเรียน และปจจัยจํานวนคนใน
โรงเรียนตอจํานวนเครื่องปรับอากาศในโรงเรียน ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีสวนสําคัญในระดับปานกลางท่ี
จะสงผลใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนนั้นจะประสบ
ผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จ ซ่ึงอาจเห็นไดวา ปจจัยท่ีสงผลในระดับปานกลางนี้สวนมากเปน
เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในโรงเรียนตอจํานวนคนในโรงเรียนซ่ึงหากโรงเรียนใดมี
นักเรียนมาก หรือกิจกรรมภายในโรงเรียนมากก็จะสงผลโดยตรงไปยังปริมาณไฟฟาและทรัพยากร
ท่ีใชตามไปดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนท่ีสงเสริมการอนุรักษและประหยัด
พลังงานไฟฟา และปจจัยระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 4 ปจจัยระดับการศึกษาชวงช้ันท่ี 2 และปจจัย
ระดับการศึกษาระดับอนุบาลโดยบทเรียนท่ีสงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา หากมี
ในหองเรียนแตขาดการกระตุนและสงเสริมเปนกิจกรรมนอกหองเรียนโดยการใหปฏิบัติจริงแลวจะ
ไมสงผลตอปริมาณไฟฟาท่ีจะถูกลดลงเทาใดนัก หรือสงผลปานกลางเชนเดียวกับปจจัยระดับ
การศึกษาชวงช้ันท่ี 2 และปจจัยระดับการศึกษาระดับอนุบาล ซ่ึงนักเรียนอาจยังเล็กไปความรู
รับผิดชอบและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟายังไมมากเทานักเรียนโต แตเม่ือ
นักเรียนเขาสูชวงช้ันท่ี 4 นักเรียนก็มีวัยท่ีคอนคางจะโตมากแลวและมีกิจกรรมหลากหลายอยางท่ี
ตองรับผิดชอบมาก รวมถึงปจจัยขนาดของโรงเรียนซ่ึงหากเปนโรงเรียนขนาดใหญจะมีการใช
ปริมาณไฟฟามากกวาโรงเรียนขนาดเล็กหากแตถาโรงเรียนขนาดใหญมีการจัดการการปริมาณการ
ใชไฟฟาและการใชทรัพยากรท่ีดีไดก็จะสามารถลดปริมาณไฟฟาท่ีใชและลดการใชทรัพยากร
ภายในโรงเรียนไดมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กไดเชนกัน จากสาเหตุโดยรวมท่ีกลาวมาจึงทําใหปจจยั
ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรยีนท่ี
ระดับปานกลาง 
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นอกจากนี้ยังพบอีก 3 ปจจัยอันไดแก ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนหลอดไฟฟา
ในโรงเรียน ปจจัยจํานวนคนในโรงเรียนตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียน และปจจัย
โครงการขยะของเสียอันตราย ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลตอการประสบผลสําเร็จหรือไมประสบ
ผลสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน อยูในระดับนอยเม่ือเทียบกับปจจัย
ท้ังหมดท่ีผูทําวิจัยไดศึกษา 
  นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในเรื่องท่ีผูศึกษาไดทําการศึกษา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ในการลดการใชทรัพยากรในโรงเรียนการดําเนินโครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน โดยปจจัยท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา และการอนุรักษและประหยัด
ทรัพยากรน้ํา ในการวิจัยนี้ช้ีใหเห็นถึงโครงการดานการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาและ
โครงการดานอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ํา มีคาความสําคัญเทากันท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมี
ความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จในโครงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สะอาดภายในโรงเรียนอยูในเกณฑปานกลาง สอดคลองกับ ศิริรัตน วัฒนาถาวรพงศ (2551) ได
ศึกษาเรื่อง กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาเรื่องการอนุรักษน้ําและไฟฟาในโรงเรียน สําหรับ
นักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางไดศึกษาการใชน้ําและ
ไฟฟาในโรงเรียน 3 ปยอนหลัง แลวนํามาทําแผนภูมิกิจกรรมฐาน จากผลการทดลองพบวา
ผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการจัดทํากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาอยูในขั้นเหมาะสมดีนักเรียนมีการ
รูและเขาใจในการอนุรักษน้ําและไฟฟาในโรงเรียนมากขึ้น และปจจัยโครงการบําบัดน้ําเสียภายใน
โรงเรียนในการทําวิจัยครั้งนี้ ช้ีให เห็นถึงโครงการบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียนมีคาระดับ
ความสําคัญท่ี 0.04 นั้นหมายความวาโครงการบําบัดน้ําเสียภายในโรงเรียนมีสวนสําคัญในการ
สงเสริมการลดการใชทรัพยากรและประหยดไฟฟาภายในโรงเรียนวาจะสงผลในโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จหรือไมในการเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนเชนกัน ซ่ึง
สอดคลองกับ พรทิพย  กลํ่าแสงใส (2548) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและ
บําบัดน้ําเสีย สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 
ผลการวิจัยปรากฏวา กระบวนการฝกอบรมการคัดแยกขยะและบําบัดน้ําเสีย ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูระหวางกอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรมทันท่ี และระยะเวลาผานไป 4 สัปดาหมีความ
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การคัด
แยกขยะและการบําบัดน้ําเสียอยูในเกณฑระดับท่ีดีมาก และเม่ือระยะเวลาผานไป 4 สัปดาหระดับ
ความรูความเขาใจอยูในเกณฑระดับดี  

