
บทที� 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยั พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน  
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  ดงันี)  
 1. สัญลกัษณ์ที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ในครั) งนี)  เพื-อให้เกิด      
ความเขา้ใจที-ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ดงัต่อไปนี)     
 X   แทน  ค่าคะแนนเฉลี-ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี-ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 t  แทน ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี-ย 
 df  แทน ค่า  Degree of Freedom 
 *  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั) งนี)   ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั)นตอน ดงัต่อไปนี)  
 ตอนที-  1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   
 ตอนที-  2  ระดบัความรู้ความเขา้ใจในเรื-องพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 3 ดา้น ดงันี)  
 1. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  
 2. การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง   
 3. การอนุรักษน์ํ)า   
 ตอนที-  3  ระดบัพฤติกรรมที-เกี-ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ยพฤติกรรม 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 1. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  
 2. พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง  
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 3. พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ)า 
 ตอนที-   4  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานจําแนกตาม        
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ และช่วงชั)นของนกัเรียนที-กาํลงัศึกษาอยู ่
 ตอนที-  5  เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที-  1   ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา       
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ตาราง  8  จาํนวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จาํนวน 

(n  =  217) 
ร้อยละ 

(100.00) 

1.  เพศ   

ชาย 84 38.71 

หญิง 133 61.29 

2.  อาย ุ   

อายรุะหวา่ง 12 - 15 ปี 145 66.82 

อายรุะหวา่ง 16 - 18 ปี 72 33.18 

อายนุอ้ยที-สุด 12            มากที-สุด 18       ส่วนใหญ่อาย ุ14 ปี 
3.  ระดบัช่วงชั)นการศึกษา   

ช่วงชั)นที- 1 (มธัยมศึกษาปีที- 1 - มธัยมศึกษาปีที- 3) 145 66.82 

ช่วงชั)นที- 2 (มธัยมศึกษาปีที- 4 - มธัยมศึกษาปีที- 6) 72 33.18 

 
 จากตาราง 8  แสดงวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรี  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ปรากฏผล ดงันี)  
 ดา้นเพศ  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 133 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.29) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน            
84 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.71)  
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 ดา้นอายุ  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี    
ผู ้ตอบแบบสอบถามอายุน้อยที- สุด 12 ปี  มากที- สุด 18 ปี  และส่วนใหญ่มีอายุ  14 ปี  และ                     
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 12 - 15 ปี  จาํนวน 145 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.82)    
และอายรุะหวา่ง 16 - 18 ปี จาํนวน 72 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.18)  
 ระดบัช่วงชั)นการศึกษา  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรี  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัช่วงชั)นที- 1 (มธัยมศึกษาปีที- 1 - มธัยมศึกษาปีที- 3)  จาํนวน 
145  คน (คิดเป็นร้อยละ 66.82) รองลงมาระดบัช่วงชั)นที- 2 (มธัยมศึกษาปีที- 4 - มธัยมศึกษาปีที- 6)  
จาํนวน 72 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.18)  
 
 ตอนที-  2   ระดบัความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี)  
 1. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  
 2. การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง  
 3. การอนุรักษน์ํ)า   
 

ตาราง  9   ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา       
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ในด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวม           
และรายดา้น  

 

ที- ความรู้ความเขา้ใจ รู้นอ้ย รู้มาก X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
ไฟฟ้า 

96 
(44.24) 

121 
(55.76) 

0.56 0.50 มาก 2 

2. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน
เชื)อเพลิง 

185 
(85.25) 

32 
(14.75) 

0.15 0.36 นอ้ย 3 

3. ดา้นการอนุรักษน์ํ)า 29 
(13.36) 

188 
(86.64) 

0.87 0.34 มาก 1 

 
รวม 

92 
(42.40) 

125 
(57.60) 

0.58 0.50 มาก  

 
 จากตาราง 9  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน
ระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวดัจันทบุรี  ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน        
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โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 0.58, S.D. = 0.50)  พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความรู้
ความเขา้ใจมาก ในดา้นการอนุรักษน์ํ) า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.87, S.D. = 0.34) รองลงมา การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก ( X = 0.56, S.D. = 0.50) และน้อยที-สุด พลงังานเชื)อเพลิง                
อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 0.15, S.D. = 0.36) 
 
