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สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง ศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทําใหทราบถึงการรับรู
มาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซ่ึงสมมุติฐานในการวิจัยมาจากพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการรับรูนโยบายเหตุผล
และความจําเปนในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยการดําเนินการวิจัยใชประชากรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ปฏิบัติงานประจําป 2551 และสุมตัวอยางจํานวน 169 คน เพื่อตอบแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึง ผูจัดการไฟฟานครหลวงสวนภูมิภาค
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 7 แหง และไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราเงินเดือน เมื่อไดขอมลูมาแปลงขอมูล และเขารหัส (Coding) เพื่อ
ทําการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

5.1  สรุปผลการศึกษาคนควา 
  
 ผลการศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 169 คน ดังนี้ 
 5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลเพศ  สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 139 
คน และเพศหญิงจํานวน 30 คน อายุ  อยูในชวงอายุ  41 - 50 ป มากที่สุด ระดับตําแหนง  อยูในชวง  
1 - 5  มาก ระดับการศึกษา อยูในชวง การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป มากที่สุด อัตราเงินเดือน  อยูในระหวาง 
10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด  
 5.1.2 ผลการศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง สรุปไดดังนี้ 
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 ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย       
4 ดาน  คือ  ดานการรับทราบนโยบาย เหตุผล และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิง  ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  
ดานความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา เชน ระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ดานความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยสามารถจําแนกตามรายดานไดดังตอไปนี้ 
 การรับทราบนโยบาย เหตุผล และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา เพราะเปนการชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มากที่สุด  รองลงมา การเห็นความจําเปนที่ 
กฟภ. เขารวมในโครงการประหยัดไฟกําไร  2  ตอ   ความเขาใจนโยบายและโครงการตางๆ ของ
รัฐบาลและองคกรเอกชนในการประหยัดพลังงานไฟฟา  หนวยงานของทานปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานและการสงเสริมพลังงานทดแทน หนวยงานของทานมีการปรับเปลี่ยนมาใช
อุปกรณที่ประหยัดพลังงาน หนวยงานของทานมีการสงเสริมการประหยัดพลังงานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง   ดําเนินการตามโครงการลดการใชพลังงานมากนอยเพียงใด  และนอยที่สุด หนวยงาน
ของทานมีการนําความรูและวิธีในการประหยัดพลังงานและนํามาประยุกตใชในหนวยงานของ
ทานความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํ ามันเชื้อเพลิง  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงทําใหลดคาใชจาย
ของหนวยงานได มากที่สุด  รองลงมา การรณรงคใหพนักงานประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
น้ํามันเชื้อเพลิง เปนการสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกพนักงานนําไปใชที่อ่ืนนอกเหนือจากหนวยงาน   
เห็นดวยกับอัตราการเก็บคาไฟฟาแบบกาวหนาที่ใชอยูในปจจุบัน คือ ถาใชมากก็จายมากซึ่งชวย
ลดการใชไฟฟาลงได  เห็นดวยวาการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเช้ือเพลิงของ กฟภ. ทําให
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเพิ่มขึ้น  และนอยที่สุด มาตรการการประหยัดพลังงาน ทําให
พนักงาน ของทานประหยัดหรือลดการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ความเขาใจใน
มาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับดาน
ระบบไฟฟาแสงสวาง มากที่สุด  รองลงมาดานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และนอยที่สุด ดานระบบ
ปรับอากาศ   ดังนี้ 
 ดานระบบปรับอากาศ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการเปดเครื่องปรับอากาศ
เทาที่จําเปน ตั้งอุณหภูมิที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส มากที่สุด รองลงมา ปดเครื่องปรับอากาศกอน
ออกจากหองอยางนอย 15 นาที  มีการบํารุงรักษาและหมั่นตรวจสอบเครื่องปรับอากาศตาม
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ระยะเวลาอยางเครงครัด  ติดตั้งผามานปรับแสงเพื่อลดความรอนจากแสงอาทิตย เขาสูพื้นที่ปรับ
อากาศ   มีการตรวจสอบจุดร่ัวไหลของความเย็นในอาคารสํานักงานและดําเนินการซอมแซม  
ปรับปรุงโดยดวน  ติดตั้งมานอากาศ (Air Curtain)  ดานในอาคารบริเวณเหนือประตูเขา - ออก 
หากมีการติดตั้งอยูแลวมีการตรวจสอบและซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดเสมอ และนอย
ที่สุด เปดประตู – หนาตางของอาคารหองปฏิบัติงานทิ้งไวขณะที่ระบบปรับอากาศยังทํางานอยู   
ดานระบบไฟฟาแสงสวาง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับควรปดไฟและอุปกรณไฟฟาที่
ไมจําเปนในชวงเวลา  12.00 -  13.00 น. มากที่สุด  รองลงมา ปด Power ของจอคอมพิวเตอรและป
ร้ินเตอรเสมอหากไมมกีารใชงานในระยะเวลานาน   หากอุปกรณเกิดการชํารุดหรือหมดอายุ เมื่อ
ตองเปลี่ยนควรเลือกใชแบบประหยัดพลังงาน เชน โคมไฟฟาใหเลือกใชแบบมีแผนสะทอน 
ประสิทธิภาพสูง  ควรมีเวลากําหนดในการเปด - ปด ไฟภายนอกอาคารอยางเครงครัด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.30   ควรมีการดูแลใหพนักงานใชอุปกรณสวนตัวที่จําเปนโดยเฉพาะกระติกน้ํารอนใหใช
เทาที่จําเปนและใชรวมกัน   ควรแยกสวิตซควบคุมเปด - ปดของชุดโคมไฟ แสงสวางแตละจุดตาม
พื้นที่ใชสอยจริง   ในบริเวณที่ไมมีผูใดปฏิบัติงานควรปดระบบแสงสวางโดยอัตโนมัติ   และนอย
ที่สุด ควรถอดหลอดไฟแสงสวางออกหรือปดไฟใหเหลือเทาที่จําเปน เชน บริเวณที่ตองใชแสง
สวางนอย หรือพื้นที่ที่ไมใชบริเวณปฏิบัติงานหรือบริการลูกคา ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ควรมีการเสริมสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกในเรื่อง การอนุรักษพลังงานใหกับพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกคน มากที่สุด  
รองลงมา มีการปลูกตนไมรอบอาคารสํานักงานโดยเฉพาะดานที่รับแสงอาทิตย เพื่อลดความรอน
จากแสงแดดที่กระทบอาคารโดยตรง  มีการติดตั้งมิเตอรวัดการใชพลังงานไฟฟาแยกตาม
หนวยงานเพื่อตรวจสอบและบันทึกการใชงาน  มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และจัดทําปาย
สติกเกอรเชิญชวนใหมีการอนุรักษพลังงานพรอมทั้งมีการแจกจายใหหนวยงานประชาสัมพันธ
ตอไป   มีการจัดคณะทํางานยอย โดยมีวิศวกรอนุรักษพลังงานอยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่กํากับ
ดูและการใชพลังงานใหเปนไปอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด   มีการออกแบบ
อาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับใหเปนแบบอาคารอนุรักษพลังงาน   และนอย
ที่สุด มีการเสนอแผนปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเปนแบบอาคารอนุรักษพลังงาน  
 ความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับดับเครื่องยนตทุกครั้ง ที่ตองจอดรถนาน ๆ ในระหวางขึ้น - ลงของ หรือคอยคน 
มากที่สุด   รองลงมา มีการบํารุงรักษารถยนตตามวาระ และมีการปรับเปลี่ยนตั้งเครื่องยนตตาม
กําหนดใหมีสภาพการใชงานที่ดีและประหยัดน้ํามัน มีคาเฉล่ียเทากับ4.21  ทานตรวจสภาพ
เครื่องยนตเสมอกอนออกเดินทาง   มีการควบคุมการใชรถยนตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
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ประหยัดน้ํามันมากที่สุด  ใหมีการจัดสงเอกสารโดยใชรถยนตเทาที่จําเปนจริงๆ โดยเปลี่ยนวิธีการ
สงเปนแบบ  ใช E-mail, Fax และทางไปรษณีย    ขับรถดวยความเร็วคงที่  ประมาณ 80 กิโลเมตร/
ชม.ที่ 2,000 - 2,500  รอบเครื่องยนตโดยจํากัดความเร็วคงที่ที่ใชงานไมเกิน 100  กม./ช,ม.   มีการ
จาํหนายรถยนตที่หมดสภาพการใชงานออกจากบัญชี    มีการอบรมพนักงานใหมีจิตสํานึกในเรื่อง
การประหยัดพลังงานในการขับขี่รถยนต   มีการวางแนวทางการใชรถรับจางสาธารณะแทนการใช
รถยนตของการไฟฟาสวนภูมิภาค ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยลดจํานวนรถยนต ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคและรถยนตเชาในระยะตอไป  และนอยที่สุด ทานหาแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนการใชกาซธรรมชาติแทน   
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบ 
 สมมติฐานการวิจัยที่  1  : พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีการรับทราบนโยบาย
เหตุผลและความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่  2  : พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเหน็เกี่ยวกับ
มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 สมมติฐานการวิจัยที่  3  : พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความเขาใจมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
สมมติฐานการวิจัยที่  4  : พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความเขาใจมาตรการและ
พฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของการไฟฟาสวนภูมิภาคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  
 5.1.4  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางจําแนกตามขอมูลทั่วไปกับภาพรวมและรายดาน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1  : อายุที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย เหตุผล และความจําเปน
ในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานทางสถิติที่ 1.1 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบายเหตุผลและ
ความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05 
 สมมติฐานทางสถิติที่ 1.2 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
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   สมมติฐานทางสถิติที่ 1.3 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการและ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ  0.05  
 สมมติฐานทางสถิติที่ 1.4 : อายุที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการและ
พฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   ระดับ 0.05
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  : ระดับตําแหนงที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย เหตุผล 
และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 2.1 : ระดับตําแหนงที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย
เหตุผลและความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 สมมติฐานทางสถิติที่ 2.2 : ระดับตําแหนงที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
 สมมติฐานทางสถิติที่ 2.3 : ระดับตําแหนงที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ  0.05
 สมมติฐานทางสถิติที่ 2.4 : ระดับตําแหนงที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย 
เหตุผล และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน  
 สมมติฐานทางสถิติที่ 3.1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย
เหตุผลและความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 3.2 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
 สมมติฐานทางสถิติที่ 3.3 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ  0.05
 สมมติฐานทางสถิติที่ 3.4 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  : ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบ
นโยบาย เหตุผล และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ แตกตางกัน  
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 สมมติฐานทางสถิติที่ 4.1 :  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบ
นโยบายเหตุผลและความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 4.2 :  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 4.3 :  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานาที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจ
ในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
 สมมติฐานทางสถิติที่ 4.4 :  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจ
ในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 5  : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย เหตุผล 
และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 5.1 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการรับทราบนโยบาย
เหตุผลและความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงไมแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 5.2 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05   
 สมมติฐานทางสถิติที่ 5.3 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
 สมมติฐานทางสถิติที่ 5.4 : อัตราเงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความเขาใจในมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมแตกตางกัน 
 5.1.5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาตรการและพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา 
ระดับการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรวมอยู
ในระดับความคิดเห็นอยางมาก  อยู  4  ดาน  ประกอบดวย  การรับรูนโยบาย เหตุผล และความ
จําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการประหยัด
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พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา และความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง   
 ดังนั้น จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมการใชพลังงานทดแทนของ
ผูใชรถยนตในสถานการณที่ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นนั้น พบวา ผูใชรถยนตทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่มีอายุ และรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชพลังงานทดแทนไมแตกตางกันในเรื่องของ
ราคาที่ถูกกวา ตองการชวยประเทศชาติประหยัด และชวยลดมลภาวะ สวนผูใชรถยนตที่มีระดับ
การศึกษาและรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชพลังงานทดแทนแตกตางกันในดานการยอมรับ
พลังงานทดแทน ปริมาณการใชรถยนต 
  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย    
  

จากการศึกษาคนควาผลการวิจัยศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  มี
ประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้  
 5.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลโดยรวม พบวาสวนใหญการรับรู
มาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนเพศชาย จํานวน 139 คน และเพศหญิงจํานวน 30 คน  อายุ  อยู
ในชวงอายุ  41 - 50 ป ระดับตําแหนง  อยูในชวง  1 - 5  ระดับการศึกษา อยูในชวง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกวา 20 ป   อัตราเงินเดือน อยูในระหวาง 10,001 – 
20,000 บาท  สอดคลองกับงานวิจัยของจุรี  บุตรสมาน  (2549,  หนา 4 ) กลาววา มีความรูเกี่ยวกับ
การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดอยูในระดับสูง   และบุคลากรที่มีเพศ    อายุ    สถานภาพ    
ระดับตําแหนง  สังกัดหนวยงาน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
การรับรูขาวสารมีความแตกตางกัน  แตการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาไมตางกัน   
สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี   อินนุพฒัน  (2546,  หนา 1) กลาววา  เพศ  อายุ  และรายได  มี
ความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารโครงการประหยัดไฟกําไร   2  ตอ  แตระดับการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับการเปดรับขอมูลขาวสารของโครงการ 
 5.2.2  ผลการศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา ระดับการรับรูมาตรการ
และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็น
อยางมาก  อยู  4  ดาน  ประกอบดวย  การรับทราบนโยบาย เหตุผล และความจําเปนในการ
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ประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา
และน้ํามันเชื้อเพลิง ความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา และความ
เขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง  สอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร  
โรจนทะนงสกุล  (2550,  หนา 1-2)  กลาววา สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีการแตงตั้งคณะทาํงาน
ในการกําหนดแผนงานและเปาหมายในการลดการใชพลังงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและ
แตงตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และกําหนดมาตรการประหยัดไฟฟาขึ้น  เพื่อใหบุคคลในองคกรปฏิบัติ  เพื่อลดการใชไฟฟาตาม
เปาหมายของรัฐบาล  คือ  ใหลดปริมาณการใชไฟฟาลงรอยละ 5  โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ  
2546   ในชวงเวลาเดียวกัน     ซ่ึงผูศึกษาการประหยัดพลังงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ศึกษาเฉพาะการใชไฟฟา (ไมรวมการใชน้ํามัน)  ตั้งแตปงบประมาณ  2547-2549  เมื่อนําปริมาณ
การใชไฟฟาในปดังกลาว  มาทําการเปรียบเทียบกับปงบประมาณ  2546  แลว พบวา สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ไมสามารถลดปริมาณการใชไฟฟาไดตามนโยบายการลดการใชพลังงานของ
รัฐบาลที่กลาวขางตน และผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะ  เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายในการ
ประหยัดพลังงานของสํานักงานเศรษฐกิจ การคลัง  บรรลุวัตถุประสงค  ควรจะใหผูบริหาร
ตระหนักถึงความสําคัญและถือเปนนโยบายขององคกรรวมทั้งบุคลากรทุกคนจะตองใหความ
รวมมือและถือเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติรวมกัน  รวมทั้งกําหนดใหการลดการใชพลังงาน
เปนงานประจําและนํามาประเมินผลในการพิจารณาความดีความชอบดวย   