  แมวาปจจัยดังกลาวท่ีหมดท่ีผูทําการวิจัยไดทําการศึกษาจะมีคาความสําคัญแสดงออกมาให
เห็นแตกตางกันไปไมวาจากคามากท่ีสุด ไปยังคานอยท่ีสุดแตทุกปจจัยลวนเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
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และสงผลใหเห็นถึงความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโครงการในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ท้ังนี้บางปจจัยอาจเปนปจจัยสําคัญมากของโรงเรียนหนึ่ง
แตอาจเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญรองลงมาไดเม่ือนําไปใชกับอีกโรงเรียนหนึ่งเนื่องจากในทุก
โรงเรียนนั้นมีลักษณะและความแตกตางคงอยู นอกจากนี้แตละโรงเรียนยังมีลักษณะท่ีเฉพาะกัน
ของแตละโรงเรียน เชน ลักษณะโรงเรียน นโยบายของโรงเรียน งบประมาณการสนับสนุนการทํา
โครงการ วิสัยทัศนของผูบริหาร ทัศนคติของครูผูรับผิดชอบดําเนินโรงการ รวมถึงทัศนคติ ความ
รับผิดชอบ ความพรอมและความรูความเขาใจของนักเรียนผูเขารวมโครงการดวยอยางไรก็ดีการทํา
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือหาปจจัยมีสวนเกี่ยวของท่ีสงผลใหโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนนั้นประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จในโครงการ 
โดยศึกษาปจจัยท่ีมาจากส่ิงท่ีพบในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
โรงเรียน  ดังนั้นจะเห็นไดวาปจจัยท่ีวิเคราะหมาจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสะอาดนั้นเปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะสงผลใหโรงเรียนท่ีสนใจทํากิจกรรมทางดาน
อนุรักษและประหยัดทรัพยากรทางส่ิงแวดลอมนั้นๆ จะประสบผลสําเร็จหรือไมประสบผลสําเร็จ
ในการทําโครงการทางดานส่ิงแวดลอมนั้นเอง 

 
5.3  ขอสังเกตุและขอเสนอแนะ 

  
ผลจากการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้ 

                         1)  ขอสังเกตุเกี่ยวกับงานวจิัย 
                              (1) ปจจัยโครงการกําจัดขยะ โครงการอนุรักษและประหยัดทรัพยากรน้ําภายใน

