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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 มนุษย์ดาํรงชีวิตอยู่ได้  จาํเป็นอย่างยิ�งที�ต้องอาศัยพลังงานเนื�องจากไม่มีกิจกรรมใด     
ของมนุษยที์�เกิดขึ'นและดาํเนินการอยูไ่ดโ้ดยไม่ใชพ้ลงังานตามธรรมชาติที�มีอยูใ่นโลก  เราใชพ้ลงังาน
ทุกครั' งที�เคลื�อนไหว ทุกครั' งที�หายใจ หรือแมแ้ต่การอ่านหนงัสือก็ตอ้งใชพ้ลงังาน เรายงัใชพ้ลงังาน
เพื�อให้ยานพาหนะและโรงงานมีกาํลังทาํหน้าที�ได้  และยงัทาํให้บา้น โรงเรียนหรือสํานักงาน      
อุ่นหรือเยน็ และมีแสงสว่าง พลงังานในตวัเรามาจากอาหารที�เรากินเขา้ไป แต่ความตอ้งการพลงังาน
ในดา้นอื�น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการนาํพลงังานที�มีการเก็บรักษาไวใ้นแหล่งต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน และนํ' ามนั 
ซึ� งมีการสะสมมาหลายลา้นปีแลว้ ปัจจุบนัเรากาํลงัใชแ้หล่งพลงังานเหล่านี' ให้หมดไปอยา่งรวดเร็ว  
จนเกินกวา่ที�มนัจะถูกทดแทนหรือทาํใหเ้กิดขึ'นใหม่ไดท้นั (วารนยั  พณิชยกุล.  2549 : 4) 
 พลงังานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ พลงังานประเภทที�ใชแ้ลว้หมดไป 
(พลงังานสิ'นเปลือง) และพลงังานที�เกิดทดแทนใหม่ได ้(พลงังานหมุนเวียน) ซึ� งพลงังานประเภทแรก
เป็นพลังงานที�ถูกมนุษย์ใช้เป็นจาํนวนมาก การใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่าและไม่ระมดัระวงั      
ของมนุษยนี์' เอง ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มตามมา  ดงัที� สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ (2542 : 10)  กล่าววา่ พลงังานประเภทไม่สามารถสร้างใหม่ไดห้รือพลงังานที�ใชแ้ลว้
หมดสิ'นกาํลงัจะหมดไปจากโลกนี'   หากโลกมีการใชพ้ลงังานในระดบัที�เป็นอยูแ่ละไม่มีการคน้พบ
เพิ�มเติมแล้วคาดว่าโลกจะมีแหล่งสํารองนํ' ามันใช้ไปได้อีกประมาณ 42 ปี ก๊าซธรรมชาติ               
อีกประมาณ 64 ปีและถ่านอีกประมาณ 220 ปี นับตั'งแต่ปี 2540 เป็นตน้ไป นอกจากนั'นสถาบนั     
สิ�งแวดลอ้มไทย (2543 : 26)  กล่าววา่ แหล่งสํารองพลงังานของประเทศไทยที�กาํลงัจะหมดหรือ 
สูญสิ'นไปในระยะเวลาอนัใกลนี้' เอง โดยสิ'นปี 2540 นี'  หากปริมาณการใชพ้ลงังานไม่เปลี�ยนแปลง
และไม่มีการคน้พบเพิ�มเติมแลว้  ประเทศไทยจะมีแหล่งสํารองก๊าซธรรมชาติใชไ้ปไดอี้กประมาณ 
22 ปี ถ่านหินใช้ไปได้อีกประมาณ 62 ปี ส่วนปริมาณแหล่งสํารองนํ' ามนัที�มีอยู่นั'นไม่เพียงพอ      
ต่อปริมาณความต้องการใช้ในแต่ละปี ซึ� งการหาพลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย ์        
พลงังานลมและอื�น ๆ ยงัไม่ประสบความสําเร็จจึงยงัไม่สามารถเขา้มาแทนที�ได ้ดงันั'นโลกของเรา
จึงกาํลงัเขา้สู่วกิฤตการณ์ทางพลงังานอยา่งน่ากลวั  
 การใช้พลังงานทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมในรูปและระดับความรุนแรง              
ที�แตกต่างกนั  พบว่า การใช้พลงังานที�ไดจ้ากการสะสมความร้อนจากดวงอาทิตยมี์ผลกระทบต่อ  
สิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด  การใชฟื้นและถ่านมีผลกระทบต่อสภาพป่าโดยตรง ในขณะที�การนาํถ่านหิน 
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ก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมมาใชท้าํให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในทุกขั'นตอน
การผลิตและการใช ้ ซึ� งไดแ้ก่ขั'นตอนการสํารวจ การขุดเจาะ แต่งแร่  ขนส่ง แปรรูป จดัส่งและใช้
ประโยชน์โดยอาจทาํใหมี้การปนเปื' อนในทะเล  การสูญเสียสัตวน์ํ'าในแหล่งนํ'า  การสูญเสียพื'นที�ป่า
และทาํให้เกิดก๊าซพิษนานาชนิด เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  ออกไซต์ของไนโตรเจน คาร์บอน
ไดออกไซต์และอื�น ๆ การลําเลียง การขนส่งสินแร่ และวสัดุพลังงานออกจากแหล่งกําเนิด         
