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บทคดัย่อ 

 
  การวิจยัครั- งนี- เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียน
มธัยมศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัช่วงชั-น และ
ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องพลงังาน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั- งนี-  จาํนวน 217 คน เครื�องมือที�ใช้
เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 45 ขอ้ มีค่าความเชื�อมั�นทั-งฉบบั 0.93  
สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติที�ใช้
ในการทดสอบค่าที (t-test)  
  ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา         
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวม มีพฤติกรรมการอนุรักษ์อยูใ่นระดบัมาก  
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา      
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานมากที�สุดในด้าน
อนุรักษ์พลังงานเชื-อเพลิง รองลงมาคือพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ- า และพฤติกรรมการอนุรักษ ์      
พลงังานไฟฟ้าระดบันอ้ยที�สุด 2) นกัเรียนที�มีเพศ อายุ ระดบัช่วงชั-น และความรู้ความเขา้ใจในเรื�อง
การอนุรักษ์พลังงานที�ต่างกันมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ  
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Abstract 

 

 The purposes of this research were : to study and to compare energy conservation 

behavior of Makham Sansern high school students,  Chanthaburi Province.  The data were analyzed 

by personal factor, age, class, knowledge and understanding of the energy conservation.  The samples 

consisted of 217 students at Makham Sansern School. The data were gathered through                  

a questionnaire and analyzed with statistical techniques, including percentage, mean, standard 

deviation, t-test.  

 The results of this research identified : 1) energy conservation behavior of Makham 

Sansern high school students, Chanthaburi Province was at a high level.  In general, there was          

a high level of energy conservation behavior, for each aspect of the energy conservation behavior 

the results identified the highest level of the every conservation behavior was the aspect of fuel 

conservation, followed by the water conservation. The lowest level of energy conservation 

behavior was the aspect of the electrical conservation 2) Students with the different gender, age, class, 

as well as knowledge and understanding of the every conservation indicated their different    

levels of the energy conservation behavior, showing no statistical significance.  

 

 

 

 

 