ตาราง  10  ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา    

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า ในภาพรวม
และรายขอ้  

 

ที- ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. การเลือกซื)อเครื-องใชไ้ฟฟ้า ตอ้งคาํนึงถึงอายุ
การใชง้าน 0.41 0.49 นอ้ย 4 

2. ช่วงเวลาใด ที-นกัเรียนงดใชก้ระแสไฟฟ้า คือ 
ช่วงนอนหลบั 0.65 0.48 มาก 2 

3. การใชห้ลอดไฟฟ้าส่องสวา่งที-ประหยดัไฟฟ้า
มากที-สุด คือใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์ 0.28 0.45 นอ้ย 5 

4. เครื-องใชไ้ฟฟ้าที-ใชไ้ฟฟ้าเปลืองมากที-สุดคือ
เครื-องปรับอากาศ 0.71 0.45 มาก 1 

5. การช่วยประหยดัไฟฟ้าภายในอาคารไดม้ากที-สุด 
คือ การทาสีผนงัและเพดานสีอ่อน 0.62 0.49 มาก 3 

 รวม 0.56 0.50 มาก  

 
 จากตาราง 10  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน       
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.56,  S.D. = 0.50)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า คือ เครื-องใชไ้ฟฟ้าที-ใชไ้ฟฟ้า
เปลืองมากที-สุดคือเครื-องปรับอากาศ มีความรู้ในระดบัมาก ( X = 0.71,  S.D. = 0.45)  รองลงมาคือ 
ช่วงเวลาใด ที-นักเรียนงดใช้กระแสไฟฟ้า คือ ช่วงนอนหลบั มีความรู้ในระดบัมาก ( X = 0.65,      
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S.D. = 0.48)  และมีความรู้ในระดบันอ้ยที-สุดในเรื-องการใชห้ลอดไฟฟ้าส่องสวา่งที-ประหยดัไฟฟ้า
มากที-สุด คือใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์มีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 0.28, S.D. = 0.45)   
 
ตาราง  11  ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง โดยในภาพรวม
และรายขอ้  

 

ที- ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. การลดใชพ้ลงังานเชื)อเพลิง คือ               
การวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง 0.77 0.42 มาก 1 

2. ประเทศไทยใชพ้ลงังานเชื)อเพลิงมากที-สุด
ในเรื-องขนส่ง 0.10 0.30 นอ้ย 5 

3. การประหยดัพลงังานเชื)อเพลิงขณะขบัรถ 
ตอ้งสาํรวจเส้นทางการเดินรถ 0.55 0.50 มาก 2 

4. การเปลี-ยนนํ)ามนัหล่อลื-น ควรเปลี-ยน     
เมื-อขบัไดร้ะยะทางทุก 5,000 กิโลเมตร  0.16 0.36 นอ้ย 3 

5. ถา้โรงเรียนอยูใ่กลบ้า้น 5 กิโลเมตร        
นกัเรียนสามารถช่วยประหยดัพลงังาน  
เชื)อเพลิงโดยการเดินไปโรงเรียน 0.12 0.33 นอ้ย 4 

 รวม 0.15 0.36 นอ้ย  

 

 จากตาราง 11 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษ์พลงังานเชื)อเพลิง 
ภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 0.15 ,  S.D. = 0.36)   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษ์พลงังานเชื)อเพลิง มีความรู้มากที-สุดในเรื-อง  
การลดใช้พลังงานเชื)อเพลิง คือ การวางแผนการเดินทางก่อนออกเดินทาง อยู่ในระดับมาก           
( X = 0.77,  S.D. = 0.42)  รองลงมา คือ การประหยดัพลงังานเชื)อเพลิงขณะขบัรถ ตอ้งสํารวจเส้นทาง
การเดินรถ มีความรู้ในระดบัมาก ( X = 0.55,  S.D. = 0.50)  และมีความรู้ในระดบันอ้ยที-สุดในเรื-อง
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ประเทศไทยใช้พลงังานเชื)อเพลิงมากที-สุดในเรื-องขนส่ง มีความรู้ในระดับน้อย   ( X = 0.10 ,       
S.D. = 0.30)   
 