ตามธรรมชาติ รวมทั'งการจดัส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปตามสายส่งแรงสูงเขา้ไปในป่า ทาํให้เกิด 
การสูญเสียพื'นที� ป่า  เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศทั' งทางบกและทางนํ' าและในที� สุด                 
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมมนุษย ์ ผลกระทบจากการนาํทรัพยากรพลงังานชนิดต่าง ๆ 
มาใช ้(ศนัสนีย ์ กีรติวริิยาภรณ์ และจิรพล  สินธุนาวา.  2544 : 5)   
 ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540  มีความตอ้งการใชพ้ลงังานทั'งหมดเท่ากบั 93 พนัลา้นลิตร 
เทียบเท่านํ' ามนัดิบ โดยมีสัดส่วนการใช้นํ' ามนัสูงเป็นอนัดบัหนึ� ง ถึงร้อยละ 42 อนัดับสอง คือ    
พลงังานหมุนเวียน ร้อยละ 26 รองลงมาคือก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17 ลิกไนต์ร้อยละ 9 และถ่านหิน
นาํเขา้และซื'อไฟฟ้าสัดส่วนเท่ากนั คือร้อยละ 3 จะเห็นได้ว่าการใช้พลงังานหมุนเวียนของไทย       
มีสัดส่วนค่อนข้างสูง พลังงานหมุนเวียนที�นิยมใช้กันมาก ได้แก่ เศษไม้ ฟืน ถ่าน กากอ้อย          
และแกลบ โดยส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเชื'อเพลิงสําหรับหุงตม้ของครัวเรือนในชนบทและในอุตสาหกรรม
อาหาร ส่วนสัดส่วนการใชพ้ลงังานขั'นสุดทา้ย (Final Energy) ในสาขาการผลิตต่าง ๆ ของไทย   
แบ่งเป็น 4 สาขาใหญ่ ๆ คือ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาที�อยูอ่าศยัและธุรกิจ และ
สาขาคมนาคมขนส่ง (สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ. 2542 : 11 - 12)  
 สําหรับพลงังานไฟฟ้าในปี 2553 ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้ารวมทั'งสิ'น 149,320          
ลา้นกิโลวตัต์ชั�วโมง เพิ�มขึ'นจากปี 2552 ร้อยละ10.4 สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ       
ของประเทศเพิ�มขึ'นจากปีที�ผา่นมาในอตัราร้อยละ 7.8 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และมีกาํลงัการผลิต
ติดตั'งรวม 31,485 เมกะวตัต ์ เพิ�มขึ'นจากปี 2552 ร้อยละ 2.9  โดยการใชไ้ฟฟ้าแบ่งตามพื'นที� คือ    
เขตนครหลวง คือ พื'นที�จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ            
มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมทั'งสิ'น 45,061 ลา้นกิโลวตัตช์ั�วโมง เพิ�มขึ'นจากปี 2552 ร้อยละ 8.0 และ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30.2  ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั'งประเทศ และเขตภูมิภาค คือ พื'นที�ที�เหลือ    
ทั'งหมดของประเทศ มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมทั'งสิ'น 104,259 ลา้นกิโลวตัตช์ั�วโมง เพิ�มขึ'นจาก    
ปี 2552 ร้อยละ 11.5 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.8 ของการใช้พลงังานไฟฟ้าทั'งประเทศ             
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน.  2553 : 5) 
  ดงันั'นจากแนวโนม้การใช้พลงังานในปัจจุบนั ทาํให้เห็นวา่ควรมีนโยบาย และแนวทาง
การอนุรักษพ์ลงังาน ซึ� งแนวทางและนโยบายการอนุรักษพ์ลงังานมีมานานกวา่ 10 ปี เช่น สํานกังาน
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คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ มีนโยบายที�สําคญั 4 ประการ คือ  จดัหาพลงังานให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการ มีคุณภาพ มีความมั�นคง และมีระดบัราคาที�เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการสํารวจ
และพัฒนาแหล่งพลังงานจากภายในประเทศขึ' นมาใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันแสวงหา         
แหล่งพลังงานจากภายนอกประเทศ เพื�อให้มีการกระจายแหล่งและชนิดของพลงังาน ส่งเสริม       
ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านเชื'อเพลิงที�ใช ้        
