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บทคดัย่อ 
 
งานวจิยัครัง้น้ีมมุ่ีงหมายเพื่อศึกษา พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
เขตปทุมวัน จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติไิคสแควร ์

ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 27 – 36 ปี มรีะดบั
การศึกษาปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า มสีถานภาพในการท างานเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย มปีระสบการณ์ท างาน  
ในที่ท างานปจัจุบัน ระหว่าง 1 -5 ปี ความรู้กี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรโดยรวมอยู่ใน                
ระดับน้อย ทัศนคติต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยรวมของบุคลากรอยู่ในระดับในระดับมาก และ
พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า (1) บุคลากรทีม่ลีักษณะทางประชากรศาสตร ์ แตกต่างกัน มีพฤตกิรรม
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) บุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า               
อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (3) บุคลากรทีม่ทีศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั แตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: การมสี่วนร่วม ประหยดัพลังงานไฟฟ้า สถาบนัอุดมศึกษา 
 

Abstract 
 
The research is intended to study the participation behavior in electrical energy saving among 

employees at the higher education institutions in Pathumwan District. The sample in this research consisted 
of four hundred employees. It was conducted with a questionnaire as a tool to collect the statistical data. 
The data was analyzed in terms of percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis 
testing employed a Chi-square test. 
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The results of this research found that most of the employees were female, aged between twenty -
seven to thirty-six, held a bachelor's degree or equivalent, employed as a university employee and work 
experience between one to five Furthermore years knowledge about energy saving among overall 
personnel was at a low level. The attitues towards the use of electrical energy in the overall economy of 
the personnel was at a high level and their participation behavior in terms of saving electricity was at a 
high level. 

The results of hypothesis testing revealed the following. (1) Employees with different demographic 
characteristics affect the participation behavior in electrical energy saving at statistically significant level of 
0.05. (2) Employees with different knowledge about energy saving affect the participation behavior in 
electrical energy saving at statistically significant level of 0.05. (3) Employees with different attitudes toward 
economical usage of electrical energy affect the participation behavior in electrical energy saving at a 
statistically significant level of 0.01  
 
Keywords: Participation, Electrical Energy Saving, Heigher Education Institutions  
 
บทน า 

ปจัจุบนัพลังงานไฟฟ้าเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัที่สุดปจัจยัหน่ึงต่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์ เน่ืองดว้ย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีส่ ิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
ท างานทัง้สิน้ ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมกีารใช้พลังงานไฟฟ้า 185,124 กิกะวตัตช์ัว่โมง และเป็นแนวโน้มการ
ใช้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เฉลี่ย 5.51 % ในช่วง 10 ปี ทีผ่่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถงึ พ.ศ.2560) โดยเตบิโต
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอันจะเห็นได้จากตวัเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทีม่ีการเพิ่มขึน้
ต่อเน่ืองเฉลี่ย 3.45 % ในช่วงเวลาเดยีวกัน ทัง้น้ีเป็นเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นปจัจัยที่มีความส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและยงัมบีทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวติของคนในประเทศ อกีทัง้การใช้ปรมิาณไฟฟ้าของ
ประเทศนัน้ยงัมีแนวโน้มในที่สูงขึ้นในทุกปี ท าให้ประเดน็ปญัหาความมัน่คงดา้นพลังงานไฟฟ้าจึงมคีวามส าคญั
เป็นอย่างยิ่ง จากปญัหาความมัน่คงด้านพลังงานไฟฟ้า ประเทศไทยได้มกีารก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปญัหา
ดงักล่าว โดยการออกพระราชบญัญัตสิ่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ทีม่วีตัถุประสงค์ในการก ากับดูแล 
และส่งเสรมิใหม้กีารอนุรกัษ์พลังงานดว้ยการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั แต่ถงึแมจ้ะ
มีการบังคับใช้พระราชบญัญัตเิพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารและโรงงาน รวมถึงมีการใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่า ประเทศไทยนั้นยังมีการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี 
เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว้่าปญัหาความมัน่คงดา้นพลังงานไฟฟ้า จงึเป็นความรบัผดิชอบของหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการร่วมกันแก้ไขปญัหา ดงันัน้ สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเขตปทุมวนัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการมสี่วน
ร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จึงมีความมุ่งหมายในการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเขตปทุมวนั เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศึกษาดงักล่าว มา
ประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางบรหิารจดัการการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถาบนัอุดมศึกษาอย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็น
การช่วยลดค่าใช้จ่ายอกีทางหน่ึงดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในการท างาน และ

ประสบการณ์ท างาน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรใน
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั  

2. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเขตปทุมวนั  

3. เพื่อศึกษาทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ที่มีผลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
กระทรวงพลังงาน (2555) ได้จัดท าแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า

และน ้ ามนัเชื้อเพลิงของหน่วยงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน ้ ามนัเชื้อเพลิง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2550) ได้ก าหนดระบบการจัดการพลังงาน ส าหรับ
โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยใช้หลักการของระบบการจัดการตามอนุกรม มอก. 9000/ISO 9000  
และ มอก.14000/ISO 14000 เป็นแนวทางเพื่อให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ได้ใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการอนุรกัษ์พลังงานทัง้ทางดา้น พฤตกิรรม จติส านึก วธิกีารจดัการการใช้พลังงานรวมทัง้เทคนิควธิกีารทาง
วิศวกรรมที่ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยในการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานในองคก์รโดยเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตอ้งด าเนินการ 

