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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยเร่ือง  “ การศึกษาพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษ    
พลังงานในอาคารสํานักงาน  ”    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง  ปจจัยสวนบุคคล
และแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน    กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก     พลังงานใน
สวนขององคกรและในสวนของบุคคล  ท่ีระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวนประชากรที่
ทําการศึกษาเทากับ 586  คน วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบความสัมพันธของขอมูลดวยคาไคสแคว   
  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสวนบุคคลดานสถานะภาพสมรสและอายุการทํางานของ
บุคลากรมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร      สวน
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และสถานะภาพการทํางาน   ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   และพบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดานไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล      
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการมีสวนรวมของบุคลากร  การอบรมให
ความรูแกบุคลากร  การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร  การใหความสําคัญแกบุคลากรของ
ผูบังคับบัญชา  การยกยองชมเชยบุคลากร  การใหรางวัลแกบุคลากรและความเขาใจผลของความ
ผิดพลาดของบุคลากร  ท้ัง  7 ดาน  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน
สวนขององคกรทุกดาน  และพบวาแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานสวนใหญมีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  ยกเวนดานการมีสวนรวมของ
บุคลากรและการยกยองชมเชยบุคลากร ไมมีความสัมพันธมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
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ABSTRACT 

 
  This  research  focused  on  “Behavioral  responses  on  Conscientious  criterions  for  
energy  conserved  in  office  buildings”, though.  By  having  propositional  study  between  
motivations  and  personnel  factors  relating  on  conscientious  energy  build  up.  Along  with  
those  significant  practice  personally  and  whole  organization  have  0.001  by  586  
populations.  Through  data  analysis  , used  frequency , percentage , average  deviation , 
quadratic  Tendency  standard  and  related  data  test  by  Chi-square. 
  Research  results  found  that  personnel  factors  in  marital  status  and  working  
lifetime  have  relationship  to  conscientious  criterions  practiced  for  energy  in  organizations  
criterions  practiced  for  energy  in  organization.  There  has  no  relationship  to  sex, age, 
education  and  working  status  also  found  no  relationship  of  personal  factors  in  every  area. 
  There’re  many  ways  to  build  up  personnel’s  motivation  on  energy  conscience  
and  take  participation. For  instance, trainings, giving  information  and  knowledge giving  prior  
by  superiors, to praising  and  awarding as  well  as  realizing  of  their  false.  All  these  7  ways  
relating  to  every  area  of  personally  conscientious  criterion  for  energy  in  every  
organization ,  practically.  However , motivations  were  found  relation  to  personnel  practice  
according  to  energy  criterions.  Especially  the  exception  of  participating  and  awarding  to  
personnel  have  no  relationship  on  energy  criterions  practicable.   
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บทที่1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสภาวะปจจุบันรูปแบบของการใชพลังงานไดมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงเปน  
มูลเหตุใหอัตราการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนทุกป  นับเปนภาระหนักตอฐานะการเงิน   การลงทุนของทุก
ประเทศท่ีจะตองจัดหาพลังงานมาใหเพียงพอและเหมาะสม  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปจากการใชพลังงานจํานวนมหาศาลดังกลาว  นอกจากนั้นการสํารวจและ
พัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ ในประเทศไมเพียงจะใชเงินทุนสูงมากเทานั้น  แตยังทําใหเกิดการ    
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาจํานวนมหาศาล  อันกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะ
ยาวอีกดวย 
 ประเทศไทยไมมีแหลงพลังงานเพียงพอสําหรับรองรับความตองการดานพลังงานของ
ประชาชน  ท้ังในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม    และการดํารงคชีวิตประจําวัน  จําเปนตองพึ่งการ
นําเขาพลังงานจากตางประเทศ  เช้ือเพลิงหลักๆ  ท่ีคนพบในประเทศไทย  เชน น้ํามันดิบท่ีลาน
กระบือ  จังหวัดกําแพงเพชร   กาซธรรมชาติจากอาวไทย  และถานหินจากแมเมาะ  เปนตน  เปน
เพียงสวนนอยของเช้ือเพลิงท่ีจัดหาไดในประเทศไทย  ประเทศไทยยังคงตองนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ  ทําใหสัดสวนการพึ่งพาจากตางประเทศสูงกวารอยละ 60 เม่ือเทียบกับการใช     
พลังงานท่ัวท้ังประเทศ  คิดเปนการสูญเสียเงินตราตางประเทศกวาปละ 155,000 ลานบาท  การ
ขยายตัวอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม   รวมท้ังการขยายตัวอยาง   ตอเนื่องทําให
ความตองการพลังงานภายในประเทศสูงข้ึนโดยเฉล่ียรอยละ 13 ตอปและมีแนวโนมวาจะเพ่ิมข้ึนใน
อัตราสูง 
 การผลิตและการใชพลังงานไมวาในรูป  น้ํามันปโตรเลียม  กาซธรรมชาติ  ถานหิน         
ลิกไนท  และไฟฟา  กอใหเกิดผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม  กระบวนการผลิตการแปรรูป   และ
การขนสงพลังงานไดสรางผลกระทบท่ีชัดเจนตอภาพแวดลอม  เชน น้าํเสีย  อากาศเปนพิษ พืน้ดิน      
เส่ือมโทรม  ระบบชีวะวยิาถูกทําลาย   การเกิดสภาวะเรือนกระจก ( Green   house Effect ) ซ่ึงทําให
บรรยากาศของโลกเปล่ียนแปลง  เปนตน  การใชพลังงานสงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเนื่องจาก
การผลิต  และการใชพลังงาน  กลาวคือหากมีการใชพลังงานมากเพียงใดยิ่งกอใหเกิดผลกระทบมาก
ข้ึนเทานั้น 
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 การประหยัดและการอนุรักษพลังงานส่ิงท่ีรณรงคกันมาอยางตอเนื่องกวา 10 ปท้ังการ
ประหยดัไฟฟาและน้ําประปา ซ่ึงเปนทางหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการแกปญหาดานพลังงานและ 
ส่ิงแวดลอม  สําหรับประเทศไทยไดมีการรณรงคหามาตรการอนุรักษพลังงานในประเทศมาต้ังแต
ประสบวิกฤตการณน้ํามันอยางรุนแรงในป พ.ศ.2522  ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี  5   ( พ.ศ.2525 – 2529 )     รัฐบาลไดมอบหมายใหกรมพัฒนาและสงเสริมแรงงาน 
(สํานักงานพลังงานพลังงานแหงชาติในขณะน้ัน)  จัดทําโครงการประหยดัพลังงานของประเทศ  
เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยดัในภาคอุตสาหกรรม  และตอมาได
ขยายครอบคลุมถึงอาคารธุรกิจ  และท่ีอยูอาศัยดวย 
 ใน พ.ศ.2535 คณะกรรมการพลังงานแหงชาติ  มีมติใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน    
ยกรางพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ึน  โดยมีเจตนารมยสงเสริมการอนุรักษ  
พลังงาน   ตลอดจนเกดิการลงทุนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารท่ีเเขาคายการเปน
โรงงานควบคุม  อาคารควบคุม  โดยใชมาตรการกํากบัดูแลควบคูไปกลับการใชส่ิงจูงใจ  ซ่ึงเปน
มาตรการทางจิตสํานึก    หลายๆ องคกรตระหนกัถึงความจําเปนในการประหยดัพลังงาน   บาง
องคกรประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได อยางไรก็ตามในดานพลังงาน  หาก
ตองการทํางานใหประสบความสําเร็จตองเขาใจพื้นฐานของการอนุรกษพลังงาน  ซ่ึงสามารถ
แบงเปน 2 สวนใหญๆ คือคนและเคร่ืองจักรซ่ึงตองควบคูกันไปหากเคร่ืองจักรดีแตผูใชเคร่ืองจักร
ใชงานไมเปนหรือขาดจิตสํานึกในการอนรัุกษพลังงานแลว จะสงผลใหเคร่ืองจักรสามารถ
ส้ินเปลืองพลังงานมากข้ึนได    ทําใหผลตอบแทนการลงทุนยาวนานข้ึนกวาท่ีควรจะเปน 
 ดังนั้นการอนรัุกษพลังงานจงึแบงออกเปนเปน 2 สวนคือ การใชเทคนิควิธีการหรือ  
เทคโนโลยีตางๆ  กับเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีการคนควาวิจยักันอยางกวางขวาง  อีกสวนหนึ่งคือ  การ
อนุรักษพลังงานดานจิตสํานกึ  ท่ีเปนการทํางานโดยตรงกับตัวผูใช โดยท่ัวไปวธีิการนี้มักเปน  
มาตรการที่ไมตองลงทุนหรือลงทุนนอย  โดยท่ีท้ังสองสวนมีผลเทาๆ กัน   การนํามาตรการการ
อนุรักษพลังงานทางจิตสํานกึมาใชจึงเปนแนวทางหนึ่งในการอนุรักษพลังงานท่ีเห็นผลชัดเจน  และ
สามารถทําใหเกิดข้ึนไดไมยาก 
 การลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและน้ําประปานอกจากจะชวยประหยัดไฟฟานอกจาก
เปนการชวยประหยัดไฟฟาและน้ําประปาที่จะหมดไปในอนาคต และชวยการขาดดุลเงินตราของ
ประเทศแลว  ยังสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตใหกับองคกรธุรกิจไดเปนอยางดี  ทําใหผลกําไร
ขององคกรเพ่ิมมากขึ้นหากคาใชจายทางดานพลังงานลดนอยลง   การที่จะสามารถลดการใช
พลังงานไฟฟาและน้ําประปาหรือการท่ีจะใหมีการใชอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพนั้น  
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สามารถทําไดหลายวิธี  แตการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานใหพึงเกิดกับบุคคลากรใน
องคกรเปนวิธีการหนึ่งท่ีตองทําเปนส่ิงแรกๆ 
              ในปจจุบันการใชพลังงานในอาคารสํานักงานมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ    ในอาคาร
สํานักงาน    ถือไดวาไฟฟาและน้ําประปาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจการขององคกร  
ภาระหนาท่ีและสํานึกความรับผิดชอบอันมีตอการอนุรักษพลังงาน การลดปริมาณการใชพลังงาน
ไมวาจะเปนไฟฟาหรือน้ําประปา  ก็จะเปนการชวยลดตนทุนใหกับองคกรธุรกิจไดเปนอยางดี  ดั้ง
นั้นในการวิจัยนี้จึงศึกษาถึงปจจัยหรือตัวแปรท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรการดานจิตสํานึกใน
การประหยัดพลังงานของบุคลากรภายในองคกร 
 
