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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) และกรม

ทรัพยากรน้ํา (ทน.) โดยนําขอมูลปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงาน ป 2549 ถึง 2552 จํานวน 4 ปจจัย 

ไดแก จํานวนพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร จํานวนชั่วโมงการทํางาน จํานวนบุคลากรในอาคาร และจํานวนผูเขามา

ใชบริการในอาคาร  มาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ของปจจัย โดยใชสถิติดวยสมการถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple linear Regression) และใชแบบสอบถาม ในการวัดระดับความรูและพฤติกรรมในการใชพลังงานไฟฟา

ในสถานที่ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพของบุคลากร จํานวน 347 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา หาคา

รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 หนวยงาน 

มีปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาเหมือนกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยอยูในเกณฑที่ดีกวา

คามาตรฐาน คือ จํานวนชั่วโมงการทํางาน สําหรับปจจัยอื่นที่มีผลตอปริมาณการใชไฟฟา แตมีคาสัมประสิทธิ์

ของปจจัยที่ดอยกวาคามาตรฐาน ในสวนของ สผ. และ สส. ไดแก จํานวนบุคลากรในอาคาร ของ ทน. ไดแก 

จํานวนผูเขามาใชบริการในอาคาร นอกจากนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 3 หนวยงานยังมีความรูระดับปานกลาง และมี

พฤติกรรมอยูในระดับดี จากผลการวิจัยสรุปไดวา แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารที่

เหมาะสม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหทํางาน โดยใชเวลานอยที่สุดดวยจํานวนบุคลากรที่

จํากัด และการอบรมเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางจิตสํานึกเจาหนาที่ทุกระดับใหมีความเขาใจและปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น  

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร  พฤติกรรม  สมการถดถอยแบบพหุคูณ  

 
ABSTRACT 

 This research aims to study energy efficiency of building in three government agencies 

including the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), the 

Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) and the Department of Water Resources 
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(DWR). Four factors, namely utility space, working hours, number of personnel and number of clients, 

derived from data concerning energy efficiency from 2006 to 2009, were analyzed to determine 

coefficients using multiple linear regression analysis. Questionnaires were also employed to evaluate 

knowledge levels and energy consumption behavior in workplaces of 347 personnel. Descriptive 

statistics were then used to identify percentage, means, t-tests and one-way analysis of variance 

(ANOVA). It was found that the three government agencies had the same coefficient of working hours 

which is above standard. On the other hand, ONEP and DEQP had lower coefficient of the number of 

personnel than standard and DWR had lower coefficient of the number of clients than standard. 

Additionally, the three government agencies were found having average level of knowledge and good 

energy consumption behavior. It can be concluded that appropriate ways of improving energy 

performance of building are developing work performance of limited personnel so they perform best 

in the least amount of time and increasing knowledge, perception and awareness of personnel at all 

levels in order to generate better overall performance.  

Key Words : Energy Efficiency in Building, Behavior, Multiple linear Regression  
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1. คํานํา 
พลังงานนับเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการดํารงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ของประเทศ ประเทศไทยไมสามารถผลิตพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศได จึงมีความ

จําเปนที่จะตองนําเขาพลังงานจากตางประเทศเพื่อใหเพียงพอกับความตองการทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอยาง

ตอเนื่องทุกๆ ป ซึ่งกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชแลวหมด

ไปอยาง น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เปนตน และนับวันเชื้อเพลิงเหลานี้ก็มีแตจะนอยลง สวนทางกับความ

ตองการใชพลังงานที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมี 3 ภาคหลักๆ ที่ใชพลังงานเหลานี้ ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา ภาคการ

ขนสง และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการเผาไหมเชื้อเพลิงดังกลาว สงผลใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้น

บรรยากาศเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหมีพลังงานใชอยางไมขาดแคลน ลดการนําเขาจากตางประเทศ และลด

การกอมลพิษที่สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตทั่วโลก รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา ศึกษา และวิจัย พลังงาน

หมุนเวียนทดแทนการใชพลังงานที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

มาตรการที่สําคัญอีก 1 มาตรการ ไดแก การมุงเนนเพื่อลดการใชพลังงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ดังจะเห็นไดจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ใหหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจลดปริมาณการใชพลังงาน ทั้งดานไฟฟา และน้ํามันเชื้อเพลิง ลงไมนอยกวารอยละ 10 เทียบกับ