ตาราง  12  ค่าเฉลี-ย และค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษน์ํ)า โดยในภาพรวมและรายขอ้   
 

ที- ดา้นการอนุรักษน์ํ)า X  S.D. ระดบัความรู้ อนัดบั 

1. การใชภ้าชนะใส่นํ)าลา้งจาน คือการอนุรักษ์
นํ)า 0.96 0.20 มาก 1 

2. การเตรียมดินที-เหมาะสมลดปริมาณ       
การใชน้ํ)าในการเพาะปลูกได ้เพราะพืช   
ดูดนํ)าไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก 0.38 0.49 นอ้ย 4 

3. แสงแดดทาํใหน้ํ)าระเหยไดเ้ร็วจึงตอ้ง    
หลีกเลี-ยงการรดนํ)าตน้ไมเ้วลากลางวนั 0.64 0.48 มาก 3 

4. การอนุรักษน์ํ)า ตอ้งเริ-มจากการอนุรักษ ์   
ป่าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ)า   0.94 0.23 มาก 2 

5. การขาดแคลนนํ)า นํ)าเน่าเสีย มาจากมนุษย์
ทุกคน  0.19 0.39 นอ้ย 5 

 รวม 0.87 0.34 มาก  

 

 จากตาราง 12  แสดงวา่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเขา้ใจ     
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษน์ํ) า 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.87,  S.D. = 0.34)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา             
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในเรื-องการอนุรักษ์นํ) า มีความรู้มากที-สุดในเรื-อง    
การใชภ้าชนะใส่นํ)าลา้งจาน คือการอนุรักษน์ํ) า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 0.96,  S.D. = 0.20)  รองลงมา 
คือ การอนุรักษ์นํ) า ตอ้งเริ-มจากการอนุรักษ์ป่าไม ้เพราะเป็นแหล่งตน้นํ) า มีความรู้ในระดับมาก      
( X = 0.94,  S.D. = 0. 23)  และมีความรู้ในระดบัน้อยที-สุดในเรื-องการขาดแคลนนํ) า นํ) าเน่าเสีย       
มาจากมนุษยทุ์กคน  มีความรู้ในระดบันอ้ย   ( X = 0.19,  S.D. = 0.39)   
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 ตอนที-  3  พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน ไดแ้ก่ การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า พลงังาน    
เชื)อเพลิงและการอนุรักษน์ํ)า  
 
ตาราง  13  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในภาพรวมและรายดา้น 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.93 0.55 มาก 3 
2. ดา้นอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 4.02 0.57 มาก 1 
3. ดา้นการอนุรักษน์ํ)า 4.01 0.58 มาก 2 
 รวม 3.99 0.52 มาก  

 

 จากตาราง 13  แสดงว่า ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม                        
มีพฤติกรรมการอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99,  S.D. = 0.52)   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับ      
มธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานมากที-สุด
ในดา้นอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง มีระดบัการปฏิบติัมาก  ( X = 4.02 ,  S.D. = 0.57)  รองลงมา คือ
ดา้นการอนุรักษน์ํ) า  มีระดบัการปฏิบติัมาก ( X = 4.01,  S.D. = 0.58)  และพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังานระดบัน้อยที-สุดในดา้นการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า มีระดบัการปฏิบติัมาก  ( X = 3.93,     
S.D. = 0.55)   
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ตาราง  14  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 
เป็นรายขอ้ 

 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. ปิดสวติซ์ไฟทุกครั) งเมื-อเลิกใชง้าน  4.45 0.71 มาก 1 
2. เครื-องใชไ้ฟฟ้าที-ใชอ้ยูไ่ดม้าตรฐาน         

มีเครื-องหมายรับรอง 4.17 0.77 
 

มาก 2 
3. ทาํความสะอาดเครื-องใชไ้ฟฟ้าเป็นประจาํ 3.72 0.87 มาก 13 
4. ใชห้ลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบแทนหลอดไส้ 3.75 1.08 มาก 12 
5. ทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งนอ้ย          