1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
       1.2.1   ศึกษาการตอบสนองตอมาตรการการอนุรักษพลังงานในอาคารสํานักงาน 
       1.2.2  ศึกษาปจจยัท่ีเกีย่วกับแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรการ    ดานจิตสํานึกพลังงาน 
ในอาคารสํานักงาน 

1.2.3  วิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทาง    ในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานในอาคาร 
สํานักงาน 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย       
       1.3.1  ทําการศึกษาในอาคารสํานักงานเอกชนในเขตกรุงเทพฯ  3  แหงไดแก  

    -   อาคารแอมเวย  
                 -   อาคารโตโยตา        

    -   อาคารเอสพีอาเขต  
        1.3.2  ในการศึกษาจะใชแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเก็บขอมูลของพนักงานในแตละองคกร   
ในอาคารสํานักงานดังกลาว จํานวน  586    คน 
       1.3.3  การศึกษาจะทําเฉพาะบุคลากร  ท่ีทํางานในสวนของสํานักงานของอาคารท่ีทําการศึกษา
ท้ัง  3   แหงเทานั้น 
       1.3.4  การศึกษาจะทําเฉพาะสวนท่ีเกีย่วของกับจิตสนึกพลังงาน  ในสวนของอปุกรณสํานักงาน
เทานั้น 
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1.4  สมมุติฐานในการวิจัย 
        1.4.1   ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการดานจิตสํานึกพลังงานใน
อาคารสํานักงาน 
       1.4.2 แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน   มีความสัมพันธกบัการปฏิบัติตาม
มาตรการดานจิตสํานึกพลังงานในอาคารสํานักงาน 
 
1.5   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.5.1  เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับการสรางแรงจูงใจ     ในการปฏิบัติตามมาตรการดาน
จิตสํานึกพลังงานในอาคารสํานักงาน 

  1.5.2  ใชเปนขอมูลในการจัดการและวางแผนอนุรักษพลังงาน  เพ่ือเพิ่มพูนผลกําไรใหกับองคกร 
       1.5.3  ใชขอมูลในการกําหนดแนวทางปรับปรุงระเบียบและกิจกรรมตาง ๆ   ในสํานักงานใหเอ้ือ
ตอการประหยดัพลังงาน 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การแสดงพฤติกรรมของมนุษยนั้น  ไมวาจะเปนพฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกปรากฏ
ใหเห็นหรือพฤติกรรมภายใน  ท่ีผูสังเกตไมสามารถมองเห็นไดหรือสังเกตเห็นไดยาก  มีส่ิงท่ีตอง
พิจารณาคือ  อะไรเปนตนเหตุตัวผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมา ในสมัยกอนนักจิตวิทยา
เช่ือวาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยเกิดจากสัญชาตญาณ   แตในปจจุบันเห็นวาพฤติกรรมตางๆ
ของมนุษยนั้นเกิดจากภาวะภายในของรางการท้ังส้ิน   กลาวคือในรางกายของมนุษยนั้นจะมีความ
ตองการหลายๆ อยาง  เชน  ความตองการปจจัยในการดํารงชีวิตอันเปนส่ิงจําเปน  เม่ือขาดปจจัย  
ดังกลาวชีวิตก็จะมีแรงขับผลักดันใหเกิดแรงจูงใจข้ึน 
 ความหมายของความตองการ  (Needs)  แรงขับ  (Drives)  และแรงงจูงใจ (Motives)            
(พรนพ  พกุกะพันธ, 2544 : 25)  ไดแก 
 ความตองการ  (Needs)  คือสภาพของอินทรียขาดความสมดุล     จึงเกิดแรงผลักดนัให
เกิดพฤติกรรม  เพื่อลดความเครียดและทําใหรางกายกลับสูสภาพสมดุล 
 แรงขับ  (Drives)  หมายถึงแรงผลักดันซ่ึงมาจากสภาพภายในตัวบุคคล  เชนความหิวทํา
ใหเกดิความตงึเครียดในรางกาย  จึงเกิดแรงผลักดันใหเกดิพฤติกรรม 
 แรงงจูงใจ  (Motives)  หมายถึงส่ิงท่ีจะนําอินทรียไปสูจุดหมาย 
 แรงจูงใจ หมายถึง  ความเต็มใจท่ีจะใชพลังงานเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมาย  
หรือรางวัล   (ยอดชาย  ทองไทยนันท, 2526 : 34)   การจูงใจเปนส่ิงสําคัญสําหรับการกระทําของ
มนุษยและเปนส่ิงท่ีทําใหคนไปถึงวัตถุประสงคท่ีมีสัญญาเปนรางวัลท่ีไดรับ 
 แรงจูงใจ หมายถึง  ความพยายามท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบัติตามส่ิงท่ีตองการ  ส่ิงจูงใจมี
ท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคลแตมูลเหตุอันสําคัญของบุคคลคือความตองการ (สมพงษ  เกษมสิน, 
2523 : 85) 
       2.1.1  การจูงใจ (MOTIVATION) 
 ผูบริหาร หวัหนางานหรือผูนํา มีภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติในองคกรหรือหนวยงาน
มากมายเปนอเนกประการนบัแตการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน เปนผูเช่ียวชาญ วินิจฉัยส่ังการ  
ประสานบุคคลและประโยชนขององคกร ตลอดจนเปนตัวอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนแก    
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ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน จึงเหน็ไดวาภาระหนาท่ีของผูบริหารนั้นมีมากมาย แตท่ีสําคัญและ
หัวหนางานทุกระดับช้ันจะตองเกี่ยวของก็คือ การนอมนําจิตใจของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ใหประสานสามัคคีกัน เพ่ือกอใหเกิดพลังงรวมของกลุมในการที่จะนาํองคกรไปสูเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
 นักจิตวิทยาสังคมไดศึกษาวิจยัท้ังสภาพแวดลอมในการทํางาน และทั้งพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีแสดงออก สรุปไดวา เปนผลมาจากแรงจูงใจ (Motive) แรงจูงใจในการทํางานอาจเกิดข้ึนได
หลายตัวแปร ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในและภายนอก ตวัแปรภายในหรือตัวแปรสวนบุคคล เรียกวา 
Individual Variables คือแรงจูงใจอาจจะเปนแรงผลักดัน (Drive) อารมณ (Emotion) แรงปรารถนา 
(Desires) ความไมสมหวัง (Frustration)  ความขัดแยงในจิตใจ (Dissonance) ฯลฯ  ซ่ึงกระตุนอยาก
ใหทํางานหรือไมอยากทํางานอยงมีประสิทธภาพและสําเร็จผล นอกจากปจจัยภายใน ก็อาจมีตัวแปร
ปจจัยภายนอก หรือตัวแปรภายนอกตามสถานการณ (Situational Variables) ไดแกสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เชนรางวัลตอบแทนตําแหนงงาน การเล่ือนเงินเดือน อิทธิพลของเพื่อนรวมงาน 
สภาพความสะดวกสบายในที่ทํางาน ฯลฯ  