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไดไปใช 
 จากผลการศึกษาการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1) การรับทราบนโยบาย เหตุผล และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิง ควรมีการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิงเกินความจําเปน ผลลัพธถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง       
อยางยั่งยืน 
 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  
หนวยงานภาครัฐ  ควรใหประชาชนเขาใจถึงมาตรการประหยัดการประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิง  มากขึ้นกวาเดิม 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

94 
 

 

 3) ความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา ควรสราง
จิตสํานึกการประหยัดพลังงานไฟฟา ไมใหเกิดการแบล็กเอาต (Blackout) ไฟฟาดับในวงกวาง 
ครอบคลุมพื้นที่เปนจังหวัด เปนภาค (Partial Blackout) หรือทั้งประเทศ อาจเกิดเปนระยะเวลาไมกี่
ชั่วโมงจนถึงเปนวัน เปนสัปดาห สงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก และสงผลเสียหายตอ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 4)  ความเขาใจในมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ภาครัฐไมควร
ปรับขึ้นราคาน้ํามัน  แตควรปรับขึ้นภาษีรถยนตทุกชนิดใหสูงขึ้นกวาเดิม 10%    

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1)  ควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอมาตรการและ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง และหาขอคนพบในประเด็นเชิงคุณภาพ  
เพื่อนําผลลัพธที่ไดมากําหนดเปนแนวทางในการสงเสริมและสนันสนุนการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงดียิ่งขึ้น 
 2)   ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประหยัดพลังงานไฟฟา
และน้ํามันเชื้อเพลิง มาสูการปฏิบัติ 
 3)   ควรทําการศึกษาองคประกอบกระบวนการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่มีความแตกตางกับความจําเปนใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันอยางไร 