โดยสรุป การประหยดัพลังงานในอาคาร หรอื สถานทีท่ างานใหไ้ดผ้ลนัน้ เจา้ของอาคาร พนักงานทุกคน 
รวมทัง้ผู ้ที่เข้าไปติดต่อภายในสถานที่ต่างๆต้องให้ความร่วมมือโดยตระหนักถงึความส าคัญของการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าและปฏบิตัติามแนวทางการประหยดัพลังงานไฟฟ้าอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร ์
ยุบล เบญ็จรงคก์ิจ (2542) ไดก้ล่าวว่า แนวความคดิดา้นประชากรนัน้เป็นทฤษฎทีีใ่ช้หลักการของความ

เป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื พฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดขึ้นตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตนั เป็นความเชื่อ
ทีว่่าคนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกันนัน้จะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกันไปดว้ย 

กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรใน
ระดับต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคล 
ทีแ่สดงออกแตกต่างกันน้ี มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ  

โดยสรุป แนวคดิและทฤษฎดีา้นประชากรศาสตรเ์ป็นแนวคดิใหเ้หน็ถึงความแตกต่างของดา้นประชากร
ของแต่ละบุคคล ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกัน ในการวิจัยครัง้น้ี ผู ้ว ิจัยจึงน าตัวแปรทา งประชากร 
มาใช้ในการวจิยัครัง้น้ี 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกบัความรู้ 
ภัทธิรา ใจดี (2539) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริงของเองราวกฎเกณฑ์ สิ่งของ เหตุการณ์ 

บุคคล ซึ่งเป็นความจ าทีม่นุษยไ์ดส้ะสมรายละเอยีดของเรื่องราวและแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมทีร่ะลึกได้ 
อักษร สวัสดี (2542) ได้กล่าวว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู ้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจ าได้  

โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเหน็ ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้น้ีไดแ้ก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
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ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีก้ไขปญัหา ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะ
ด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถงึ ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนัน้ ๆ  โดยใช้ค าพูดของตนเอง 
และ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึน้ 

โดยสรุป ความรู้ เป็นขัน้ตอนแรกของพฤตกิรรมเป็นความสามารถดา้นการจดจ า จากการรับรู้ นึกคดิ 
มองเหน็ หรอื ไดย้นิ ซึ่งเป็นขัน้ตอนหน่ึงของการเรยีนรูแ้ละเป็นขัน้ตอนต่อไปทีน่ าไปสู่พฤตกิรรมของแต่ละบุคคล 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความรูใ้ช้ เพื่อสร้างกรอบแนวคดิการวจิยัและออกแบบสอบถาม 

แนวคิดและและทฤษฎีเกี่ยวกบัทศันคติ 
Schiffman (1994) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรูเ้พื่อให้มพีฤตกิรรมทีส่อดคล้อง

กับลักษณะทีพ่งึพอใจ หรอืไม่พึง่พอใจ ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอือาจหมายถงึ การแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะท้อนว่า
บุคคลมคีวามโน้มเอยีง พอใจ หรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ ซึ่งเน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจติวทิยา ทศันคตจิงึ
ไม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง 

พัชรา ตันติประภา (2553) ได้กล่าวว่า ทัศนคตเิป็นผลรวมของความเชื่อ  และการประเมนิสิ่งใดสิง่หน่ึง
ของบุคคล ซึ่งน าไปสู่แนวโน้มทีจ่ะกระท าการในวถิทีางหน่ึง 

โดยสรุป ทศันคต ิหมายถงึ สภาพทางจติของบุคคลทีเ่กิดจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์จากสิง่แวดลอ้ม 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองต่อบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงใน  
ท านองว่าชอบหรอืไม่ชอบ การรูถ้งึทศันคตขิองบุคคลหรอืกลุ่มคนทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หน่ึง เรื่องใดเรื่องหน่ึง ว่าเป็นไป
ในทิศทางใด ย่อมจะท าให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องสามารถท านายพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นของบุคคล ท าให้วางแผน
ด าเนินการกับบุคคล จากแนวคดิน้ีจงึพอสรุปไดว้่าทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั คอืการทีบุ่คคล
นั้นมีความสนใจ ให้ความส าคัญ เป็นห่วงกังวล รู้สึกเดือดร้อนกับสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า  
ย่อมต้องเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานไฟฟ้าของตนด้วยความสมคัรใจ เพื่อทีจ่ะร่วมกันแก้ไขปญัหาการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตซิึ่งเป็น
วตัถุดบิทีน่ ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าทีป่ระเทศไทยก าลังประสบปญัหาอยู่ในปจัจุบนัน้ี ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจแนวคดิ
และทฤษฎเีกี่ยวกับความรู ้ใช้เพื่อสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยัและออกแบบสอบถาม  

แนวคิดและและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
ชุดา จติพทิกัษ (2525) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรม ไม่ไดร้วมเฉพาะสิง่ทีแ่สดงออกมาภายนอกเท่านัน้ แต่ยงั

รวมถงึสิง่ทีอ่ยู่ภายในใจของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไม่สงักัดเหน็ไดโ้ดยตรง เช่น ค่านิยมทีย่ดึถอืเป็นหลักการในการ
ประเมนิสิง่ต่างๆ ทศันคต ิหรอื เจตคต ิทีเ่ขามตี่อสิง่ต่างๆ ความคดิเหน็ ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจติใจทีถ่อืว่า
เป็นบุคลิกภาพของบุคคลนัน้  

บุษกร ชีวะธรรมานนท์ (2552) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นความพร้อมที่บุคคลกระท าทอันเป็นผลสบื
เน่ืองมาจากความคิดความรู้สึกจะแสดงออกมาในรูปการประพฤติกรรมปฏิบัติ  โดยการยอมรับ หรือ ปฏิเสธ 
ลักษณะพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด อารมณ์และเจตคติบุคคล  
เมื่อไดร้บัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมนัน้จะตอ้งประกอบดว้ยการกระท ากิจกรรมใดๆ ผลทีเ่กิดขึน้
แลปฏบิตักิิรยิาต่อผลทีเ่กิดขึน้ไม่สมความคาดหวงั 

โดยสรุป จากแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรม สรุปไดว้่า กิรยิาอาการต่างๆ ทีเ่กิดขึน้กับมนุษยห์รอื
ทีม่นุษยไ์ดแ้สดงออกมาทัง้พฤตกิรรมภายนอกและภายใน สิง่เหล่าน้ีท าใหเ้กิดพฤตกิรรมต่างๆของบุคคล ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึใหค้วามสนใจแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับพฤตกิรรมมาใช้ในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤตกิรรม
การมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร สถาบนัอุดมศึกษาเเห่งหน่ีงใน เขตปทุมวนั 
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แนวคิดและและทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
นิรนัดร ์จงวุฒเิวศน์ (2527) ไดก้ล่าวว่า มสี่วนร่วมเป็นการเกี่ยวขอ้งทางดา้นจติใจและอารมณ์ของบุคคล

หน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดงักล่าวเป็นเหตุเรา้ใจใหก้ารกระท า การบรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มนัน้กับทัง้ท าใหเ้กิดความรูส้กึร่วมรบัผดิชอบกับกลุ่มดงักล่าว 

Cohen (1980) กล่าวว่าการมสี่วนร่วมแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการ
ตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ, การมสี่วนร่วมของชุมชนในการรบัผลประโยชน์ และการ
มสี่วนร่วมของชุมชนในการประเมนิผลโครงการ  

โดยสรุป แนวคดิและและทฤษฎเีกี่ยวกับการมสี่วนร่วม คอื การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามสี่วนร่วมใน
การคดิรเิริม่ตดัสนิใจในการปฏบิตังิานและการร่วมรบัผดิชอบในเรื่องต่างๆ หากบุคลากรทุกคนใหก้ารสนับสนุนการ
มสี่วนร่วมทุกกิจกรรมจะส่งผลใหก้ิจกรรมเหล่านัน้ประสบผลส าเรจ็ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใหค้วามสนใจแนวคดิและทฤษฎี
เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมมาใช้ในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าของบุคลากร สถาบนัอุดมศึกษาเเห่งหน่ีงใน เขตปทุมวนั 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
มทันา พมิพโ์ชต ิ (2555) ศึกษาเรื่องพฤตกิรรมการรับรูเ้กี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์เพื่อ

การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา: สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 ของกระทรวงพลังงาน พบว่า 
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรับรู้เกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
รณรงคใ์หป้ระหยดัพลังงานทีแ่ตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัที่ระดบั 0.05 และการรบัรูข้องประชาชนเกี่ยวกับการ
โฆษณาและการประชาสมัพนัธเ์พื่อการรณรงคใ์หป้ระหยดัพลังงาน มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรม อย่างมนัียส าคญั
ทีร่ะดบั 0.01  

วิษณุ หยกจินดา (2557) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหมู่บา้นทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยดา้นการมสี่วนในการรบัผลประโยชน์ การตดัสนิใจ และการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ในขณะทีด่า้นการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดบัน้อย ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าประชาชนทีม่ีเพศ ระดับการศึกษา 
และอาชีพทีต่่างกัน ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เกรกิรฐั ตัง้วงษ์อุทยั (2559) ศึกษาเรื่องการอนุรกัษ์พลังงานในครวัเรอืน โดยใช้ระบบการจดัการพลังงาน 
8 ขัน้ตอน กรณีศึกษาชุมชนบา้นสาลวนั ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า ด้านการลง
พื้นที่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยภาพรวมมกีารใช้พลังงานไฟฟ้าภายหลังการลง
พืน้ทีเ่ฉลี่ยสูงขึน้รอ้ยละ 0.75 และมกีารใช้น ้าประปาภายหลังการลงพืน้ทีเ่ฉลี่ยสูงขึน้รอ้ยละ 0.52 ดา้นประยุกตใ์ช้
กระบวนการจัดการพลังงาน 8 ขัน้ตอนพบว่า สามารถน ากระบวนการมาประยุกต์ใช้โดยก าหนดแนวทางการ
อนุรกัษ์พลังงานร่วมกันโดยดูจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีส่ าคญัและมคีวามจ าเป็นภายในบา้นเป็นหลัก ดา้นความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้ในชุมชนพบว่า ประชาชนในชุมชนหนัมามสี่วนร่วมและเหน็คุณค่าของการตรวจบลิค่าไฟฟ้า
และประปา 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คอื บุคลากรทัง้หมดทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง

เขตปทุมวนั ซึ่งทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจ านวน 7,966 คน ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% (Yamane, 1973)  
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 400 คน โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
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ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเลือกเก็บตวัอย่างจาก 10 คณะ หรอื หน่วยงานหรือ
เทียบเท่าทีม่ีบุคลากรปฏบิตัิหน้าที่เกินกว่า 200 คน (ด้วยเหตุว่าจ านวนของบุคลากรที่ปฏบิัตหิน้าที่นัน้ มีความ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่และสิง่อ านวยความสะดวก โดยคณะ หรือ  หน่วยงานหรือเทียบเท่าทีม่ีจ านวนบุคลากรปฏบิตัิ
หน้าทีม่ากนัน้ จะมพีืน้ทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก มากกว่าเมื่อเทยีบกับคณะ หรอื หน่วยงานหรอืเทยีบเท่า ทีม่ี
จ านวนบุคลากรปฏบิตัหิน้าทีน้่อยกว่า จากเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาพฤตกิรรมการมีส่วน
ร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของ จาก 10 คณะ หรอื หน่วยงานหรอืเทยีบเท่าทีม่ีบุคลากรปฏิบตัิหน้าที่เกิน
กว่า 200 คน) 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา โดยจากการสุ่มตวัอย่างขัน้ตอนที ่ 1 ในสดัส่วนที่
เท่ากันทีล่ะ 40 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ ผูว้จิยัเลือกตวัอย่างจากผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณที่ท าการส ารวจ
ตามความสะดวกและความสมคัรใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ีคือแบบสอบถาม สร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากแนวคดิทฤษฎแีละ

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งแล้วน ามาประยุกตเ์ป็นค าถามในแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์จ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดบัความรูเ้กี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้า จ านวน 12 ขอ้ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั จ านวน 12 ขอ้ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า จ านวน 10 ขอ้ 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมแีหล่งขอ้มูลจาก 2 แหล่งคอื แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ ไดจ้ากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิไดจ้ากการศกึษา 
ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างได้แก่ เอกสารอ้างอิง วารสาร บทความ ผลงานวิจัย รวมถึงแหล่งข้อมูลทาง
อนิเตอรเ์น็ต โดยใช้สถติทิดสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธแิอลฟ่า ตามวธิกีารของครอนบคั 
โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชยบ์ญัชี. 2554) 

4. การจดัท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องตน้เกี่ยวกับกลุ่มตวัอย่าง ใช้การ

แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ความรูก้ารประหยดัพลังงานไฟฟ้า ทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั และพฤตกิรรม
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา เขตปทุมวัน และการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถติ ิChi-square Test 

 
ผลการวิจยั 

ผลการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั สรุปผลไดด้งัน้ี 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.8 มีอายุระหว่าง 27 – 36 จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 สถานภาพการท างานเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย จ านวน 280 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 70.0 และมปีระสบการณ์ท างานในทีท่ างานปจัจุบนัระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 
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ขอ้มูลส่วนความรูก้ี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
ดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดับความรูน้้อย จ านวน 

205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.2 รองลงมาคอื ระดบัความรูป้านกลาง จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 และระดบั
ความรูม้าก จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 ตามล าดบั 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้น้อย 
จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาคอื ระดับความรู้ปานกลาง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
และระดบัความรูม้าก จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 ตามล าดบั 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรูน้้อย 
จ านวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 รองลงมาคอื ระดบัความรูป้านกลาง จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 และ
ระดบัความรูม้าก จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 ตามล าดบั 

ข้อมูลส่วนทศันคติต่อการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
กับทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักับดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆมากที่สุด รองลงมาคอืดา้นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปรบัอากาศ และดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่างโดยมคี่าเฉลี่ย 4.16, 4.15 และ 4.14 ตามล าดบั 

ข้อมูลส่วนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละ
ด้านพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านการรับผลประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
ด าเนินการ ดา้นการประเมนิผล และดา้นการตดัสนิใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91, 3.88, 3.71 และ 3.39 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของ
บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพในการท างาน และประสบการณ์ท างานในทีท่ างานปจัจุบนั ทีม่คีวามแตกต่างกัน มผีลต่อพฤตกิรรมการ
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวัน แตกต่างกัน 
พบว่า 