ปริมาณการใชในป พ.ศ. 2546 ดังนั้นหนวยงานราชการทั้งหมดจึงตองจัดทําแนวทางและมาตรการเพื่อใหเปนไป

ตามโครงการรวมพลังขาราชการไทยลดใชพลังงาน เพื่อใหมติคณะรัฐมนตรีบรรลุผลสําเร็จ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะที่เปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินการ

สงวน อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหเปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการและแนวทางตางๆ เพื่อ

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยเขารับการประเมินผลสําเร็จตามเกณฑของสํานักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน สําหรับผลการประเมินในปงบประมาณ 2551 และ 2552 พบวา มีหนวยงานระดับกรมเพียง 5 

หนวยงานเทานั้น ที่ไดคะแนนเต็ม (5 คะแนน) ทั้งสองป จากทั้งหมด 10 หนวยงาน ที่เขารับการประเมิน ทั้งนี้ บน

พื้นฐานของปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารที่แตกตางกัน อาทิ พื้นที่ใชสอย 

จํานวนผูใชอาคาร จํานวนชั่วโมงการทํางาน เปนตน  

ดังนั้น ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน จึงเปนประเด็นสําคัญที่ควร

ทําการศึกษาเพื่อพิจารณาใหเกิดความเหมาะสม ในการศึกษานี้ไดนําสมการถดถอยเชิงซอน มาใชในการ

วิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร ซึ่งมีความหลากหลายและแตกตางกันไปใน

แตละหนวยงาน รวมทั้งการศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมของผูใชอาคาร ซึ่งสามารถนําผลที่ไดมาใชเปน

ขอมูลประกอบตัดสินใจในการบริหารจัดการและการลงทุนไดอยางเหมาะสมกับหนวยงาน อันนํามาซึ่งประโยชน

ในการพัฒนาใหสามารถปรับปรุงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสงผลใหเกิดการใชพลังงานอยางยั่งยืนตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร ของหนวยงาน

ราชการ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 

2.2 เพื่อศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมของบุคลากรในอาคาร ในการใชพลังงานไฟฟาในสถานที่

ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร ของหนวยงานราชการ สังกัด ทส. 

 

3. อุปกรณและวธิีการ 
3.1 การรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่ในหนวยงาน ประกอบดวย ขอมูลดาน

ความรูและพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในอาคารสํานักงาน 

2) ขอมูลทุติยภูมิ เก็บขอมูลจากการทบทวนเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ และขอมูล

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารของทั้ง 3 หนวยงาน ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง 

เดือนกันยายน 2552 ไดแก จํานวนพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาทําการ จํานวนบุคลากรในอาคาร จํานวนผูเขา

มาใชบริการ ปริมาณไฟฟา และคาไฟฟาที่ใช รวมท้ังขอมูลอุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน ที่ใชในการประเมินผลสําเร็จ

ของการปฏิบัติราชการ ตามโครงการลดการใชพลังงานในภาคราชการ ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน  
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

หนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดเขารับการประเมินผล

สําเร็จของการปฏิบัติราชการ ตามโครงการลดการใชพลังงานในภาคราชการ ของสํานักงานนโยบายและแผน
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พลังงาน กระทรวงพลังงาน และมีผลการประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ในปงบประมาณ 2551 

และ 2552 ไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งสองป มีจํานวน 5 กรม สําหรับประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จะทําการศึกษา

และเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงาน รวม 3 กรม ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) และ กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) เนื่องจากเปนหนวยงานที่

ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีที่ตั้งของอาคารอยูใกลเคียงกัน และเปนอาคารสํานักงานเดี่ยวที่มีบุคลากรใน

สังกัดทํางานอยูในอาคารเดียวกันทั้งหมด 
3.3 ขนาดกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

บุคลากรของ 3 หนวยงาน ไดแก สผ. 520 คน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม, 2552), สส. 294 คน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2552) และ ทน. 641 คน (กรมทรพัยากรน้ํา, 

