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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1)  ศึกษาความรู�และความตระหนักในการอนุรักษ�พลังงาน
ไฟฟ"าของพนักงานบริษัท ไฮกรีต โปรดักส� แอนด� เทคโนโลยี จํากัด 2) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว?าง
ความรู�และความตระหนักในการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ"าของพนักงาน บริษัท ไฮกรีต โปรดักส� แอนด� 
เทคโนโลยี จํากัด 3) เปรียบเทียบความรู�และความตระหนักในการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ"าจําแนกตาม
ปAจจัยส?วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไฮกรีต โปรดักส� แอนด� เทคโนโลยี จํากัด ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก? 
พนักงานบริษัท จํานวน 1,388 คน กําหนดขนาดกลุ?มตัวอย?างจากตารางของทาโร? ยามาเน? ได�กลุ?ม
ตัวอย?างเท?ากับ 311 คน กําหนดกลุ?มตัวอย?างโดยวิธีการสุ?มแบบเปDนระบบ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย
เปDนแบบวัดความรู�ท่ีมีค?าอํานาจจําแนกระหว?าง 0.60-0.80 มีความเชื่อม่ันเท?ากับ 0.80 และแบบวัด
ความตระหนัก ท่ีมีความเชื่อม่ันเท?ากับ 0.75 การวิเคราะห�ข�อมูลใช�ค?าร�อยละ ค?าเฉลี่ย ส?วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค?าที และค?าเอฟ  
 ผลการวิจัยพบว?า 
 1) พนักงานบริษัท ไฮกรีต โปรดักส� แอนด� เทคโนโลยี จํากัด มีความรู� โดยภาพรวมอยู?ใน
ระดับน�อย คิดเปDนร�อยละ 58.02 และมีความตระหนักในระดับมาก โดยมีค?าเฉลี่ย 3.75 และส?วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  
 2) ความรู�ในการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ"าของพนักงานบริษัท ไฮกรีต โปรดักส� แอนด� 
เทคโนโลยี  จํากัด มีความสัมพันธ�ทางบวกกับความตระหนักในการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ"า                                                                                                                             
อย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3) พนักงานบริษัท ไฮกรีต โปรดักส� แอนด� เทคโนโลยี จํากัด ท่ีมีระดับการศึกษา 
ประสบการณ�ในการทํางาน ตําแหน?งงาน และการรับรู�ข?าวสารการประหยัดพลังงานไฟฟ"าท่ีแตกต?างกัน 
มีความรู�ในการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ"าแตกต?างกันอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพนักงานท่ีมี
การรับข?าวสารการประหยัดพลังงานแตกต?างกันมีความตระหนักในการอนุรักษ�พลังงานไฟฟ"าแตกต?างกัน
อย?างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of knowledge and 
awareness concerning electricity conservation of the employees at Hicrete Product and 
Technology Ltd., 2) study the relationship between the knowledge and the awareness 
concerning electricity conservation of the employees at Hicrete Product and Technology 
Ltd., 3) compare their knowledge and awareness concerning electricity conservation 
classified by in terms personal factors. The population in the research was the 1,388 
employees of Hicrete Product and Technology Ltd. Taro Yamane’s method was applied to 
determine the sample size. Finally, a sample of 311 participants was selected by accidental 
sampling. The instruments used in this research were knowledge and awareness tests. The 
knowledge test had a discrimination value between 0.60 and 0.80 as well as a reliability 
value of 0.80; meanwhile, the awareness test had a reliability value of 0.75. The research 
data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.   
 The results revealed that: 
 1) The level knowledge of employees at Hicrete Products and Technology are 
small level that 58.02 % and average of awareness that high level are 3.75 statistically 
significant is 0.45. 
 2) Knowledge of energy conservation of employees, Hicrete Products and 
Technology Co., Ltd. is positively correlated with energy conservation awareness. 
Statistically significant at the 0.05 level. 
 3) Employees of Hicrete Products and Technology Co., Ltd. Experience in work 
position and should be aware of different energy saving information. Knowledge of 
conservation was statistically significant at 0.05 and knowledge of energy conservation 
difference was significantly different at 0.05. 
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