 การจูงใจคนน้ัน เปนเทคนคิการบริการบุคคลท่ีจะทําใหการใชความรูความสามารถคน
มาใชใหเกิดประโยชน ไดผลงานสูง หรือเพ่ิมพูนมากข้ึน ท้ังนี้เพราะการจูงใจเปนการชักนํา หรือ
ระดมพลังใจ (Will power) คนใหมุงม่ันตองาน ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัตงิานบังเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 สภาพแวดลอมในการทํางานเปนสภาพทางสังคม (Social environment) ท่ีมีอิทธิพลทํา
ใหเกดิแรงจูงใจในการทํางานหรือเกดิความพึงพอใจในงานท่ีสําคัญอยางยิ่ง สภาพการทํางานใน
สํานักงานในองคกร หรือโรงงานทุก ๆแหง ทางจิตวิทยาเรียกวา ตวัแปร (Variables) เปนปจจัยทํา
ใหเกดิการผันแปรไปตามภาวะเหตุการณกาลเทศะท่ีตางๆ กันไป ตวัแปรดังกลาว จะมีผลกระทบตอ
สัมพันธภาพระหวางกลุมคนหรือมนุษยสัมพันธ  (Human relations)   และปฏิสัมพันธภายใน        
หมูคณะ (Group Interaction) ในการทํางานรวมกนัอันถือวาเปนแรงจูงใจในกาทํางานท่ีชวยใหงาน
บรรลุผล ตัวแปรดังกลาวแยกออกได 2 ประเภท คือ  

2.1.1.1 ตัวแปรบุคคล  (Individual variables)   ไดแก  ลักษณะสวนตัวทางรางกายและความ 
เปนอยู เชน เจตคติ ความถนัดตามธรรมชาติ บุคลิกภาพ ความสนใจ ส่ิงจูงใจ อาย ุ เพศ การศึกษา 
ประสบการณ ฐานะความเปนอยู ฯลฯ ท่ีมีลักษณะเปนสวนตัวแตกตางไมเหมือนกับคนอ่ืน ๆ 

2.1.1.2  ตัวแปรภายนอกตามสภาพการณ  (Situational variable) สภาพการณตาง ๆ ในองคการ 
จะแตกตางกนัท้ังทางกายภาพและทางสังคม เชน วิธีการทํางาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชสํานักงาน การจดั
สภาพแวดลอมและเน้ือท่ีใชสอยในการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสถานท่ี ลักษณะ
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ของหนวยงาน การควบคุมดูแลสํานักงาน การฝกอบรมและการใหความรูแกพนักงาน  การให
ผลตอบแทนหรือรางวัลตอบแทนในการทํางาน ฯลฯ ตัวแปรตามสภาพการณเหลานี ้ อาจพิจารณา
แบงได 2 ลักษณะคือ 

1)  ตัวแปรท่ีเปนสภาวะแวดลอมทางกายภาพและงานท่ีทํา(Physical & job variables)  
หมายถึง งานท่ีทํานั้นยากงายเพยีงใด อุปกรณชวยทํางานมีหรือไม อาคารสถานท่ีทํางานเปนอยางไร  
มีเสียงรบกวนหรือไม แสงสวางเพยีงพอหรือไม ฯลฯ 

       2)  ตัวแปรท่ีเปนภาวะแวดลอมทางสังคมและภาวะในองคการ ( Organizational and  
social variables) หมายถึง ลักษณะการแบงสายงานขององคการเปนอยางไร อํานาจหนาท่ีในการ    
ส่ังการและการดําเนินงานเปนอยางไร  จํานวนบุคลากรในองคการมากนอยเพียงใด   
      2.1.2  ประโยชนของการสรางแรงจูงใจ  
 ประโยชนของการสรางแรงจูงใจ  (ยอดชาย  ทองไทยนันท, 2526 : 35) มีหลายประการ
ดังนี ้

   2.1.2.1 พนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู   หนวยงานจะไดรับผล 
ผลิตสูง 

   2.1.2.2  ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในองคการข้ึน 
2.1.2.3   สนใจและพอใจในการทํางานเกิดความจงรักภกัดตีอองคการและเพื่อนรวมงาน 

   2.1.2.4  ชวยใหการบริหาร   การควบคุมงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ  
องคการเปนไปอยางราบร่ืน 

2.1.2.5  ชวยประหยดัคาใชจายทุกๆ อยาง 
 2.1.3  ประเภทของแรงจูงใจ  
  แบงเปน 2 ประเภท คือ 
                2.1.3.1 แรงจูงใจทางรางกาย  (Physiological  Motive)  เปนแรงจูงใจท่ีมีติดตัวมาแต
กําเนิดมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ซ่ึงเกิดจากความตองการทางรางกาย ไดแก ความหวิ ความ
กระหาย ความตองการทางเพศ เปนตน 
                 2.1.3.2 แรงจูงใจทางสังคม (Social Motive) เปนแรงจูงใจที่เกิดข้ึนทีหลังจากการเรียนรู
ในสังคมไดแกความตองการความรัก ความอบอุน การเปนท่ียอมรับในสังคม เปนตน 

 ถาแบงเหตุผลของเบ้ืองหลังในการแสดงออกของพฤติกรรม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
   1)  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการที่

จะทําบางส่ิงบางอยางดวยจิตใจของตนเองโดยไมตองใชส่ิงลอใด ๆ มากระตุน การจูงใจประเภทนี้มี
คุณคาตอการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนอยางยิ่ง การจูงใจประเภทนี้ไดแก 
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                    (1)  ความตองการ  (needs)   เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาคนเราทุกคนมีความ
ตองการและความตองการทีใ่หเกดิแรงขับ  แรงขับคนเราทําใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ซ่ึงจะเกดิผล คือความสบายใจ ความพอใจ เชน ความตองการความสําเร็จ ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ
ในการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงความสําเร็จ 
 (2)  ความสนใจพิเศษ ( Special Interest ) ถาผูปฏิบัติงานคนใดมีความสนใจ
ส่ิงใดเปนพิเศษ จะมีความตัง้ใจในการทํางาน ทําใหงานประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว 
                                  (3)   ทัศนคติ  หรือ  เจตคติ  (Attitude)  หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมี 
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความรูสึกคิดท่ีดีท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งนัน้จัดเปนการจูงใจภายในท่ีกระตุนให
บุคคลกระทําพฤติกรรม เชน ถาผูปฏิบัติมีทัศนคติท่ีดีตอหัวหนางานจะมีผลตอการทํางาน 

2) แรงจูงใจภายนอก   ( Extrinsic   Motive )    หมายถึง      การที่บุคคลแสดง  
พฤติกรรมเพราะคนเราตองการส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีนํามาเราภายนอก เพื่อนําไปสูการแสดงพฤติกรรม
ตามจุดมุงหมายของผูกระตุนการจูงใจภายนอกไดแก 

         (1)   เปาหมายหรือการคาดหวังของบุคคล 
                   (2)   ความรูเกีย่วกับความกาวหนา 
  (3)   บุคลิกภาพ 
                   (4)   เคร่ืองลอตาง ๆ เชน 
                                             -   การทดสอบ 
                                             -   การชมเชย 
                                             -   การติเตียน 
                                             -  การใหรางวลั 
                                             -  การประกวด 
                                             -  การลงโทษ 
                                             -   การแขงขัน 
      2.1.4  องคประกอบของแรงจูงใจ  
  มีดวยกัน 3 ประการ คือ 
                 2.1.4.1  ผูรับการจูงใจ 

      2.1.4.2  วธีิการจูงใจ 
                 2.1.4.3  เปาหมายของการจูงใจ 
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 2.1.4.4  เคร่ืองมือหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีจะใชจูงใจ 
 ในการจูงใจคนงานนั้น ผูบริหารจะตองสามารถเลือกใชส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีจะใช

ตอบสนองใหถูกตองกับชนิดของความตองการท่ีคนงานมีอยู ส่ิงตอบแทนตาง ๆ เหลานี้จะมี
แตกตางกันไปหลายอยางท่ีผูบริหารจะตองเลือกโดยมีการจัดสวนประกอบของส่ิงจูงใจหลายอยางท่ี
เหมาะสม และควรจะมีการใหนํ้าหนักแตละส่ิงไดอยางถูกตองอีกดวย กลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ 
จะตองมีการใหส่ิงตอบสนองส่ิงจูงใจหลายชนิด และจะตองใหแตละชนิดมากนอยตางกันตามความ
เหมาะสมดวย 
 2.1.5  การอนรัุกษพลังงานในอาคารสํานักงาน 
  อาคารจะประหยัดพลังงานไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทการใชงาน   ของอาคาร    
สํานักงาน  ลักษณะการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณ  การออกแบบระบบและอุปกรณ  เทคโนโลยี
ท่ีใช  และท่ีขาดไมไดคือมาตรการประหยดัพลังงานท่ีนํามาใช 
 สัดสวนการใชพลังงานของระบบตางๆ  จะแตกตางกันตามประเภทของอาคาร ( ตารางที่
2.1) จะเห็นไดวาระบบปรับอากาศมีสัดสวนการใชพลังงานสูงสุด ถึง  55 % และจากขอมูลโดยท่ัวๆ 
ไปของสัดสวนการใชพลังงานพบวาระบบปรับอากาศมีสัดสวนการใชพลังงานสูงถึง 60  %  ของการ
ใชพลังงานไฟฟาท้ังหมดในอาคาร  รองลงมาจะเปนการใชพลังงานไฟฟาของระบบแสงสวาง 30 %   
สวนท่ีเหลือ  15 – 20 % จะเปนการใชพลังงานไฟฟาของระบบอ่ืน ๆ เชน  อุปกรณสํานักงาน  ปมน้ํา  
ลิฟต  บันไดเล่ือน  ตูแชเย็น  เปนตน  ( วัชระ ม่ิงวิทิตกุล, 2544 : 68-69 ) 
ตารางท่ี 2.1  แสดงสัดสวนการใชไฟฟาเฉลี่ยในอาคารประเภทตาง ๆ แบงตามระบบท่ีใช 
 

ประเภทของอาคาร ปรับอากาศ (%) แสงสวาง (%) อ่ืน ๆ  (%) 

    สํานักงาน 55 30 15 
    ศูนยการคา 62 23 15 
    สถานศึกษา 38 40 22 
   โรงแรม 65 14 17 
   โรงพยาบาล 55 25 20 
 
  2.1.6   การจัดการดานพลังงานกับการอนุรักษพลังงาน 

 การจัดการดานพลังงานท่ีดีตองประกอบดวยองคประกอบหลัก ๆ คือ ( กรมการพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน, ม.ป.ป. : 26-31)  

  2.1.6.1  นโยบายดานพลังงานอันเปนการแสดงเจตนารมณ  ของผูบริหารระดับสูงตอสังคม 
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และพนักงานวา  องคกรมีความต้ังใจจริงในการประหยัดพลังงาน 
 2.1.6.2 โครงสรางการจัดการดานพลังงาน   เพื่อใหมีความรับผิดชอบดานพลังงานอยาง
ชัดเจนภายในองคกร 

2.1.6.3. การกระตุนจิตสํานึก    เพ่ือใหพนักงานกระตือรือรนท่ีจะเขารวมประหยัดพลังงาน 
อยางเต็มใจ 

2.1.6.4 ระบบขอมูล     การจัดการดานพลังงานตองอาศัยขอมูลท่ีถูกตองครบถวนและ 
เหมาะสมท้ังดานเวลาและประเภทของขอมูล 

2.1.6.5 การประชาสัมพันธ  เพื่อรักษาระดับความสนใจในการประหยัดพลังงาน ท้ังยังเปน 
การแจงใหผูท่ีสนใจทราบถึงผลการดําเนินงานดานประหยัดพลังงานขององคกร 

2.1.6.6 การลงทุนและแหลงลงทุน        มาตรการประหยัดพลังงานบางประเภทจําเปนตอง 
อาศัยเงินลงทุน  ผลตอบแทนท่ีไดจากมาตรการเหลานีอ้าจถูกกลับมาใชเปนเงินลงทุนในโครงการ
ตอๆ  มา 
 2.1.7   จิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 
 ในปจจุบันองคกรตางๆ หลายองคกรไดตระหนักถึงความจําเปนในการประหยัดพลังงาน  
บางองคกรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ มากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได  การประหยัดพลังงานใน
เบ้ืองตนตองทําการเบื้องโดยมุงเนนในการประหยัดพลังงานโดยอาศัยบุคลากรซ่ึงลงทุนนอยถึงไม
ตองลงทุนเลย  แตสามารถประหยัดพลังงานไดเทาๆ กับการใชเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน  
(กรมการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน,  ม.ป.ป. :43) 
 พระราบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. 2535  พระราชฎีกากฎ กระทรวงท่ีออก
ตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการการประหยัด      
พลังงาน  มาตรการที่แนะนํานําในการประหยัดพลังงาน  คือตองตระหนักอยูเสมอวา  การลงทุนใน
เทคโนโลยีสมัยใหม  จะไมสามาบรรลุถึงประสิทธิภาพสูงสุดท่ีคาดหวังไว  หากไมมีการสรางระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมและกระตุนจิตสํานึกของผูใชพลังงาน  
 2.1.8  หลักการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุระดบัจิตสํานึก 
 การแสดงความจริงใจตอกันและกันระหวางผูรับผิดชอบพลังงานและพนักงานท่ีไดรับ
ผลกระทบ หลักการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหไดบรรลุระดับจิตสํานึก (กรมการพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน, มปป. : 45-48) 
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 หลักการที่ทําใหการสรางแรงจูงใจประสบผลสําเร็จ       โดยการกระตุนและสรางจิตสํานึก 
ในการประหยัดพลังงานไมจาํเปนตองอาศัยตําราเลมหนาทางดานจิตวิทยา มีหลักการท่ีไดรับการ
พิสูจนแลววาไดผลในการกระตุนจิตสํานึก ระดับแรงจูงใจและความสมัครใจท่ีจะใหความรวมมือ
กับฝายบริหาร มีหลักการ 7 ประการคือ 
                   2.1.8.1 เม่ือบุคลากรไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ   เกี่ยวกับนโยบาย
แนวทาง แผนงานการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอพวกเขาโดยตรง 
       2.1.8.2  เม่ือบุคลากรไดรับทราบความจริงตามความเหมาะสมรวมท้ังปญหาและเหตุผล
ท่ีเกี่ยวของเพือ่ใชในการตัดสินใจ 
                    2.1.8.3 เม่ือบุคลากรไดรับมอบหมายอํานาจตัดสินใจเลือกใชวิธีท่ีตนเองวิเคราะหแลว
วามีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการปฏิบัติงานตนเอง 
                     2.1.8.4  เม่ือบุคลากรไดรับการรับรองการยกยองชมเชยช่ืนชมจากผลงานท่ีไดมีสวนรวม 
                    2.1.8.5 เม่ือบุคลากรเช่ือม่ันวาคุณซ่ึงเปนผูจดัการของพวกเขา  ใสใจพวกเขาแตละคน
อยางไร 
                    2.1.8.6   เม่ือบุคลากรไดรับรางวัลเพื่อเปนกําลังใจใหแกความพยายาม    อยางยอดเยี่ยม 
นอกเหนือจากรายไดท่ีไดรับเปนประจํา   การใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจนี้มิไดมีคุณคาทางวัตถุ
สําหรับบุคลากรเพียงอยางเดียว 
                   2.1.8.7   เม่ือบุคลากรเขาใจถึงผลของความผิดพลาดท่ีจะเกดิข้ึนกับพวกเขา 
  การสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานใหประสบความสําเร็จตองอาศัยมากกวาแคพูด
แรงจูงใจท้ัง 7 ประการ และหากตองทราบประสิทธิภาพสูงสุดจากบุคลากรในองคกรท่ีนําออกมาใช 
จะตองเร่ิมตนท่ีการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการภายในองคกร      ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองปญหาหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึนตองมีกรปฏิบัติอยางจริงจังจะตองพิจารณาประเด็นตางๆ 

   ความสัมพันธ หรือการส่ือสาร พูดคุย ระหวางผูจดัการกับผูเกีย่วของจะตองไมลด
ความสําคัญของบทบาทหรือความรับผิดชอบในการบริหารงานของผูจัดการโดยเด็ดขาด หลังจากท่ี
มีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ผูเกีย่วของทุกคนจะตองเขาใจในสิทธิและหนาท่ีสําคัญของผูจัดการ
ในการตัดสินใจคร้ังสุดทาย 

      การโตตอบ (การมีปฏิสัมพันธ) เพ่ือการมีสวนรวมกับผูอ่ืนๆ  จะตองไมทําดวยการ  
เสแสรงหรือการครอบงําดวยเลหเหล่ียม การเปดเผยเปนหัวใจของการมีสัมพันธ เม่ือผูจัดการ
ตัดสินใจเปนเร่ืองใด ๆ ควรแจงใหบุคลากรทราบและอธิบายเหตุผล 