2552) รวม 1,455 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane  

n  =  2)(1 eN
N

+
 

เมื่อ   n  คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N  คือ  ขนาดของประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

 e  คือ  คาความคลาดเคลื่อน 

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5 หรือเทากับ 0.05 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นที่ระดับ 95 % จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 n =  2)05.0(455,11
455,1

+
 

  =  313.75 หรือ 314 คน 

โดยผูวิจัยทําการเก็บแบบสอบถาม เพิ่มขึ้นอีก 1 เทาตัว เพื่อใหมั่นใจวาจะไดรับ

แบบสอบถามกลับมาเทาจํานวนที่ทําการสุมไว ดังนั้น จึงจะทําการสงแบบสอบถาม เปนจํานวนทั้งส้ิน 628 ชุด 

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรของสวนราชการ รวม 3 หนวยงาน ประกอบดวย สผ.   สส. และ ทน. 

สวนราชการ จํานวนบุคลากร (คน) จํานวนตัวอยาง จํานวนแบบสอบถาม 

1. สผ. 520 112 224 

2. สส. 294 63 126 

3. ทน. 641 139 278 

รวม 1,455 314 628 

ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Sampling) ตามจํานวนบุคลากรของสํานัก/กอง/กลุม 

ภายในสวนราชการ และใชการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) เพื่อสุมตัวอยางจากบุคลากรแตละ

กลุมตัวอยาง ตามขนาดกลุมตวัอยางที่คํานวณได  

3.4 เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา คือ 

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check - List) และแบบปลายเปด จํานวน 8 ขอ แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานไฟฟา

ในสถานที่ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) 
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จํานวน 21 ขอ (กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ตอบ ถูก ใหคะแนน 1 คะแนน ตอบ ผิด / ไมทราบ ให 0 คะแนน) 

แบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชพลังงานในสถานที่ทํางาน เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check - List) จํานวน 24 ขอ (กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ทําเปนประจํา ให 4 คะแนน 

ทําบอยๆ ให 3 คะแนน ทําเปนบางครั้ง ให 2 คะแนน ไมเคยทํา ให 1 คะแนน)  
3.5 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิต ิ

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห 

และใชสถิติ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหและเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ที่มีผลตอปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาของหนวยงาน กับคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ในสูตรการคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟามาตรฐาน

ของหนวยงานระดับกรม ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

โดยใชสถิติในการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระตางๆ ที่คาดวาจะมีความสมัพันธ

กับปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของหนวยงาน ดวยสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

และพิจารณาจากคาสถิติทดสอบ F และสถิติทดสอบ t สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r  

และความคาดเคลื่อนมาตรฐาน Sy.x ซึ่งหากตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธกบัตัวแปรตาม จะไดสมการ

ถดถอยแบบพหุคูณ เปนดังนี้ 
 

Y  =  b1(Utility space)(T)+ b2 (Working hours)(T)+ b3(Number of personnel)(T)+ b4 (Number of Clients)(T)  

ตัวแปรตาม  (Y)  คือ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของหนวยงาน (กิโลวัตตชั่วโมงตอเดือน)   

ตัวแปรอิสระ (Utility space) คือ จํานวนพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) 

(Working hours)   คือ จํานวนชั่วโมงการทํางาน  (ชั่วโมง) 

(Number of personnel)  คือ จํานวนบุคลากรในอาคาร (คน) 

(Number of Clients)  คือ จํานวนผูเขามาใชบริการ (คน) 

T คือ อุณหภูมิเฉลี่ยในแตละเดือนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (องศาเซลเซียส) 

b1, b2, b3, b4 คือ คาสัมประสิทธิ์ 

เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรแลว นํามาเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ในสูตร

การคํานวณคาการใชพลังงานไฟฟามาตรฐานของหนวยงานระดับกรม ของกระทรวงพลังงาน (รวมพลัง

ขาราชการไทย ลดใชพลังงาน ป 2550, 2550) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

ไฟฟามาตรฐาน = [0.409xจํานวนบุคลากร + 0.099xพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร + 15.814xเวลาทําการ  

+ 0.024xจํานวนผูเขามาใชบริการ]xอุณหภูมิ 

2) การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ใชอัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคาที (t-test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และโดยวิธีการพรรณนา 