ปีละ 4 ครั) ง 3.52 1.15 มาก 14 
6. ละลายนํ)าแขง็ในตูเ้ยน็สมํ-าเสมอ 4.00 0.95 มาก 7 
7. ดึงปลัYกออกก่อนการรีดเสื)อผา้เสร็จ 4.08 1.11 มาก 4 
8. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเมื-อไม่มีคนดู 4.14 0.97 มาก 3 
9. สาํรวจค่าไฟฟ้า 3.96 1.01 มาก 9 
10. กาตม้นํ)าไฟฟ้าดึงปลัYกออกทนัที           

เมื-อนํ)าเดือด 4.02 0.99 มาก 5 
11. ตรวจดูและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าชาํรุด 3.79 1.00 มาก 11 
12. หุงตม้อาหารดว้ยเตาไฟฟ้าจะปิดเตา   

ก่อนอาหารสุก 5 นาที 3.51 1.07 
 

มาก 15 
13. ถอดปลัYกไฟทุกครั) งเมื-อปิดโทรทศัน์ 4.00 1.05 มาก 6 
14. ปิดหนา้จอทนัทีเมื-อไม่ใชค้อมพิวเตอร์ 3.96 1.07 มาก 8 
15. ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์

การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า และการ
ประหยดัไฟฟ้าร่วมกนั 3.96 0.97 

 
 

มาก 10 

 รวม 3.93 0.55 มาก  
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 จากตาราง 14  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี  ในด้าน              
การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า  อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก  ( X = 3.93,  S.D. = 0.55)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พฤติกรรมในด้านการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้ามากที-สุด     
ในเรื- องปิดสวิตซ์ไฟทุกครั) งเมื-อเลิกใช้งาน มีระดับพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.45,              
S.D. = 0.71)  รองลงมาคือเรื-อง เครื-องใช้ไฟฟ้าที-ใชอ้ยู่ไดม้าตรฐานมีเครื-องหมายรับรอง มีระดบั
พฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.17,  S.D. = 0.77)  และมีพฤติกรรมระดบันอ้ยที-สุดในเรื-องหุงตม้
อาหารดว้ยเตาไฟฟ้าจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 3.51,  
S.D. = 1.07)   
 
ตาราง  15  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในดา้นการอนุรักษ์พลงังาน   
เชื)อเพลิง เป็นรายขอ้  

 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน       
การเดินทางและเส้นทางก่อนออกเดินทาง 4.22 0.81 มาก 3 

2. ครอบครัวของนกัเรียนใชว้ธีิการติดต่อ    
สื-อสารอื-นแทนการเดินทาง 3.94 0.86 มาก 11 

3. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจสอบ
เครื-องยนตห์รือสภาพรถอยา่งสมํ-าเสมอ 4.08 0.85 มาก 6 

4. ครอบครัวของนกัเรียนหรือนกัเรียนไปที-ไหน
ใกล ้ๆ จะใชว้ธีิการเดินดว้ยเทา้หรือขี-จกัรยาน 3.85 1.08 มาก 14 

5. ครอบครัวของนกัเรียนขบัรถดว้ยความเร็ว
คงที- 3.90 0.87 มาก 12 

6. ครอบครัวของนกัเรียนจะบรรทุกสัมภาระ
บนรถไม่เกินพิกดัของรถที-กาํหนดไว ้ 4.04 0.96 มาก 8 

7. ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื-องทุกครั) ง   
เมื-อจอดรถ 4.26 0.86 มาก 1 
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

8. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจลมยางรถ
เป็นประจาํ 4.11 0.94 มาก 4 

9. ครอบครัวของนกัเรียนมีการตรวจเช็ค 
เครื-องยนตเ์ป็นประจาํ 3.97 0.96 มาก 10 

10. ครอบครัวของนกัเรียนมีการบนัทึกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางโดยรถอยา่งสมํ-าเสมอ 3.66 1.12 มาก 15 

11. ถา้ตอ้งเดินทางไปจุดหมายเดียวกนั          
หลาย ๆ คน ครอบครัวของนกัเรียน            
จะโดยสารรถประจาํทางหรือใชร้ถ        
เพียงคนัเดียว 3.88 0.98 มาก 13 

12. ใชน้ํ)ามนัรถตามสภาพของรถยนต ์ 4.09 0.94 มาก 5 
13. ตรวจสอบระดบันํ)ามนัเครื-องและนํ)า         