   ความคิดเหน็ของบุคลากรบางอยางสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที  แตไมใชท้ังหมดแล
ตองนําไปปฏิบัติอยางมีวจิารญาณ แตควรสงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นใหมากท่ีสุด โดยอาจ
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แสดงความขอบคุณสําหรับแสดงความคิดเห็นทุก ๆ ความคิดเห็น และทุกๆ ความคิดเห็นควรไดรับ
การตอบ (รับหรือปฏิเสธ) ภายใน 10 วนั ควบคูกับเหตุผลในการนําความคิดเหน็นั้นไปปฏิบัติ
หรือไมนําปฏิบัติ ถานําวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 
   การใหขอมูลขาวสาร-การใหความจริงของผูใหขอมูล 
 หลักการในการสรางแรงจูงใจ มีความสําคัญตอการบริหารจัดหารพลังงานอยางมาก 
รวมท้ังมีความสําคัญในการแกปญหาการสูญเสียพลังงานไปโดยเปลาประโยชนท่ีมักจะเกดิข้ึนอยาง
ไมรูจักจบส้ิน 
 บุคลากรในโครงการประหยดัพลังงานและเจาหนาท่ีคนอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกับการใช   
พลังงานควรมีสวนการรับผิดชอบตอปญหารวมกนั ไมมีการตรวจสอบการใชพลังงานหรือการ
ตรวจวัดการใชพลังงาน และการลงทุนทางเทคโนโลยีใดๆ ใหประสิทธิผลโดยปราศจากความ
รวมมือของบุคคล 
 เม่ือคิดถึงการจัดการพลังงาน คนจํานวนมากมักจะคิดถึงการบริหารจัดการขอมูลเปน
อันดับแรก ตัวอยางเชน ขอมูลการใชพลังงานและกําลังผลิต การตรวจติดตาม การวดั การวเิคราะห
และการตัดสินใจ เปนตน จากน้ันจึงคิดถึงการลงทุนดานอุปกรณเปนอันดับตอมา         ตัวอยางเชน 
อุปกรณท่ีเกีย่วของกับเทคโนโลยี เปนตนซ่ึงการลงทุนดานอุปกรณนี้เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
เชนเดยีวกับท่ีเปนคาใชจายหลักอยางหนึ่งในการบริหารจดัการพลังงาน 
 นาเสียดายท่ีไมวาอุปกรณตาง ๆ จะมีความสามารถมากเพียงใด และไมวาขอมูลท่ีไดมา
จะถูกตองแมนยําเทาไร ถาพลังงานไมไดรับการจูงใจใหเปล่ียนแปลงความคิดและทัศนคติท้ังหมด
ทีทมีตอพลังงานและการใชพลังงานแลว การสูญเสียพลังงานจํานวนมากไปโดยเปลาประโยชนท่ี
เกิดข้ึนอยูทุกวนัยังคงดําเนินตอไป เคร่ืองจักรและกระบวนการผลิตจะดําเนินไป โดยปราศจากการ
คิดถึงการอนุรักษพลังงาน โครงการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจะไดรับการละเลย การอาน
มาตรวัดจะผิดพลาด มีการเปดไฟเปดน้าํท้ิงไว รวมท้ังการไมปดประตูและหนาตางหองท่ีปรับ
อากาศ 
 ขอมูลท่ีไดมาจะไมมีประโยชนใด ๆ จนกวาคนเราจะนําไปใชงาน การลงทุนตาง ๆ จะ
เปนเพยีงเคร่ืองจักรท่ีปราศจากชีวิต จนกวาจะไดรับการนําไปใชอยางตอเนื่องและชาญฉลาดภายใต
การเอาใจใสของมนุษย และนี่คือเหตุผลวาทําไมการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ตองมีการเพิ่มชีวิตชีวาใหกับขอมูลและการลงทุนโดยการมิติท่ี 3 หรือความรวมมือของมนุษยเขา
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
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 2.1.9   การส่ือสาร – วิธีการส่ือสารสองทาง 
 ทรัพยากรตาง ๆ รวมท้ังพลังงานเปนคาใชจายท่ีตองควบคุมในทัศนคติของผูจัดการ แต
สําหรับคนอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ ่งลูกจางอาจจะไมใหความสนใจในสิ่งเหลานี้ในลําดับตน ๆ 
เนื่องจากเหตุผลสําคัญ 3 อยางคือ 
                 2.1.9.1 คนสวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูท่ีเปนพนักงานจะพุงความสนใจไปท่ีเนื้องานท่ี
ตองปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติงานหรือสาธารณูปโภคท่ีใช นอกจากนีพ้ลังงานก็เปนสาธารณูปโภคท่ี
มองไมเห็น และมักจะไมไดรับความสนใจอยางจริงจัง 
  2.1.9.2 คนสวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานอาจคิดถึงพนักงานบาง ในบางคร้ังแตการ
ใชพลังงานในแตละวนั จะเปนกิจวัตรซํ้า ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูตัวและเปนเร่ืองท่ีนาเบ่ือหนาย 
     2.1.9.3  คนสวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจาง มักจะไมมองคาใชจายดานพลังงานของ
ท่ีทํางานในแงมุมเดียวกับท่ีเขามองคาใชจายดานพลังงานในบานของเขาเนื่องจากพวกเขาไมตอง
ชําระคาพลังงานเอง 
 ถาจัดเหตุผลเหลานี้ไวเปนกลุมปจจัยท่ี “ ลดแรงจูงใจ ” แลว ในปจจุบันนี้จะมีปจจัยใหม
ท่ีชวย “สรางแรง จูงใจ” คือ ความหวงใยตอส่ิงแวดลอม ในปจจุบันผูคนมีความตระหนักเพ่ิมข้ึนวา 
พลังงานเปนทรัพยากรท่ีกําลังหมดไปเปนส่ิงท่ีจะมีมูลคาสูงข้ึนเร่ือย ๆ   เปนส่ิงท่ีมีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศนท้ังในการผลิตและการนําไปใช 
 งานของผูจัดการดานพลังงานจะไมประสบความสําเร็จมากนักถาเพียงแคประกาศ        
เปาหมายในการใชพลังงานและเรียกรองใหบุคลากรทําตาม หรือโดยการกําหนดงานรวมท้ัง
ข้ันตอนการทํางานท่ีเกี่ยวของ   โดยการรองขอใหผูท่ีเกี่ยวของชวยกันกําหนดงานท่ีตองทํา  แสดง
ความเห็นชอบ และนํางานท่ีกําหนดไวปฏิบัติเทานั้น 
 การตรวจสอบและการปฏิสัมพันธจะไมเกิดประโยชนมากนัก ถาขอใหบุคลากรการสง
รายงานการตรวจวัดพลังงานใหเพียงอยางเดียว ตองปลูกจิตสํานึกและดึงปฏิกิริยาตอบกลับท่ีชัดเจน   
โดยการกระตุนเปนระยะ ๆ   การกระตุนบุคลากรนี้จะตองมีการใหรางวัลเปนเคร่ืองสนับสนุนจึงจะ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และไดรับความรวมมือจากบุคลากรแตละคน  รางวัล
ท่ีใชเปนเครื่องจูงใจไมจําเปนตองเปนเงินหรือวัตถุเสมอไป รางวัลเหลานี้ควรอยูในรูปของคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ท่ีมีคุณคาเทากับรางวัลในเชิงวัตถุมากกวาท่ีจะเปนการใหวัตถุโดยตรง 
 2.1.10   การกระตุน – วิธีการกระตุนใหเกดิความสนใจ ท่ีทําใหเกิดแนวคิดใหม 
 แมวาผูจัดการดานพลังงานจะไดประโยชนจากการเขาใจหลักการสรางแรงจูงใจเขาใจ
ถึงความจําเปนในระบบการส่ือสารแบบสองทาง และเขาใจการลดความเบ่ือหนายอันเกิดจากการ
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ท่ีตองทําเปนประจําและซํ้าซากจําเจผูจัดการดานพลังงานยังจําเปนตอง
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มีความเขาใจดานอ่ืนนอกเหนือหลักการทั่ว ๆ ไปนี้ หากตองการพัฒนาโครงการสรางแรงจูงใจท่ีมี
ประสิทธิผลจริง ๆ รวมทั้งมีการนําโครงการไปปฏิบัติและใหมีการดําเนินโครงการตอๆไป ผูจัดการ
ดานพลังงานจําเปนตองมีแนวความคิดในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ  
 ผูจัดการดานพลังงานจะตองมีความคิดสรางสรรค มีความคิดริเร่ิม และนําความคิดนัน้
ไปใชในโครงการบริหารจัดการพลังงาน 
 แนวคิดและส่ิงจูงใจตาง ๆ สามารถจูงใจแตละกลุมได แตแนวความคิดและส่ิงจงูใจ
เหลานี้จะตองแตกตางกนัไปตามส่ิงแวดลอม ปญหา และสถานการณท่ีแตกตางกนั 
 ท้ังความคิดในการจูงใจใหคนกลุมใดกลุมหนึ่งหันมาประหยัดพลังงานและการเปล่ียน 
สีสันของโครงการสรางแรงจูงใจ จําเปนตองใชความคิดเห็นริเร่ิมสรางสรรคอยางตอเนื่อง เชน 
เลือกใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคของคุณเองหรือของท่ีปรึกษาเฉพาะการสรางแรงจูงใจ 