 
4. ผลการทดลองและวิจารณ 

ในการศึกษาทั่วไปมักใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % (ระดับนัยสําคัญ 0.05) หรือ 90 % (ระดับนัยสําคัญ 

0.10) เปนอยางต่ํา แตในงานวิจัยนี้เนื่องจากจํานวนขอมูลคอนขางนอย ในบางกรณีใชระดับความเชื่อมั่นที่ 80 % 
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(หรือระดับนัยสําคัญ 0.20) ซึ่งเปนระดับที่ต่ํากวาระดับที่ใชทั่วไป เพื่อใหสามารถวิเคราะหไดตามวัตถุประสงค

ของงานวิจัย แมจะไมครบถวนทุกหนวยงาน 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาในอาคาร 
1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ขอมูลตั้งแต 

มิถุนายน 2550 – กันยายน 2552  พบวา จํานวนชั่วโมงการทํางาน (ชม.) จํานวนบุคลากรในอาคาร (คน)  และ

จํานวนผูเขามาใชบริการ (คน) เปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร ของ สผ. 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 11.579,  2.631 และ -0.445 ตามลําดับ โดย

สามารถนํามาเขียนเปนสมการได ดังนี้ 
 

ปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาในอาคาร ของ สผ. 

= [11.579xจํานวนชั่วโมงการทํางาน  + 2.631xจํานวนบุคลากรในอาคาร 

- 0.445xจํานวนผูเขามาใชบริการ]xอุณหภูมิ 

ปจจัยที่มีผลตอหนวยการใชไฟฟาของ สผ. คือ จํานวนชั่วโมงการทํางาน (คาสัมประสิทธิ์

เทากับ 11.579 < คามาตรฐาน (15.814)) และจํานวนบุคลากรภายในอาคาร (คาสัมประสิทธิ์เทากับ 2.631 > คา

มาตรฐาน (0.409)) โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมีชั่วโมงการทํางานและ/หรือบุคลากร

ภายในอาคารเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหมีปริมาณการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 

2) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) ขอมูลตั้งแต พฤศจิกายน 2549  –  กันยายน 2552 

พบวา จํานวนพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร (ตร.ม.) จํานวนชั่วโมงการทํางาน (ชม.)  และจํานวนบุคลากรในอาคาร

(คน)  เปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ของ สส. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.20 0.10 และ 0.10 ตามลําดับ  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.073,  12.931 และ 5.465  ตามลําดับ โดย

สามารถนํามาเขียนเปนสมการได ดังนี้ 

ปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาในอาคารของ สส. 

= [-0.073xจํานวนพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร +12.931xจํานวนชั่วโมงการทํางาน+

5.465xจํานวนบุคลากรในอาคาร]xอุณหภูมิ 

ปจจัยที่มีผลตอหนวยการใชไฟฟาของ สส. คือ จํานวนชั่วโมงการทํางาน (คาสัมประสิทธิ์

เทากับ 12.931 < คามาตรฐาน (15.814)) และจํานวนบุคลากรภายในอาคาร (คาสัมประสิทธิ์เทากับ 5.465 > คา

มาตรฐาน (0.409)) โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมีชั่วโมงการทํางานและ/หรือบุคลากร

ภายในอาคารเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหมีปริมาณการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 

3) กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) ขอมูลตั้งแต ตุลาคม 2550 – กันยายน 2552 จํานวนชั่วโมงการทํางาน 

(ชม.) และจํานวนผูเขามาใชบริการ (คน) เปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ของ ทน. อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 15.637 และ 0.069 ตามลําดับ โดยสามารถนํามาเขียน

เปนสมการได ดังนี้ 

ปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาในอาคาร ของ ทน. 

= [15.637xจํ านวนชั่ วโมงการทํ างาน+0.069xจํ านวนผู เข ามาใชบริการ ] 

xอุณหภูมิ 
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ปจจัยที่มีผลตอหนวยการใชไฟฟาของ ทน. คือ จํานวนชั่วโมงการทํางาน (คาสัมประสิทธิเ์ทากบั 

15.637 < คามาตรฐาน (15.814)) และจํานวนผูเขามาใชบริการในอาคาร (คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.069 <  

คามาตรฐาน (0.409)) โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมีชั่วโมงการทํางานและ/หรือผูเขา

มาใชบริการภายในอาคารเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหมีปริมาณการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 
4.2 ผลการวิเคราะหระดับความรูและพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบุคลากรในอาคาร 

ประกอบดวย สผ. จํานวน 120  คน สส. จํานวน 77 คน และ ทน. จํานวน 150 คน คิดเปน รอยละ 

100.00 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ขอมลูสวนบุคคล ระดับความรู และพฤติกรรมของเจาหนาที่ รวม 3 หนวยงาน  

ขอมูล สผ. (รอยละ) สส. (รอยละ) ทน. (รอยละ) 

เพศ     
 ชาย 30.83 31.17 46.00 
 หญิง 69.17 68.83 54.00 
อายุงาน    

นอยกวา 5 ป 26.67 37.66 24.00 
มากกวา 5-10 ป 32.50 31.17 15.33 
มากกวา 10-15 ป 17.50 2.60 10.67 
มากกวา 15-20 ป 5.00 - 10.00 
มากกวา 20-25 ป 1.67 2.60 7.33 
มากกวา 25 ป ขึ้นไป 16.67 25.97 32.67 

อาชีพปจจุบัน    
ขาราชการ 55.83 35.06 79.33 
ประเภท  1. ทั่วไป 10.45 14.81 31.93 
 2. วิชาการ  89.55 85.19 67.23 
 3. บริหาร - - 0.84 
ลูกจางประจํา - 1.30 4.67 
พนักงานราชการ 35.00 41.56 10.67 
พนักงานจางเหมา - 12.99 2.00 
ลูกจางชั่วคราว 9.17 9.09 3.33 

ระดับการศึกษาสูงสุด    
ประถมศึกษา 0.83 - 0.67 
มัธยมศึกษาตอนตน 0.83 3.90 0.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 4.67 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา 2.50 2.60 7.33 
ปริญญาตรี 37.50 70.13 60.67 
ปริญญาโท 52.50 19.48 25.33 
ปริญญาเอก 5.83 3.90 0.67 
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ขอมูล สผ. (รอยละ) สส. (รอยละ) ทน. (รอยละ) 

สวนราชการของทานมีคณะทํางานดานการลดใชพลังงานหรือไม   
มี และเคยเปน/เขารวม 22.50 35.06 22.00 
ไมมี 5.83 12.99  5.33 
มี แตไมเคยเปน/ไมเขารวม 55.00 32.47 54.67 
ไมทราบ 16.67 19.48 18.00 

ทานตองการมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานดานการลดใชพลังงานของสวนราชการ หรือไม  
ตองการ 55.83 79.22 56.67 
ไมตองการ 44.17 20.78 43.33 

ทานตองการ ใหมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ เรื่อง การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพในสถานที่ทํางาน มากที่สุด ดวยวิธีการใด  

 

ความตองการ  จัดอบรม 
36.21 

เสียงตามสาย 
37.84 

จัดอบรม 
28.77 

ระดับความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานไฟฟาในสถานที่ทํางานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
 ความรูระดับต่ํา (10 คะแนนและต่ํากวา) 14.17 11.69 22.00 
 ความรูระดับปานกลาง (11-16 คะแนน) 55.83 62.34 49.33 
 ความรูระดับสูง (17 คะแนนและสูงกวา) 30.00 25.97 28.67 
ระดับพฤติกรรมของเจาหนาที่การใชพลังงานไฟฟาในสถานที่ทํางานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 คาเฉลี่ยรวม (ระหวาง 1.00-1.75 (ตองปรับปรุง) 1.76-2.50 
(พอใช) 2.51-3.25 (ด)ี 3.26-4.00 (ดีมาก)) 

X  = 3.24 X  = 3.19 X  = 3.15 

 

สําหรับผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความรูและพฤติกรรม จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคลดานอายุงาน อาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุด ของทั้ง 3 หนวยงาน พบวาไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร ของหนวยงานราชการ สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จากผลการศึกษา ขอ 4.1 และ 4.2  พบวา ทั้ง 3 หนวยงาน มีการใชไฟฟาตอชั่วโมงที่นอยกวาคา

มาตรฐาน รวมทั้งเจาหนาที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับดี จึงนาจะเปนเหตุผลหน่ึงที่ทํา