ด้านเพศ บุคลากรทีม่ีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการรบัผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติิที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก แมว้่าสงัคมในการท างานปจัจุบนัทัง้ เพศชาย และ เพศหญิง จะ
มคีวามเท่าเทยีมกันสามารถทีจ่ะท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไม่แตกกัน แต่ในเรื่องของบทบาททางเพศนัน้ ไม่ใช่
เพียงแต่เรื่องของพฤติกรรม แต่ยังรวมถึงบุคลิก เจตคติ และค่านิยม ซึ่งลักษณะของความเป็นชาย  
และความเป็นหญิง โดยพืน้ทีฐ่านนัน้มคีวามแตกต่างกัน อาทิเช่น เพศหญิง นัน้มคีวามละเอยีดรอบคอบมากกว่า
เพศชาย ดงันัน้ดว้ยเหตุน้ีบุคลากรทีม่เีพศแตกต่างกันจงึมพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า
ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยัของ กิตตศิาสตร ์แจ่มเล็ก, (2559) 
ศึกษาเรื่องปจัจยัทีผ่ลต่อการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าในบรษิัทอเิล็กทรอนิกส ์ โดยพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกัน มผีลต่อ
การอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเพศหญิง มพีฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าสูงกว่า เพศชาย อย่างมนัียส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ทัง้น้ี ไม่รวมถึงบุคลากรที่มเีพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ดา้นการด าเนินการ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ปจัจุบนับุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวัน 
ทัง้ เพศชาย และ เพศหญิง มีความเท่าเทียมกันสามารถที่จะท างานได้อย่างมีประ สิทธิภาพไม่แตกกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ เศรษฐวนิช ภิรดา ชัยรัตน์ , (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบรหิารการสาธารณสุขส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพบว่า 
บุคลากรทีม่เีพศต่างกันมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าทีไ่ม่แตกต่างกัน  

ด้านอายุ บุคลากรที่มอีายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจาก อายุเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้นมคีวาม
แตกต่างกัน ทัง้ในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรมคน โดยทีค่นอายุมากนัน้มกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยมยึดถือ
การปฏบิตั ิระมดัระวงั กว่าคนทีม่อีายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวติทีแ่ตกต่าง ดงันัน้ดว้ยเหตุน้ีบุคลากร
ที่มีเพศแตกต่างกันจึงมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษา 
แห่งหน่ึง เขตปทุมวนั แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวจิยัของ หทยัรตัน์ เศรษฐวนิช ภริดา ชัยรตัน์, (2560) ศึกษา
เรื่องการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบรหิารการสาธารณสุขส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข โดยพบว่า บุคลากรทีม่ีอายุน้อยมสี่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าบุคลากรทีม่อีายุ
มากกว่า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ด้านระดบัการศกึษา บุคลากรทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการด าเนินการ ดา้นการรบัผลประโยชน์ และดา้นการประเมินผล 
แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจาก ระดบัการศึกษา
เป็นปจัจัยที่ท าใหค้นนัน้ มีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยคนที่มีการศึกษาสูงนัน้ 
สามารถทีจ่ะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ี รวมถงึยงัมพีืน้ฐานขององคค์วามรูท้ี่จะสามารถน ามาคดิ วิ
เคาระห ์แยกแยะ ในเหตุการณ์ต่างๆ อกีทัง้ กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศึกษาสูงงัน้ มกัจะมโีอกาสในการไดร้บั การ
เขา้ฝึกอบรมเพิม่พูนความรู ้และเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารมากขึน้ ดงันัน้ดว้ยเหตุน้ีบุคลากรทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่าง
กันจงึมพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเขตปทุมวนั แตกต่าง
กันสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา คงกิตติคุณ  (2551) ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยพบว่าบุคลากร ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
อนุรกัษ์พลังงาแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านสถานภาพในการท างาน บุคลากรทีม่สีถานภาพในการท างานแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ ด้านการรับผลประโยชน์  
และด้านการประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
เน่ืองจาก สถานภาพในการท างาน เป็นปจัจยัทีท่ าใหบุ้คลากร มคีวามมัน่คงในชีวติการท างาน โดยหากบุคลากรมี
สถานภาพในการท างานเป็น ขา้ราชการ หรอื พนังงานมหาวทิยาลัย ย่อมมคีวามมัน่คงกว่าบุคลากรทีม่สีถานภาพ
ในการท างานเป็น ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชัว่คราว เน่ืองด้วยสัญญาในการว่าจา้งที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน 
สวสัดกิารทีไ่ดร้บันัน้ก็มคีวามแตกต่างกัน ทัง้น้ีรวมถงึในเรื่องของเงนิค่าจา้ง และการปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ าปี เป็น
ตน้ ดงันัน้ดว้ยเหตุน้ีบุคลากรทีม่สีถานภาพในการท างานแตกต่างกันจงึมพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยัด
พลั งงานไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาแ ห่งห น่ึง  เขตปทุมวัน  แตกต่ า งกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
(อ าภา ผ่องใส, 2546) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงานธนาคารอาคาร
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สงเคราะห ์ส านักงานใหญ่โดยพบว่าพนักงาน ทีม่รีะดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ด้านประสบการณ์ท างานในที่ท างานปัจจุบัน บุคลากรที่มีประสบการณ์ในที่ท างานปจัจุบนั
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ  
ดา้นการรบัผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจาก บุคลากรที่มีประสบการณ์ในทื่ท างานปจัจุบันมากนัน้ มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วม
กิจกรรม และการประชุมต่างๆ รวมถงึไดร้บัโอกาสในการเขา้ฝึกอบรม จงึท าใหท้ ามคีวามรูส้กึผูกพนัต่อสถาบันฯ 
และมคีวามตระหนัก และรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ประหยดัพลังงาน ดงันัน้ดว้ยเหตุน้ีบุคลากรที่มปีระสบการณ์ในที่ท างานปจัจุบนัแตกต่างกันจึงมีพฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมในพลังงานการประหยดัไฟฟ้าในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเขตปทุมวนัแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยั
ของ สุคนธ ์มาศนุ้ย, (2551) ไดศ้ึกษาเรื่องพฤตกิรรมการประหยดัพลังงานเพื่อลดปญัหาภาวะโลกรอ้นของบุคลากร
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าอายุการท างานทีส่ถาบนั ที่
แตกต่างกันมผีลต่อพฤตกิรรมการประหยดัพลังงาน เพื่อลดปญัหาภาวะโลกรอ้นของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเหล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง 
ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวัน
แตกต่างกัน พบว่า 

ดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง บุคลากรทีม่คีวามรูเ้กี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ  
และดา้นการประเมนิผล แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบปรบัอากาศ บุคลากรทีม่คีวามรูเ้กี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าระบบปรับ
อากาศแตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการด าเนินการ 
และดา้นการประเมนิผล แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า              
ระบบอุปกรณ์อื่นๆ แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ดา้นการตดัสนิใจ ดา้น
การด าเนินการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

เน่ืองจาก ความรู้นั ้นนับเป็นขัน้แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจ า โดยการ             
นึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟงั ความรู้น้ีเป็นหน่ึงในขัน้ตอนของการเรียนรู้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้ความคดิที่
ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุน้ีการจ าได้จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญในทาง
จติวทิยา และเป็นขัน้ตอนทีน่ าไปสู่พฤตกิรรม อาทเิช่น ถา้บุคลากรมคีวามรูเ้กี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
มากนั้นพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้านัน้ก็จะมากทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าความรู้ในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า ทัง้ในดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง ดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และดา้น
พลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆเป็นสาเหตุหรือปจัจัยหลักที่ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างเขา้ไปมสี่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานแต่ทัง้น้ีอาจมปีจัจยัอื่นๆทีใ่ช้ประกอบการพจิารณาดว้ยเช่นกัน อาทเิช่นทศันคตคิวาม
ตระหนักในคุณค่าของพลังงานแรงจูงใจในการปฏิบตัิ เป็นต้น  ดังนั ้นด้วยเหตุน้ีบุคลากรทีม่ีความรู้เกี่ยวกับการ
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ประหยัดพลั งงานไฟฟ้าแตกต่ า งกันจึงมีพฤติกรรมการมีส่ วน ร่วมในพลั งงานการประหยัด ไฟฟ้า                                    
ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั แตกต่างกัน  

ดังนั ้น ด้วยเหตุน้ีบุคลากรทีม่ีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านพลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง 
และพลังงานไฟฟ้าปรับอากาศที่แตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในพลังงานการประหยัดไฟฟ้า 
ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนัไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยัของ กิตตศิักดิ ์ประชาบุตร, (2554) 
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของผูป้ฏบิตัิงานและมุมมองของผู้บริหารการบริหารตน้ทุนค่า
ไฟฟ้าของบริษัท พูนพินโฮลดิ้ง จ ากัด โดยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่แตกต่างกันมี
ความสมัพนัธก์ับการมสี่วนร่วมในการพลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัในอาคารพูนพนิ ทีแ่ตกต่างกันอย่างมนัียส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ทัง้น้ีไม่รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านพลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง  
และพลังงานไฟฟ้าปรบัอากาศทีแ่ตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าไม่แตกต่าง
กัน เน่ืองจาก อาคาร-ส านักงาน โดยมากนัน้จะมีเจ้าหน้าที ่หรือ ช่างเทคนิค ประจ าอาคาร ที่มีหน้าที่ เปิด-ปิด 
ระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศ จงึท าใหบุ้คลากรนัน้อาจไม่มโีอกาสไดม้ปีฏิสมัพนัธ ์ หรอืไดร้บัความรูเ้กี่ยวกับ
การประหยดัพลังงานไฟฟ้าจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีค่วร ดว้ยเหตุน้ีบุคลากรทีม่คีวามรูเ้กี่ยวกับการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า ดา้นพลังงานไฟฟ้าส่องสว่าง และพลังงานไฟฟ้าปรบัอากาศทีแ่ตกต่างกัน จงึมพีฤตกิรรมการมสี่วน
ร่วมในพลังงานการประหยดัไฟฟ้าในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิยั
ของ ศศิวมิล ปาลศร,ี (2538) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาพฤตกิรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั ของเจา้หน้าที่
ในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า แมเ้จา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน จะมี
ความรูใ้นเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัในระดบัสูงก็ตามแต่ถา้เน้ือหาของความรูไ้ม่ได้เน้นหนักในเรื่อง
การประหยดัพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน ความรูท้ีไ่ดก้็ไม่สามารถส่งผลทีท่ าใหเ้กิดพฤตกิรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยดัในหน่วยงานไดอ้ย่างมนัียส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั ไดแ้ก่ ดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง 
ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร ในสถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวัน
แตกต่างกันพบว่า 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง บุคลากรที่มีทัศนคติต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ด้าน
พลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่างแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และด้านการประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ บุคลากรที่มทีัศนคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั ด้าน
พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และด้านการประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ บุคลากรที่มีทัศนคติต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด              
ดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ดา้นการ
ตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และด้านการประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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เน่ืองจาก ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง ความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรู้ของ
บุคลากร โดยทีจ่ะมพีฤตกิรรมโตต้อบ ในทางใดทางหน่ึงต่อ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใดๆ ในทางที่
จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้ บุคคลากรนั้น พร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่าง
เดยีวกันตลอด โดยทศันคตนัิน้เป็นเรื่องของจติใจ ท่าท ีความรูส้กึนึกคดิ รวมถงึความโน้มเอยีงของบุคคล ทีม่ตี่อ
ขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรบั การกรองสถานการณ์ ทีไ่ดร้บัมา ทัง้น้ีทศันคตใินการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั
ของบุคลากรคือการตระหนักต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ซึ่งเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายขององคก์ร และประเทศชาติ รวมถึงยังช่วยลดปญัหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได ้ดังนั ้นด้วยเหตุน้ี
บุคลากรทีม่ทีศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดัทีแ่ตกต่างกัน จงึมพีฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในพลังงาน
การประหยัดไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงเขตปทุมวันแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ศศิวมิล ปาลศร ี(2538) ศึกษาเรื่องพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยดั ของเจา้หน้าทีห่น่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า
ทศันคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั มคีวามสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดที่
แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

ผลการศึกษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง เขตปทุมวนั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัประเดน็ต่อไปน้ี 

1. สถาบันจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรตัง้แต่ช่วงแรกเข้าท างานตลอดจนถึงช่วงใกล้
เกษียรอายุงาน โดยสถาบันควรจดัให้มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนจัดกิจกรรมและการ
รณรงค ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการปลูกฝงัจติส านึก การสรา้งความ
ตระหนัก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกๆระดับ และให้เหมาะสมกับความหลากหลายทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ซึ่งควรมีการก าหนดให้เป็นภารกิจส าคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏบิตัิใหช้ัดเจน เป็นรูปธรรม              
มีการติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธน์โยบายฯ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆทัง้ภายใน และภายนอก
สถาบันเพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบและน าปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเหล่าน้ีท าให้การด าเนินการ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสถาบันนั้นสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้              
อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

อาทิเช่น “โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง” ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่สถาบัน
วศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ ไดร้บัทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงานจาก ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ใหด้ าเนินการโครงการ เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ระตุน้
จิตส านึกเพื่อปลุกกระแสให้ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการประหยดัพลังงานโดยทัว่กัน 

2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง ด้าน
พลังงานไฟฟ้าระบบปรบัอากาศ และดา้นพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ จากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่าบุคลากร
มรีะดบัความรูอ้ยู่ในระดับน้อย สถาบนัจงึควรมกีารส่งมอบองคค์วามรูใ้นเรื่องการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ใหก้ับ
บุคลากรทุกระดบัเพื่อสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง รวมถงึใหท้ราบถึงผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากกา รมีส่วน
ร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยสถาบันควรจมีการจัดกิจกรรม รณรงค์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อยู่เป็น
ประจ าและต่อเน่ือง เช่น การจดันิทรรศการเพื่อประชาสมัพนัธ ์ การจดัอบรม สมันนา เพื่อสรา้งความรู ้ สรา้งความ
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ตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทัง้น้ีควรเน้นในระดบัทีก่่อให้เกิดความตระหนัก สร้าง
จติส านึก และสามารถทีจ่ะน าไปปฏบิตัใิช้ไดจ้รงิทัง้สถานทีท่ างาน รวมถงึในชีวติประจ าวนั  

อาทเิช่น“โครงการประหยดัพลังงานของหอสมุดและคลังความรู้” ของมหาวทิยาลัยมหดิล โดยหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ส านักงานมีสภาพแวดล้อมการท างานทีด่ ี 
เป็นส านักงานสีเขียว หรือส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสิง่แวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2559-2562 ส่งเสริมให้ส่วนงานส่งเสริมให้ส่วนงาน 
มีการบริหารจดัการที่ยัง่ยืนสอดคล้องกับแนวทางสร้างความเป็นมหาวทิยาลัยเชิงนิเวศน์ เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการจัดการประหยัดพลังงานให้แก่ส่วนงานต่างๆรวมทัง้บุคคลากรของมหาวทิยาลัยให้รบัรูแ้ละ             
ถอืปฏบิตัแิละใหเ้กิดประสทิธผิลในการอนุรกัษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง 