2.1.11  อุปสรรคในการอนุรักษพลังงาน   
 อุปสรรคในการอนุรักษพลังงาน  (กรมการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน, ม.ป.ป. : 26-28) 

การจัดการดานพลังงานภายในองคกร ตองเผชิญอุปสรรคหลายประการ เชน การไมรับรู
ความสําคัญของพลังงานหรือมาตรการตางๆ ความกลัว เชน กลัวท่ีจะตองรับผิดชอบ กลัวท่ีจะตอง
แสดงความคิดเห็นซ่ึงเปนมากในสังคมไทย ความคิดท่ีวาพลังงานเปนเร่ืองท่ีไมนาสนใจ ความ
ตองการรักษาสถานภาพปจจุบันเพราะไมตองการเปล่ียนแปลง การใชเวลานานกวาจะประสบ
ผลสําเร็จ เปนตน ผูใชพลังงานสามารถหาสาเหตุผลนานัปการ มาเปนขอแกตวัในการท่ีจะไม
ประหยดั      พลังงานเพราะโดยสวนลึกแลว พลังงานมีสถานะเปนส่ิงซ่ึงมีไวเพื่อรับใช เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูใชพลังงาน เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีจะขัดขวางส่ิงท่ีจะมาเปล่ียนวิถีชีวิตทีแ่สน
สะดวกสบายไปสูการใชพลังงานอยางระมัดระวัง แตไมวาเหตุผลหรือขออางจะเปนอะไร ผูจัดการ
ดานพลังงานสามารถหลีกเล่ียงหรือกําจัดอุปสรรคเหลานี้ไดโดยส้ินเชิง 

2.1.11.1   การขาดจิตสํานึกพลังงานประเภทใดท่ีตองการกระตุนจติสํานึก        มาตรการ 
ประเภทใดท่ีกระตุนใหปดไฟเม่ือไมใชงานหรือยอมรับอุณหภูมิหองท่ีสูงข้ึน  1 - 2 องศาเซลเซียส 
มาตรการประเภทใดท่ีกระตุนใหพนกังานอานมิเตอรอยางถูกตอง บันทึกและสงขอมูลตาม
กําหนดเวลา อุปสรรคเหลาเกิดจากการขาดจิตสํานึกนี้ของพนักงาน ซ่ึงอาจมีสาเหตุหลายประการ 
ตัวอยางเชน การขาดขอมูล 

      2.1.11.2  การขาดการใหขอมูลขาวสาร     ชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาพลังงานมีราคาถูก
เนื่องจากราคาน้ํามันดิบซ่ึงเปนเช้ือเพลิงหลักมีราคาตํ่า ประกอบกับประเทศไทยไดคนพบแหลง   
น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ ซ่ึงมีผลดานจิตวิทยาระดับหนึ่งตอผูใชพลังงานวามีพลังงานใชไป
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ตลอดโดยไมตองคํานึงถึงเร่ืองของราคา ในความจริงการขาดแคลนพลังงานมีผลทางจิตวทิยา
มากกวาตอราคาของพลังงานเอง 

 เพื่อใหทุกคนในองคกรทราบปริมาณการใชพลังงานท่ีแทจริงเพ่ือใหตระหนักถึง
ความสําคัญของคาใชจายดานพลังงานตอราคาของสินคาท่ีองคกรผลิต 

     2.1.11.3  การขาดความรูดานการอนุรักษพลังงาน    อีกอุปสรรคหน่ึงในการบริหารการ
จัดการพลังงานคือ “ เราไมรูวาเราสามารถทําอะไรไดบาง ”     ส่ิงเหลานี้อาจเปนจริงในระยะเวลา
ส้ันๆ  เทานั้น เพราะผูมีจิตสํานึกจริง  มีความตองการที่จะมีสวนรวมจริง สามารถคนหา สอบถาม
โอกาสที่จะไดเขารวมไดมากมายและในท่ีสุดก็จะพบวามีชองวางการประหยดัพลังงานอีกมากใน 
สวนงานท่ีตนรับผิดชอบ 

     2.1.11.4   ความไมเขาใจในงานท่ีตนรับผิดชอบ     การประหยดัพลังงานเปนมาตรการท่ี 
กระทบพนกังานภายในองคทุกระดับ ความสําเร็จของการจัดการดานพลังงาน จะข้ึนอยูกับระดบั
ความรวมมือ  ทุกคนในองคกรเปรียบเสมือนเฟองในเคร่ืองจักรท่ีตองทํางานรวมกนัอยางสอดคลอง 
มิฉะนั้นมาตรการบางอยางอาจไมไดรับผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง ความรวมมือ เร่ิมท่ีผูบริหารมีการ
จัดการโครงสรางการจัดการดานพลังงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
นอกจากนี้การประชาสัมพันธภายในองคกรเก่ียวกับดานพลังงาน 

     2.1.11.5  การมีทิฐิและทนงตน   การประหยัดพลังงานจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกคนในองคกรหากพนักงานมีทัศนคติท่ีถือตัววา รูดีกวาเพื่อนรวมงาน(หยิ่ง)มีทิฐิสูงไมยอมท่ีจะ
แสดงใหเห็นวาตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน   วัฒนธรรมในองคกรจะเปนเคร่ืองชวยไดดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีแนวโนมท่ีจะทําเปนทีม การใหพนักงานท่ีหยิ่ง มีทิฐิสูงมามีสวนรวมใน
การเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ดูเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดในการแกไขอุปสรรค 

     2.1.11.6 ไมมีการทําขอตกลงในเร่ืองการจัดการดานพลังงาน  บอยคร้ังท่ีเร่ืองพลังงาน
ไมไดรับการพจิารณาอยางเพยีงพอจากฝายบริหาร    ท้ังๆ ท่ีคาใชจายดานพลังงานควรเปนเร่ืองที่
ไดรับความสนใจจากฝายบริหาร เชนเดียวกับเร่ืองผลิตผล คาจางแรงงาน คาใชจายดานผลิต และ
ดานอ่ืนๆ  
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2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การอนุรักษพลังงานของชาติจะประสบความสําเร็จไดข้ึนอยูกับหลายปจจัย  แตปจจัย

แตละปจจยัหลักท่ีสําคัญซ่ึงมีผลกระทบมากท่ีสุดไดแก  บุคลากรท่ีมีจิตสํานึกและมคุีณภาพ  เงินทุน
ในการดําเนินการ  และเทคโนโลยีการอนรัุกษพลังงาน (อิทธิ  พิชเยนทรโยธิน, 2539) 
 การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหมีความรูและทัศนคติ ท่ีดีเปนการสรางคานิยมใน
การใชพลังงานอยางประหยัด ดังท่ีพันพร  โขติพฤกษชูกุล (2543) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ
ความรู  ทัศนคติและพฤตกิรรมการใชน้าํอยางประหยดัภายในครวัเรือนของแมบานในเขตเทศบาล 
เมืองลําปาง จังหวดัลําปาง ผลการศึกษา การวิจยันีมี้วัตถุประสงคท่ีศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอความรู    
ทัศนคติและพฤติกรรมการใชน้ําอยางประหยัด ภายในครัวเรือน โดยศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของคือ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเคยประสบปญหาในการ
ขาดแคลนนํ้า การรับขอมูลขาดแคลนน้ํา การไดรับขาวสาร เกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัดทัศนคติ
การใชน้ําอยางประหยดั ซ่ึงดาํเนินงานโดยสัมภาษณ จากผลการศึกษา พบวา การท่ีจะใหแมบานมี
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการใชน้ําอยางประหยัดภายในครัวเรือน ใหถูกตองมาก  ยิ่งข้ึนนัน้ 
ท้ังภาครัฐและ   เอกชนจําเปนตอง ทําการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหมีความรูและทัศนคติ 
ท่ีดีแกกลุมแมบานรวมทั้งสรางคานิยมในการใชน้ําอยางประหยดัใหเปนนิสัย ทําอยางตอเนือ่ง
เพื่อให พฤติกรรมการใชน้ําอยางประหยัด 
 การฝกอบรมดานพลังงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการเกิดทัศนคติและการปฏิบัติ   
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรวมท้ังผลการดําเนินงานดานการใชพลังงาน อัธยา ถีนานนท (2541) 
ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการถายทอดเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาบริษัททีพีไอโพลีน 
จํากัด (มหาชน) การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินปจจัยท่ีผลตอการเปล่ียนแปลงระดับความรู 
ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรวมทั้งผลการดําเนินงานดานการใชพลังงาน 
ภายหลังการไดรับการถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมดานการประหยัดพลังงานในป พ.ศ. 
2541 บริษัทมีการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตลดลง การจัดการถายทอดเทคโนโลยีการประหยัด
พลังงานผานการฝกอบรมเปนเพียงสวนหนึ่งของกิจกรรมการอนุรักษพลังงานของบริษัท ตอไปควร
มีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการการอนุรักษพลังงานดานอ่ืน เชน การเลือกใชเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
การถายทอดคร้ังตอไป 
 ส่ิงสําคัญในการสรางเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน  คือการสงเสริมการมีสวน
รวมของพนักงาน ดังท่ีมัณฑนา ฟูกุล (2541) ไดศกึษาเร่ืองปจจยัท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ
พนักงานในกจิกรรม  การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานในอาคาร (ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา) ผลการศึกษาท่ีไดพบวา พนักงานในอาคารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซามีลักษณะทาง
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บุคลิกภาพเกีย่วกับการยอมรับส่ิงใหม ( นวตักรรม ) โดยเฉล่ียคอนขางชา แตมีลักษณะนิสัยดานการ
เปล่ียนแปลงท่ัวไปโดยเฉล่ียมาก โดยพนักงานคอนขางโนมเอียงไปในทางบวกวาพลังงานเปนส่ิง
สําคัญ มีประโยชนตอการดาํรงอยูของมนุษย การประหยัดพลังงานคือการพัฒนาประเทศและจะทํา
ใหเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งความความเปนอยูของคนในประเทศดีข้ึนดวยพนักงานมองเห็นวา
สภาพแวดลอมใหความสําคัญเกี่ยวกับการประหยดัพลังงาน 

 การสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนนายเรืออากาศกองบัญชาการ
ฝกศึกษาทหารอากาศ  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงาน, 2544)   
จากการศึกษาดวยวิธีการจัดหองเรียนประหยัดพลังงาน และเก็บขอมูลบางสวนในโรงเรียนนายเรือ
อากาศ  การรณรงคใหเกิดความรวมมือประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ พบวาเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งก็สามารถเห็นไดชัดวาสามารถประหยัดงบประมาณได  
เงินงบประมาณท่ีประหยัดไดนั้นสามารถนําไปพัฒนากิจการดานอื่นๆ  ไดอยางมากมาย   การ
ประหยัดพลังงานจึงเปนจิตสํานึกท่ีจําเปนตองชวยกันรณรงคอยางจริงจังและตอเนื่อง  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

             การวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤตกิรรมตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน
ในอาคารสํานักงาน ”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research ) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

 
3.1  ประชากร  และวิธีการสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยเร่ืองนี้ กลุมประชากรตัวอยางหมายถึง  บุคคลท่ีปฏิบัติงานประจําอยูใน
อาคารสํานักงานโดยไมจาํกดัหนาท่ีความรับผิดชอบ  และตําแหนงงานใน  3 อาคารสํานักงานเอกชน  
ไดแก 
                   อาคารเอสพีอาเขตต้ังอยูท่ี  เลขท่ี 69 ถ.รามคําแหง  แขวงหวัหมาก เขตบางกะป  
กรุงเทพฯ  เปนอาคารสํานักงานความสูง 5 ช้ัน  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําอยู  จํานวน  700   คน  
 

               
   
ภาพท่ี 3.1  สภาพภายนอกอาคารเอสพีอาเขต 
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ภาพท่ี 3.2  สภาพภายในสํานกังานอาคารเอสพีอาเขต 
 
 อาคารโตโยตาหัวหมากต้ังอยูท่ี  เลขท่ี  2555  ถ.รามคําแหง  แขวงหวัหมาก เขตบางกะป  
กรุงเทพฯ   เปนอาคารสํานักงานความสูง   8  ช้ัน  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจํา  จํานวน  280    คน 

               
 
ภาพท่ี 3.3 สภาพภายนอกอาคารโตโยตาหัวหมาก  
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ภาพท่ี 3.4  สภาพภายในสํานกังานอาคารโตโยตาหวัหมาก 
 
 อาคารแอมเวยตั้งอยูท่ี  เลขท่ี  52/183  ถ.รามคําแหง  แขวงหวัหมาก เขตบางกะป  
กรุงเทพฯ  มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจํา  จํานวน   500    คน 

  
 
ภาพท่ี 3.5 สภาพภายนอกอาคารแอมเวย  

DPU



 

 

21 

  
ภาพท่ี 3.4  สภาพภายในสํานกังานอาคารแอมเวย 
 
 ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง  กรณีท่ีทราบจํานวนประชากรจะใชสูตรคํานวณ
ดังตอไปนี้  
                                                    P (1 - P) 

         n =     e2       +    P (1 - P) 
                                                                       Z2                 N 
  เม่ือ       n   =   ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง 
              P    =   สัดสวนประชากรที่กําหนดจะสุม   

             Z    =   ระดับความเช่ือม่ัน  (99% = 2.58 ) 

              e    =   สัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 

                         N    =   จํานวนประชากร 
  กําหนดใหสัดสวนประชากรเทากับ 0.15 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% ความคลาดเคล่ือน 

ท่ียอมรับได  5 %  จะไดขนาดของประชากรคือ 
               -   อาคารเอสพีอาเขต             จํานวน           229    คน 
  -   อาคารโตโยตาหวัหมาก     จํานวน           154    คน    
  -   อาคารแอมเวย                    จํานวน           203    คน 

 ดังนั้นจํานวนประชากรกกลุมตัวอยางจึงเทากับ    586   คน 
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3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีใ้ชเคร่ืองมือในการวจิัยคือ  แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงผูวิจัยได
สรางข้ึนเอง  โดยมีข้ันตอนดงันี้ 

3.2.1   ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎีจากเอกสารตํารา   และงานวจิัยท่ีเกีย่วของกบัจิตสํานกึในการอนุรักษ 
พลังงาน มากําหนดเปนกรอบแนวคิด  ดัดแปลงใหเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาคร้ังนี้ 

3.2.2  สรางแบบสอบถาม  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการปฎิบัตติามมาตรการการอนุรักษพลังงาน
ท้ังโดยสวนรวมในองคกร  และสวนบุคคล  ซ่ึงมีตัวแปรคือ ลักษณะของประชากร  และการสราง    
แรงจูงใจในองคกร 
       3.2.3 นําแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน  เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความตรงของ 
เนื้อหา (Content Validity) เพือ่แกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและมคีวามสมบูรณ 
        3.2.4   นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว  ไปทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยางจาํนวน   30   คน 
แลวนํามาหาคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบสอบถาม  โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ  
ครอนบาค ( Cronbach ‘ s Alpha Coefficient )  (กานดา  พูนลาภทวี, 2539 : 47)โดยใชสูตรในการ
คํานวณดังนี ้
   

                                    α   =             n               ∑ Si2 

                                                               n  -   1           1  -  St2 

 

                   เม่ือ        α    =   คาความเท่ียงของเคร่ืองมือ   
                                   n       =   จํานวนขอของแบบสอบถาม 
                                   Si2        =   คาความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามท่ี  i  แตละขอ 
                                   St2     =   คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมดของแบบสอบถาม 
 จากการคํานวณไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ  0.84 
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3.3  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
  1. เพศ 
  2. สถานะภาพสมรส 
  3. อาย ุ
  4. ระดับการศึกษา 
  5. อายุการทํางาน 
  6. สถานะภาพการทํางาน 

 
 
 

 

    
3.4  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 เม่ือพิจารณาจากสมมติฐานที่กําหนดไว  จะมีตวัแปลดังนี้ 
สมมุติฐานขอท่ี 1.4.1 
ตัวแปรอิสระ     คือ  ลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงาน  อันไดแก 

- เพศ 
- สถานะภาพสมรส 
- อายุ 

แรงจูงใจในการสรางจิตสํานกึพลังงาน 
  1. การมีสวนรวมของบุคลากร 
  2. การอบรมใหความรูแกบุคลากร 
  3. การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร 
  4. การใหความสําคัญกับบุคลากรของ     
ผูบังคับบัญชา 
  5. การยกยองชมเชยบุคลากร 
  6. การใหรางวัลแกบุคลากร 
  7. ความเขาใจผลของความผิดพลาด
ของบุคลากร 

การฏิบัตติามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
  -  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก 
พลังงานในสวนขององค 
-  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก 
พลังงานในสวนของบุคคล 
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- ระดับการศึกษา 
- อายุการทํางาน 
- สถานะการทํางาน 

ตัวแปรตามคือ   ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
สมมุติฐานขอท่ี 1.4.2  
ตัวแปรอิสระ  คือ  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก  อันไดแก 

- การมีสวนรวมของบุคลากร 
- การอบรมใหความรูแกบุคลากร 
- การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร 
- การยกยองชมเชยบุคลากร 
- การใหรางวัลแกบุคลากร 
- การใหความสําคัญแกบุคลากรของผูบริหาร 
- ความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร 