ใหได 5 คะแนนเต็ม จากการประเมินผลสําเร็จตามเกณฑของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน แมวาปจจัย 

อื่น ๆ จะมีการใชไฟฟาตอหนวยที่มากกวาคามาตรฐานที่กําหนดไวก็ตาม แสดงวาหนวยงานมีประสิทธิภาพการ

ใชพลังงานไฟฟาที่ดีกวาคามาตรฐานที่กําหนดไว 

 

5. สรุปผลและเสนอแนะ 
5.1 จากผลการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในอาคารของ

หนวยงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อเทียบกับคามาตรฐานของสูตรการคํานวณ

คาการใชไฟฟามาตรฐานของหนวยงานระดับกรม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแลว พบวา ทั้ง 3 
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หนวยงาน มีคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่นอยกวาคามาตรฐานเหมือนกัน คือ จํานวนชั่วโมงการทํางาน นอกจากนี้  

คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่มีคามากกวาคามาตรฐาน ไดแก สผ. และ สส. เหมือนกัน 2 หนวยงาน คือ จํานวน

บุคลากรในอาคาร (คามาตรฐาน เทากับ 0.409) สําหรับ ทน. คือ จํานวนผูเขามาใชบริการในอาคาร (คา

มาตรฐาน เทากับ 0.024) 

5.2 ระดับความรูและพฤติกรรมของบุคลากรในอาคาร ในการใชพลังงานไฟฟาในสถานที่ทํางานอยาง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมอยูในระดับดี 

เหมือนกันทั้ง 3 หนวยงาน 

5.3 จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวา ทั้ง 3 หนวยงาน มีประสิทธิภาพการใชพลังงานที่สูงกวา

มาตรฐานการใชพลังงานไฟฟา สําหรับหนวยงานระดับกรมทั้งประเทศ  
ขอเสนอแนะตอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารของหนวยงานราชการ 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1)  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหสามารถทํางานใหแลวเสร็จในเวลาราชการ หรือใช

เวลาใหนอยที่สุด ดวยจํานวนบุคลากรที่มีอยู 

2) ควรเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ ใหมีความรูที่ถูกตองและปฏิบัติได

อยางเหมาะสม โดยวิธีการประชาสัมพันธตาง ๆ เชน เสียงตามสาย จัดอบรมสัมมนา กิจกรรมสันทนาการ

สอดแทรกความรูรวมกับความเพลิดเพลิน เชน การจัดใหเจาหนาที่เขารวมการฝกอบรม ณ ศูนยรวมตะวัน ซึ่งมี

กิจกรรมที่ปลูกฝงจิตสํานึก เสริมสรางความรู และวิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชพลังงาน รวมทั้งยังเปนการ

เสริมสรางการมีสวนรวมของเจาหนาที่ไดอีกทางหนึ่งดวย 

3) สงเสริมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ ดวยการใหผูที่มีความยินดีเขารวมเปนคณะทํางานดานการลด

การใชพลังงานของหนวยงาน เขารวมเปนหนึ่งในคณะทํางานดวย ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับความรวมมือและการตอบสนอง

ตอแนวทางและมาตรการที่กําหนดไว ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง อาจไดรับขอคิดเห็นหรือ

แนวความคิดดีๆ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูที่ตองการจะชวยใหมีการประหยัดพลังงานอีกดวย 

4) การสรางจิตสํานึกใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ ตั้งแตระดับผูบริหารลงมา เพื่อใหมีแรงผลักดันในทุก

ระดับ มีการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อใหทุกคนรวมกันใชพลังงานดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสม 

นอกจากนี้ เจาหนาที่ยังสามารถนําความรูและวิธีที่ถูกตองไปปฏิบัติที่บาน อันเปนการขยายผลใหมีการใช

พลังงานอยางประหยัดในภาพรวมของประเทศตอไปไดอีกดวย  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกองทุนสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้  

 

เอกสารอางอิง 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. รายงานประจําป 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม; 2552. 
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ส่ิงแวดลอม; 2552. 

กรมทรัพยากรน้ํา. รายงานประจําป 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม; 2552. 

รวมพลังขาราชการไทย ลดใชพลังงาน ป 2550. งานสัมมนารวมพลังานขาราชการไทย ลดใชพลังงาน ป 2550. 

กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน; 2550. 
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