3. ด้านทัศนคตติ่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ได้แก่ ด้านพลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่าง ด้าน
พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ และด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ-อุปกรณ์อื่นๆ จากผลการวิจยัท าให้ทราบว่ากลุ่ม
บุคลากรมีระดับทัศนคติต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด อยู่ในระดับมาก สถาบันจึงควรมีการพัฒนา               
ต่อยอดจากเรื่องดงักล่าว โดยการเปิดโอกาศใหบุ้คลากรในทุกๆระดบั ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดทศิทาง
ของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ทัง้ในระดบัหน่วย ระดบัคณะฯ ตลอดจนถงึในระดบัของสถาบนัอุดมศึกษา รวมถงึ
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรนัน้เห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงานพลังงานไฟฟ้า โดยให้ถึงความส าคญัต่อ
พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสถาบนัสามารถด าเนินการไดโ้ดยการใหค้วามรู ้ ความ
เขา้ใจ ผ่านทางการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบุ้คลากรนัน้สามารถทีจ่ะใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยัด 
รวมถงึสรา้งค่านิยมและจติใตส้ านึกการใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างรูคุ้ณค่า ซึ่งเหล่าน้ีจะตอ้งมกีารวางแผน
และควบคุมการใช้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดมกีารลดการสูญเสยีพลังงานทุกขัน้ตอน มกีารตรวจสอบและดูแลการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรัว่ไหลของพลังงาน เป็นต้น ทัง้น้ีผลจากการด าเนินการดังกล่าวนัน้              
นอกจะสามารถทีจ่ะช่วยใหห้น่วยงานประหยดัค่าใช้จ่ายดา้นพลังงานไฟฟ้าไดนั้น้ ยงัสามารถช่วยประเทศชาติใน
การลดค่าใช้จ่ายในการน าเขา้พลังงานไฟฟ้าจากประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมอกีทัง้หน่ึงดว้ย 

อาทิเช่น “โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
โดยมนีโยบายและเป้าหมายหลักอนัจะมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยสเีขียว ทีใ่หค้วามสนใจเรื่องพลังงาน เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มจากการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกด้านการใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมและอนุรกัษ์
พลังงาน ควบคู่กับการกระตุน้ใหเ้กิดมกีิจกรรมขึน้ภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลไปสู่ชุมชนและโรงเรียนรอบ
ขา้ง จากการทีช่มรมอนุรกัษ์พลังงานและการใช้ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการมหาวทิยาลัย
รวมพลังหารสอง โดยจะสนับสนุนใหเ้กิดการขยายเครอืข่ายชมรมอนุรกัษ์ออกไปสู่โรงเรยีนรอบขา้ง เพื่อใหเ้กิดการ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทางชมรมจึงจัดกิจกรรม โครงการการจัดค่ายเยาวชน
อนุรกัษ์พลังงานในโรงเรยีน โดยเป็นรูปแบบของการปลูกฝงัใหเ้ยาวชนเกิดจติส านึกในการอนุรกัษ์พลังงานและน า
ความรูท้ีไ่ดก้ลับไปใช้ในชีวติประจ าวนั ซึ่งสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่เพื่อนในชัน้เรยีนและผูใ้กล้ชดิใหเ้กิดเป็นเครอืข่าย
การอนุรกัษ์พลังงานได ้

4. พฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจ การด าเนินการ การ
รบัผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล จากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่าบุคลากรมีพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า ดา้นการตดัสนิใจ น้อยทีสุ่ด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 (ระดบัปานกลาง) ดงันัน้ สถาบนัจงึ
ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบุคลากรในหน่วยงาน โดยควรพิจารณาในการจดัทา
แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อแนวทางการจดัทามาตรการ หรอืแนวทางการประหยดัพลังงานไฟฟ้า รวมถงึเพิ่ม
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ช่องทางในการเสนอความคิดเห็นของบุคลากร เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนั เช่น facebook, Line เป็นตน้ 

อาทิเช่น“โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่สถาบัน
วศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ ไดร้บัทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงานจาก ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ใหด้ าเนินการ เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคก์ระตุน้จติส านึก
เพื่อปลุกกระแสให ้ นิสติ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรไ์ดต้ระหนักถงึความส าคัญของ
การประหยดัพลังงานโดยทัว่กัน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้้วยดดี้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์ อาจารย์              
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ท่านเสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าช่วยเหลือ ตรวจทานและแก้ไข เพื่อให้             
สารนิพนธฉ์บบัน้ี มคีวามสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ และ                       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมมาร ีรกัษ์ชูชีพ ประธาน และกรรมการสอบสารนิพนธ ์ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าองคค์วามรู้
เกี่ยวกับงานวจิยัเพื่อใหง้านวจิยัมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่
บณัฑติวทิยาลัยทุกท่านทีใ่หค้ าแนะน าและช่วยเหลือประสานงาน 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลอนัเป็น
ประโยชน์ส าหรบังานวจิยั 

สุดท้ายน้ีผู ้ว ิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อนนิสิต เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือส าหรบั
งานวจิยัตลอดมาจนส าเรจ็การศึกษาทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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