ในแบตเตอรี-  4.04 1.01 มาก 7 
14. ตรวจสอบระดบันํ)าในหมอ้นํ) าและเปลี-ยน

ไส้กรองอากาศตามกาํหนด 4.22 0.85 มาก 2 
15. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการรณรงค ์

การประหยดันํ)ามนัร่วมกนั 3.98 0.93 มาก 9 

 รวม 4.02 0.57 มาก  

 
 จากตาราง 15  แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี  ในด้าน             
การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง อยูใ่นระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 4.02 ,  S.D. = 0.57)   
  เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิงมากที-สุดในเรื-อง 
ครอบครัวของนกัเรียนดบัเครื-องทุกครั) งเมื-อจอดรถ มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.26,  
S.D. = 0.86)  รองลงมาคือตรวจสอบระดบันํ) าในหมอ้นํ) าและเปลี-ยนไส้กรองอากาศตามกาํหนด          
มีพฤติกรรมการปฏิบติัระดบัมาก ( X = 4.22 ,  S.D. = 0.85)  และมีพฤติกรรมระดบัน้อยที-สุด         
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ในเรื-อง ครอบครัวของนกัเรียนมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรถอยา่งสมํ-าเสมอ ในระดบั
พฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 3.66,  S.D. = 1.12)   
 
ตาราง  16  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นการอนุรักษน์ํ)า เป็นรายขอ้ 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ)า X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

1. นาํนํ)าที-ใชแ้ลว้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื-นอีก 4.10 0.93 มาก 6 
2. ตรวจและซ่อมรอยรั-วแตกในอุปกรณ์ 

ของนํ)า 4.10 0.87 มาก 7 
3. ปิดก๊อกนํ)าอยา่งสนิทหลงัจากใชน้ํ)าแลว้ 4.27 0.81 มาก 1 
4. เขี-ยเศษอาหารทิ)งถงัขยะก่อนลา้งจาน 4.17 0.83 มาก 4 
5. ซกัผา้ดว้ยเครื-องซกัผา้และปั-นผา้          

ครั) งละมาก ๆ 3.98 1.01 มาก 10 
6. ลา้งภาชนะดว้ยภาชนะใส่นํ)า 4.18 0.96 มาก 3 
7. นาํนํ)าที-เหลือจากใชป้ระโยชน์แลว้ไป    

รดนํ)าตน้ไมห้รือใชล้า้งสิ-งที-สกปรก       
ไดอี้กครั) ง 4.03 0.90 มาก 9 

8. เมื-อเห็นคนใชน้ํ)าแลว้เปิดนํ)าทิ)งไว ้จะเขา้ไป
ปิดทุกครั) ง 4.12 0.88 มาก 5 

9. ครอบครัวของนกัเรียนเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ประหยดันํ)า เช่น สุขภณัฑรุ่์นประหยดันํ)า 
ก๊อกนํ)าที-มีอุปกรณ์เติมอากาศ 3.77 1.07 มาก 13 

10. มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ)า 4.18 1.01 มาก 2 
11. ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผน

บนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ)า 3.70 1.08 มาก 15 
12. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีประชุม

ปรึกษาปัญหาการใชน้ํ)าร่วมกนั 3.79 1.01 มาก 12 
13. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการรณรงค์

การใชน้ํ)าร่วมกนั 3.75 1.12 มาก 14 
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ตาราง  16  (ต่อ) 
 

ที- พฤติกรรมการอนุรักษน์ํ)า X  S.D. ระดบัพฤติกรรม อนัดบั 

14. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการพฒันา
แหล่งนํ)าร่วมกนั เช่น ขุดลอกคูคลอง เป็น
ตน้ 4.03 0.96 มาก 8 

15. ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนมีการอนุรักษ์
แหล่งนํ)าร่วมกนั เช่น ปลูกป่า เป็นตน้ 3.92 1.07 มาก 11 