ในกิจกรรมการผลิตแลว้ ยงัช่วยลดตน้ทุนในการจดัหาพลงังานอีกดว้ย โดยใชม้าตรการดา้นราคา
และกลไกตลาดในการสร้างแรงจูงใจ การสร้างจิตสํานึกและมาตรการบงัคบัควบคู่กนัไป ส่งเสริม
ให้มีการแข่งขนัและเพิ�มบทบาทของเอกชนในกิจการพลงังาน เพื�อให้กิจการพลงังานมีประสิทธิภาพ
มากขึ'น ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกได้รับการบริการที�ดีมีคุณภาพและราคาที�เป็นธรรม อีกทั'ง     
ยงัช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐอีกดว้ย และที�สําคญัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม
ที�เกิดจากการผลิตและใชพ้ลงังานโดยส่งเสริมใหมี้การใชเ้ชื'อเพลิงที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ย 
และส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมมลพิษและมาตรฐานที�เหมาะสม 
(สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ.  2542 : 17) 
 จากนโยบายดงักล่าว มีส่วนที�ประชาชนทุกคนสามารถร่วมกนัที�จะส่งเสริมในการปฏิบติั
ร่วมกนัได้  เพื�อแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้พลงังาน นั�นคือ ส่งเสริมให้มีการใช้พลงังานอย่างมี   
ประสิทธิภาพ  ในฐานะที�ผูว้ิจยัเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ของตาํบล     
เป็นคนดี  มีความรู้  มีคุณธรรม มีความคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาไดน้ั'น การอนุรักษ์พลงังาน 
และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหนา้ที�สําคญัเช่นกนัของผูว้ิจยั  นอกจากนั'น
ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา แนวคิดพื'นฐานในการแกไ้ขปัญหาพลงังาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ และสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย ไดร่้วมกนัจดัทาํโครงการ
บูรณาการกระบวนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื� องการอนุรักษ์พลังงาน            
ชื�อ โครงการรุ่งอรุณ ซึ� งเป็นโครงการที�มุ่งจะพฒันามาตรการการศึกษาทั'งด้านแนวคิด รูปแบบ    
และปฏิบติัการ อนัจะก่อให้เกิดการปรับเปลี�ยนทศันะค่านิยม พฤติกรรมของมนุษย ์ให้มีวิถีชีวิต 
พฤติกรรมที�เป็นมิตรกับธรรมชาติ มนุษย์และสรรพชีวิตอื�น ๆ อย่างย ั�งยืน  ซึ� งแนวคิดดังกล่าว       
สอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการการศึกษาด้านสิ� งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา โดย              
ลงความเห็นว่า การศึกษาเป็นแนวทางหลกัในการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มโดยการศึกษาจะทาํให้
เยาวชนเกิดความตระหนกัและทกัษะในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม (Weis. 1990 : 433)  ระยะเวลา  
ของโครงการรุ่งอรุณคือ 3ปี ตั'งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 - เดือนมิถุนายน 2543 และขยายระยะเวลา
ดาํเนินการถึงเดือนมกราคม 2544 โดยโรงเรียนที�เขา้ร่วมโครงการทั'งหมด 600 โรงเรียนทั�วทุกภาค
ของประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์ เพื�อสร้างและพฒันากระบวนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ   
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เพื�อให้นกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทั'งในและนอกระบบโรงเรียนมีความตระหนกั
และมีจิตสํานึก มีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที�เหมาะสมในการอนุรักษ์พลังงานและ        
สิ�งแวดลอ้ม ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อการพฒันาพลงังานที�ย ั�งยืนในอนาคต  และเมื�อสิ'นสุด
ระยะเวลาดาํเนินการ กิจกรรมในโครงการทั'งหมดจะถ่ายโอนให้กระทรวงศึกษาธิการดาํเนินการ 
ต่อไป  
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นโรงเรียนหนึ� งที�เขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ จึงจาํเป็นตอ้ง    