โรงเรียน โครงการอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียน โครงการบําบัดน้ําเสีย
ภายในโรงเรียน โครงการขยะของเสียอันตราย ท่ีจะมีผลตอความสําเร็จหรือไมสําเร็จของโครงการ
การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนนั้น จะสงผลมากหรือนอยอาจขึ้นอยูกับ นโยบายของ
โรงเรียน วิสัยทัศนผูบริหาร ทัศนคติครูผูรับผิดชอบโรงการ และความรับผิดชอบของนักเรียน 
รวมถึงความรูและความเขาใจตอการปฏิบัติตนตอโครงการนั้นดังกลาวเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลให
ปจจัยดังกลาวเปนตัวแปรท่ีสําคัญมากหรือนอยดวย 

                  (2)  ปจจัยระดับช้ันของนักเรียนแตละระดับ เปนตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งท่ีสําคัญ
เพราะนักเรียนแตละโรงเรียนมีศักยภาพท่ีไมเทาเทียมกัน จากสาเหตุดังกลาวจึงสามารถทําให
นักเรียนในแตละระดับช้ันในแตละโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญท่ีแตกตางกันได 
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                  (3)  ปจจัยจํานวนนักเรียนตอจํานวนเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายใน
โรงเรียน บางโรงเรียนอาจมีรายจายคาไฟฟาสูงขึ้นจากปกอนสาเหตุเปนเพราะมีการขยายหรือตอ
เติมอาคารเรียนใหม มีนักเรียนจํานวนเพ่ิมขึ้น หรือมีรายการอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากทางโรงเรียนส่ังซ้ือหรือไดรับการบริจาค จากสาเหตุดังกลาวนี้สงผลทําใหคาใชจายไฟฟา
สูงขึ้นไปดวย 

        (4)  ปจจัยขนาดและประเภทของโรงเรียน โรงเรียนบางโรงเรียนมีขนาดและ
จํานวนนักเรียนท่ีไลเล่ียกันแตปริมาณการใชไฟฟาอาจแตกตางกันไดมาก อันเนื่องมาจากความ
พรอม ส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องใชอุปกรณไฟฟาของแตละโรงเรียนท่ีไมเทากัน ดังนั้น
โรงเรียนท่ีมีอุปกรณไฟฟามากกวาจึงอาจมีปริมาณการใชไฟฟาท่ีมากกวาได หรือโรงเรียนบาง
โรงเรียนอาจมีขนาดใหญแตหากใชงานเครื่องใชไฟฟาไมมากก็สามารถมีการใชปริมาณไฟฟาท่ี
นอยกวาโรงเรียนขนาดเล็กกวาได 

          (5)  ปจจัยกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน สาเหตุอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือจากในช้ันเรียนปกติ เชน มีการเรียนพิเศษ หรือจัดงานและกิจกรรมพิเศษตางๆ 
ภายในโรงเรียน เชน การจัดอบรมสัมมนา จัดงานเล้ียง หรือเดือนท่ีมีวันสําคัญตางๆ เปนตน จากท่ี
กลาวมานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของสาเหตุท่ีทําใหรายจายคาไฟฟาสูงขึ้นจากปกติได   