 รวม 4.01 0.58 มาก  

 
 จากตาราง 16 แสดงว่า ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ในด้านการ
อนุรักษน์ํ)า อยูใ่นมีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 4.01 ,  S.D. = 0.58)   
 เมื-อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีพฤติกรรมการอนุรักษ์นํ) ามากที-สุดในเรื-อง ปิดก๊อกนํ) า
อยา่งสนิทหลงัจากใชน้ํ)าแลว้  มีระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก ( X = 4.27,  S.D. = 0.81)  รองลงมา
คือ มีการใชบ้่อ โอ่ง หรือสระเก็บนํ) า มีพฤติกรรมการปฏิบติัระดบัมาก ( X = 4.18 ,  S.D. = 1.01)  
และมีพฤติกรรมระดบันอ้ยที-สุดในเรื-อง ครอบครัวของนกัเรียนมีการวางแผนบนัทึกค่าใชจ่้ายการใชน้ํ) า 
ในระดบัพฤติกรรมการปฏิบติัมาก  ( X = 3.70,  S.D. = 1.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

 ตอนที-  4  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมที-เกี-ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังานจาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ และช่วงชั)นของนกัเรียนที-กาํลงัศึกษาอยู ่
 
ตาราง  17  ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม                  

การอนุรักษ์พลงังานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ดา้นเพศ   

 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
เพศ   

ชาย (n=84) หญิง (n=133) t p 
X  S.D. X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.91 0.58 3.95 0.53 -0.42 0.68 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 3.95 0.57 4.05 0.57 -1.27 0.20 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 3.94 0.59 4.05 0.57 -0.41 0.21 

รวม 3.94 0.52 4.02 0.51 -1.27 0.28 

 
 จากตาราง 17 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ  ภาพรวม 
พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที-มีเพศแตกต่างกนั   
มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื-อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม 
การอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี       
ที-มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง  18  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี  ดา้นอาย ุ

 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 

อาย ุ   
ตั)งแต่ 15 ลงมา 

(n=145) 
ตั)งแต่ 16 ขึ)นไป 

(n=72) 
t p 

X  S.D. X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.97 0.50 3.86 0.62 1.35 0.18 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 4.06 0.59 3.94 0.52 1.46 0.15 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 4.04 0.56 3.94 0.62 1.23 0.22 

รวม 4.02 0.50 3.91 0.54 1.48 0.14 

 
 จากตาราง 18 แสดงวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน     
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ภาพรวมพบวา่ มีพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไม่แตกต่างกนั 
และเมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที-มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน  
ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง  19  เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นระดบัช่วงชั)น
การศึกษา  

 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 

ช่วงชั)นการศึกษา   
ช่วงชั)นที- 1 

(n=145) 
ช่วงชั)นที- 2 

 (n=72) 
t p 

X  S.D. X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 3.97 0.51 3.85 0.62 1.53 0.13 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 4.06 0.59 3.93 0.51 1.59 0.11 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 4.05 0.56 3.93 0.61 1.41 0.16 

รวม 4.03 0.50 3.90 0.53 1.66 0.10 

     
 จากตาราง 19 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
จาํแนกระดับช่วงชั) นการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ       
จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวม พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื-อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในโรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรีที-มีระดบัช่วงชั)นการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ ์ 
พลงังานในทุกดา้น  ไม่แตกต่างกนั 
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 ตอนที-  5  เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน
กบัพฤติกรรมที-เกี-ยวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
 
ตาราง  20  เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ความเขา้ใจในเรื-องการอนุรักษพ์ลงังาน  
 

พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ความรู้ความเขา้ใจ   

นอ้ย มาก t p 
n X  S.D. n X  S.D.   

1.  การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 96 3.88 0.56 121 3.98 0.54 -1.37 0.17 
2.  การอนุรักษพ์ลงังานเชื)อเพลิง 185 3.99 0.56 32 4.19 0.60 -1.84 0.07 
3.  การอนุรักษน์ํ)า 29 4.11 0.52 188 3.99 0.59 1.00 0.32 

รวม 92 3.92 0.53 125 4.04 0.50 -1.68 0.10 

     
 จากตาราง 20 แสดงวา่ ค่าเฉลี-ย ค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน 
จาํแนกความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ภาพรวม พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ         
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังานไม่แตกต่างกนั  และเมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั   
 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน ในดา้นการอนุรักษเ์ชื)อเพลิงไม่แตกต่างกนั  
 พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
จงัหวดัจนัทบุรีที-มีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์พลงังานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน ในดา้นการอนุรักษน์ํ)าไม่แตกต่างกนั  