มุ่งเน้น ให้นักเรียนของโรงเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบติัตนเพื�อการอนุรักษ์พลังงาน        

อนัเป็นกาํลงัของชาติในอนาคตได ้ ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนมธัยมศึกษา 

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อให้ทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที�นกัเรียนไดก้ระทาํ   

ในการอนุรักษพ์ลงังาน  แบ่งออกเป็นพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  พฤติกรรมการอนุรักษ์

พลงังานเชื'อเพลิง และพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ' า ซึ� งเป็นพลงังานที�อยู่ใกลต้วันักเรียนและตอ้งใช ้  

ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนาํผลการวิจยัไปเป็นประโยชน์และแนวทาง

ในการอนุรักษ์พลงังานของเยาวชนในระดบัชั'นอื�น ๆ ตลอดจนเป็นตวัอย่างของการดาํเนินงาน   

เพื�อการอนุรักษพ์ลงังานนาํไปสู่นโยบายและแผนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และพฒันา

ความรู้ในเรื�องการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บันกัเรียนและชุมชนต่อไป  

 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั' งนี'   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี'  

 1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ 

 2. เพื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 การวิจยัครั' งนี'ทาํให้ทราบถึงระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ ตัวแปรที� มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนโรงเรียน          

มะขามสรรเสริญ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนระดับ       

มธัยมศึกษา  โดยใช้แนวทางนี' นาํไปสู่การวางแผนและนโยบายในการจดัการศึกษาและพฒันา    

การเรียนการสอน และแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานแก่นกัเรียนและชุมชนต่อไป   
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรคือ นกัเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 1- มธัยมศึกษา     
ปีที� 6 จาํนวน 512 คน (กลุ่มบริหารงานวชิาการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ. 2554 : 2) 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหากลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั' งนี'   ได้มาโดยวิธีการกาํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มแบบสองขั'นตอน จากตารางสุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี�
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.  1970 : 607 - 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217 คน แลว้นาํใช้
วิธีการสุ่มแบบสัดส่วนชั'นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชจ้าํนวนนกัเรียน
ในแต่ละระดบัชั'น เป็นเกณฑใ์นการหากลุ่มตวัอยา่ง 
 ตัวแปรที�ศึกษา  
 1. ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  
  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัช่วงชั'น  
  1.2 ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องการอนุรักษพ์ลงังาน 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ย 
  2.1 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
  2.2 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื'อเพลิง 
  2.3 พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ'า  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผูว้จิยัไดใ้หนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะที�ใชใ้นการวจิยัดงัต่อไปนี'  
 การอนุรักษ์พลังงาน  หมายถึง  การที�นักเรียนใช้ประโยชน์จากพลงังานต่าง ๆ รอบตวั   
อย่างมีคุณค่า ได้ประสิทธิผลสูงคือ ใช้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการสูญเสีย ประกอบด้วย ไฟฟ้า        
เชื'อเพลิง  และนํ'า 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  หมายถึง  การปฏิบติัตนในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีคุณค่า 
ไดป้ระสิทธิผลสูง โดยการปิดสวิตซ์ไฟทุกครั' งเมื�อเลิกใช้งาน  เลือกใช้เครื�องใช้ไฟฟ้าที�ใช้อยู่ได้