        (6)  ปจจัยจํานวนนักเรียนภายในโรงเรียนตอจํานวนครูภายในโรงเรียน เชน 
นักเรียน 40 คน ตอครู 1 คน และนักเรียน 20 คน ตอครู 1 คน นักเรียนท่ีมีจํานวน 40 คน ตอครู 1 คน
อาจใชปริมาณไฟฟาท่ีนอยกวาไดถามีการจัดการเรียนรูพรอมกันเรียนหองเดียวกัน หรือใน
ขณะเดียวกัน นักเรียน 20 คน ตอครู 1 คน ก็อาจจะใชปริมาณไฟฟานอยกวาไดหากมีการใช
คอมพิวเตอรตอนักเรียน 1 คน เปนตน   
                        2)  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
                              (1)  ผลการวิเคราะหปจจัยจะเปนกรอบท่ีเปนสวนชวยในการกําหนดนโยบายใน
การท่ีจะแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีแนวทางในการประสบผลสําเร็จในการ
ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดสูงขึ้น  
                              (2)  ผลการศึกษาการวิเคราะหปจจัยทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชประกอบใน
การตัดสินใจวาควรจะมีการพัฒนาหรือเนนปจจัยใดในโรงเรียนในลักษณะใดกอนเพ่ือท่ีจะบรรลุ
ความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรภายในโรงเรียน ซ่ึงตองคํานึงถึงความแตกตางของโรงเรียนดวย 
                              (3)  ผลจากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ จะเปนสวนท่ีชวยใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการพัฒนาโรงเรียนเหลานี้ไดทราบวาการพัฒนาอยางไร ในลักษณะใดท่ีสามารถพัฒนา 
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ควบคูกันไปไดและจะเปนตัวเสริมซ่ึงกันและกัน และในทางกลับกันก็จะทําใหทราบวาปจจัยใดท่ี
จะตองมุงพัฒนาแยกจากปจจัยตัวอ่ืนๆ เพราะไมสามารถพัฒนาควบคูกันไปได 
                              (4)  จากผลการจัดปจจัยใหทราบถึงลักษณะความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการ
ดําเนินโครงการมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีชวยใหโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โครงการทางดานส่ิงแวดลอมโรงเรียนไดอยางตรงจุด ซ่ึงจะเปนสวนชวยในการประหยัดท้ัง เวลา 
และงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดท่ีใชในการพัฒนาประเทศดานอ่ืนๆ พรอมพรอมกนัไปดวย  
                              (5)  หนวยงานท่ีเปนตนสังกัดของโรงเรียนท่ีไดรับการจัดกลุม สามารถนําขอมูล          
ท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยไปอางอิงในการชวยพัฒนา หรือสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดของตนโดย
สามารถพัฒนาไดตรงกับสภาพความเปนจริงและตรงกับความตองการท่ีแทจริงของโรงเรียนนั้น  ๆ 
                              (6)  หนวยงานระดับจังหวัด เชน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี
โรงเรียนในความรับผิดชอบดูแลเปนจํานวนมาก สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยการ
ลดการใชทรัพยากรทางธรรมชาติของโรงเรียนมาจัดลําดับความสําคัญในการจัดโครงการดาน
ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนในสังกัดของตน เพ่ือพัฒนาไดตรงกับความตองการของแตละโรงเรียน
ซ่ึงบางโรงเรียนอาจตองการการพัฒนาอยางเรงดวนมากกวากลุมอ่ืนๆ  
                              (7)  ผลจากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จโครงการทางดานส่ิงแวดลอม
สามารถใชเปนขอมูลเพ่ิมเติมไดหากโรงเรียนหรือหนวยงานใดตองการท่ีจะใชขอมูลใหเปน
ประโยชนในการพัฒนาโรงเรียนของทาน หรือโรงเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของ
ทานได ก็สามารถนําขอมูลท่ีไดจากผลการวิเคราะหหาปจจัยนี้ไปใชประโยชนไดเลย  
                              (8)  ผลวิเคราะหปจจัย และวธีิการวิเคราะหปจจัยสามารถนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนในวิชาครุศาสตร  ศึกษาศาสตรหรือทาง
การศึกษา เชน การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการวิจัยทางการศึกษา เปนตน  
                        3)  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
                              (1)  ควรมีการศึกษาโดยใชกลุมโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น เชน โรงเรียน
แหงอ่ืนๆ เชนโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของการปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน
พิเศษเฉพาะทาง เปนตน และท่ีมีการเขารวมโครงการอ่ืนๆ เชน โครงการสงเสริมศักยภาพการใช
พลังงาน โครงการโรงเรียนสะอาดรมรื่น เปนตน ซ่ึงอาจเปนโครงการในลักษณะแบบเดียวกันกับ
การลดการใชทรัพยากรภายในโรงเรียน 
                              (2)  ในการศึกษาการจัดกลุมโรงเรียนอาจใชขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม
ในการจัดกลุม เชน ความรูความสามารถดานตางๆ เจตคติดานตางๆ  ซ่ึงจะเปนดานใดนั้นก็ขึ้นอยู
กับเปาหมายในการจัดกลุม 
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