มาตรฐานมีเครื�องหมายรับรอง  ทาํความสะอาดเครื�องใช้ไฟฟ้าเป็นประจาํ เลือกใช้หลอดไฟฟ้า 
แบบตะเกียบแทนหลอดไส้ ทาํความสะอาดหลอดไฟอย่างนอ้ยปีละ4 ครั' ง ละลายนํ' าแข็งในตูเ้ยน็
สมํ�าเสมอ  ดึงปลัhกออกก่อนการรีดเสื' อผา้เสร็จ  ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื�อไม่มีคนดู สํารวจค่าไฟฟ้า          
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กาตม้นํ' าไฟฟ้าดึงปลัhกออกทนัทีเมื�อนํ' าเดือด ตรวจดูและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ชาํรุด หุงต้ม
อาหารด้วยเตาไฟฟ้าจะทาํการปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที ถอดปลัhกไฟทุกครั' งเมื�อปิดโทรทศัน์   
ปิดหนา้จอทนัทีเมื�อไม่ใชค้อมพิวเตอร์ และครอบครัว โรงเรียนและชุมชนมีการรณรงคก์ารอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้าและการประหยดัไฟฟ้าร่วมกนั 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานเชื/อเพลิง  หมายถึง  การปฏิบติัตนในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมี
คุณค่า ไดป้ระสิทธิผลสูง โดยนกัเรียนและครอบครัวของนกัเรียนวางแผนการเดินทางและเส้นทาง
ก่อนออกเดินทาง ใช้การติดต่อสื�อสารอื�นแทนการเดินทาง  ตรวจสอบเครื�องยนต์หรือสภาพรถ 
อย่างสมํ�าเสมอ เดินทางไปที�ใกล้ ๆ ใช้วิธีเดินดว้ยเทา้หรือขี�จกัรยาน การขบัรถใช้ความเร็วคงที� 
บรรทุกสัมภาระบนรถไม่เกินพิกดัของรถ  ดบัเครื�องทุกครั' งเมื�อไม่ใช้รถ ตรวจลมยาง เครื�องยนต์
ของรถ ระดบันํ' ามนัเครื�องและนํ' าในแบตเตอรี� เป็นประจาํ บนัทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถ
อยา่งสมํ�าเสมอ ถา้ตอ้งเดินทางไปจุดหมายเดียวกนัหลาย ๆ คน จะโดยสารรถประจาํทาง หรือใชร้ถ
เพียงคนัเดียว ใช้นํ' ามนัรถตามสภาพของรถ ตรวจสอบระดบันํ' าในหม้อนํ' าและเปลี�ยนไส้กรอง
อากาศและไส้นํ'ามนัตามกาํหนด ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน รณรงคก์ารประหยดันํ'ามนัร่วมกนั 
 พฤติกรรมการอนุรักษ์นํ/า   หมายถึง   การปฏิบัติตนในการใช้นํ' าอย่างมี คุณค่ า                   
ได้ประสิทธิผลสูง โดยการนํานํ' าที�ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอื�น ตรวจและซ่อมรอยรั�วแตก       
ในอุปกรณ์ของนํ'า  ปิดก๊อกนํ'าอยา่งสนิท หลงัจากใชน้ํ'า เขี�ยเศษอาหารทิ'งถงัขยะก่อนลา้งจาน ซกัผา้
ด้วยเครื� องซักผา้และปั�นผ้าครั' งละมาก ๆ  ล้างภาชนะด้วยภาชนะใส่นํ' า เลือกใช้เทคโนโลย ี   
ประหยดันํ'า  มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ'า  วางแผน บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ' า ครอบครัว ชุมชน 
โรงเรียนมีประชุมปรึกษาปัญหาการใช้นํ' า รณรงค์การใชน้ํ' า และพฒันาแหล่งนํ' าและมีการอนุรักษ์
แหล่งนํ'าร่วมกนั  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัครั' งนี'  ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
 
                    ตวัแปรอิสระ (I.V.)                                                 ตวัแปรตาม (D.V.) 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
 1. นกัเรียนที�มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 
 2. นกัเรียนที�มีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 
 3. นกัเรียนที�เรียนในระดบัช่วงชั'นที�ต่างกนัมีพฤติกรรมอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 
 4. นักเรียนที�มีความรู้ความเข้าใจในเรื� องการอนุรักษ์พลังงานต่างกันมีพฤติกรรม         
การอนุรักษพ์ลงังานแตกต่างกนั 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
       1.1 เพศ 
       1.2 อาย ุ
       1.3 ระดบัช่วงชั'น 
2.  ความรู้ความเขา้ใจในเรื�อง         
การอนุรักษพ์ลงังาน 

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของ     
นกัเรียนมธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย     

1.  พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
2.  พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน      

เชื'อเพลิง 
3.  พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ'า 

    