ตัวแปรตาม  คือ ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
 
3.5  สมมุติฐานในการวิจัย 
        3.5.1     ปจจัยสวนบุคคล   มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการดานจิตสํานึกพลังงานใน
อาคารสํานักงาน 
       3.5.2  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตาม
มาตรการดานจิตสํานึกพลังงานในอาคารสํานักงาน 
 
 3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูทําการวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท้ัง  3  อาคาร
สํานักงานไดแก อาคารแอมเวย  อาคารโตโยตา   และอาคารเอสพีอาเขต  จํานวน 586 คน    คิดเปน   
สัดสวน  0.15  ของกลุมประชากรท่ีทําการศึกษาท่ีความเช่ือม่ัน 99%  คามคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได  
5% 
 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการสอบถามจากกลุมประชากรจะถูกนําไปลงรหัสและ
ประมวลผลดวยโปรแกรม  SPSS for Window จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีประมวลแลวมาจัดทําเปน    
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รายงานในรูปแบบของตาราง  และวิเคราะหแปลผลขอมูลตามทีไดจากการประมวล โดยใชวิธี     
ดังตอไปนี้  
                   สวนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับประชากร  ดวยการแจกแจงความถ่ี   ( Frequency ) หา
คารอยละ ( Percent ) และแจกแจงความถ่ี 
  สวนท่ี 2  วิเคราะหแรงจูงใจในการสรางจติสํานึก     และการปฏิบัติตามมาตรการดาน        
จิตสํานึกพลังงาน  ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percent) และแสดงความถ่ี  
รวมท้ังแสดงคาเฉล่ีย  ( Mean )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  สวนท่ี 3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงาน   ทําการวิเคระหความสัมพันธโดยใชสูตรไคสแควร (Chi-Squre Test)  
  สวนท่ี 4   วิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการดานจิตสํานึกพลังงาน ทําการวิเคระหความสัมพันธโดยใชสูตรสูตรไคสแควร (Chi-
Squre Test)   
 
3.8  สถิติท่ีใชในการวิจัย  

     ในการวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการคํานวณ ( บุญชม  ศรีสะอาด, 
2538:46-56 )  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.7.1  สถิติรอยละ (Percentage) 

              P  =          F     x  100 
                               n 
     เม่ือ          P  =  คารอยละ 
                      F  =  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
                    n  =  จํานวนความถ่ีท้ังหมด     

 3.7.2  ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉล่ีย (Mean) 
                                  n 

 X     =        ∑ Xi    
                            i  = 1 
                                  n 
 

 เม่ือ        X    =  คาตัวกลางเลขคณิตสําหรับขอมูลตัวอยาง 
                    Xi   =  คาของขอมูลตัวอยางท่ี i 
                     n    =  จํานวนตัวอยาง 

DPU



 

 

26 

3.7.3  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

      SD    =          ∑( Xi   -  X )2 

                                  n   -  1 
 

เม่ือ   SD   =   ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                                    Xi     =      คะแนนตัวอยางท่ี i 

               X      =    คาเฉล่ียของขอมูล 
                n      =   จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 

 3.7.4 ไคสแควร (Chi-Squre Test)  
                             r     c 

  X2  =  ∑   ∑        ( Oij – Eij )
2  

                                    i  = 1       j  = 1                       Eij 

          
  เม่ือ    Oij  =  ความถ่ีท่ีไดจากการสังเกตในแถวท่ี i สดมภท่ี j 
                                     Eij   =  ความถ่ีท่ีควรจะเปนในแถวท่ี i สดมภท่ี j 

            Eij  =   ni – nj 

              N 
                          ni   =   ความถ่ีรวมในแถวท่ี i 

                        nj   =   ความถ่ีรวมในสดมภท่ี j 
                           N   =   ความถ่ีรวมท้ังหมด 
          r    =   จํานวนแถว        
          c   =   จํานวนสดมภ 
 

                                    C   =                 X2   
                                                         X2   -   N       
 

เม่ือ   C     =     ขนาดของความสัมพันธ 
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 เกณฑการใหคะแนนตัวแปร 
 การใหคะแนนตัวแปร  ใชวิธีการแจกแจงความถ่ีสําหรับการวัดคาของตัวแปรซึ่งมี     
ขอความท่ีใชวดัโดยแบงออกตามหัวขอ แตละขอความมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบ คือ มากท่ีสุด 
มาก   ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ผูวิจัยจะใหคะแนนแตละคําตอบดังนี ้
  -  มากท่ีสุด     ให     5     คะแนน 
  -  มาก            ให     4     คะแนน 
  -  ปานกลาง    ให     3     คะแนน 
  -  นอย            ให     2     คะแนน 
  -  นอยท่ีสุด    ให      1     คะแนน  
 ชวงระดับคะแนนในการพิจารณา จากความกวางของอันตรภาคช้ัน 
 อันตรภาคช้ัน     =       คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด      =    5 – 1  =  0.8 
   จํานวนช้ัน          จํานวนช้ัน                                 5 
  จากหลักเกณฑดังกลาว การแปลความหมายระดับแรงจูงใจในการอนุรักษพลังงานใน
อาคารสํานักงาน  ตามระดับคะแนนดังนี ้
     คาเฉล่ีย                  ความหมาย 
 4.21 - 5.00     มีแรงจูงในในการสรางจติสํานึกการอุรักษพลังงานมากท่ีสุด 
 3.41 - 4.20     มีแรงจูงในในการสรางจติสํานึกการอุรักษพลังงานมาก 
 2.61 - 3.40     มีแรงจูงในในการสรางจติสํานึกการอุรักษพลังงานปานกลาง 
 1.81 - 2.60     มีแรงจูงในในการสรางจติสํานึกการอุรักษพลังงานนอย 
                   1.00 - 1.80     มีแรงจูงในในการสรางจติสํานึกการอุรักษพลังงานนอยท่ีสุด 
 สําหรับการวัดคาตัวแปรการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึพลังงาน  ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 
2  คําตอบคือ  ปฏิบัติ 1 คะแนน  และไมปฏิบัติ  0  คะแนน  โดยจะนาํคะแนนท้ังหมดมารวมกนัคิด
เปน 100  เปอรเซ็นต ดังนี ้
 81 - 100 % หรือ  “ 5 ”  หมายความวาปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานมากท่ีสุด 
 61 - 80  %  หรือ  “ 4 ”  หมายความวาปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานมาก 
 41 - 60  %  หรือ  “ 3 ”  หมายความวาปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานปานกลาง 
 21 - 40  %  หรือ  “ 2 ”  หมายความวาปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานนอย 
 0  -  20  %  หรือ  “ 1 ”  หมายความวาปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานนอยท่ีสุด 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยเร่ือง “  การศึกษาพฤติกรรมการการตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการ
อนุรักษพลังงานในอาคารสํานักงาน  ”      ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามท่ีไดนําเสนอเปน
ตารางประกอบการอธิบายดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง   สามารถวิเคราะหขอมูล
แบงเปน  3 สวนไดดังนี้ 
       4.1.1  ขอมูลสวนบุคคล 
       4.1.2  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 
       4.1.3  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึการอนุรักษพลังงาน 
4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานจากการวิเคราหขอมูลหาความสัมพันธ  แบงเปน  2  สวนได
ดังนี ้
         4.2.1   ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล    กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน
ซ่ึงแบงไดดังนี้ 

     -  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
ในสวนขององคกร 

     -  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
สวนของบุคคล 
 4.2.2   ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานซ่ึงแบงเปน  2  สวนไดดังนี้ 

      -   ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน    กับการปฎิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 

      -   ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน  กับการปฎิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
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4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเบือ้งตน 
       4.1.1   ขอมูลสวนบุคคล 
                    ขอมูลปจจยัสวนบุคคลเกีย่วกับเพศ  สถานะภาพสมรส  อายุ  ระดับการศกึษา  อายกุาร
ทํางานและสถานะภาพการทํางานปรากฏผลดังนี้  
                     ขอมูลปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับเพศ  จากจํานวนขอมูลท้ังหมดพบวาประชากรกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง   รอยละ  69.2   ( ภาพที่ 4.1 )  ท่ีเหลือเปนเพศชายโดยที่สถานะภาพ
สมรส   ของกลุมประชากรตัวอยางสวนใหญมีสถานะภาพโสด  รอยละ 74.4  ( ภาพท่ี  4.2 )   
              

                    

หญิง

69.2%

ชาย

30.8%
ชาย

หญิง

 
ภาพท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมประชากรตัวอยางจาํแนกตามเพศ 
 
                

                      

โสด

74.4%

สมรส

25.6%

โสด

สมรส

 
ภาพท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมประชากรตัวอยางจาํแนกตามสถานภาพสมรส 
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  กลุมประชากรตัวอยางท่ีทําการศึกษา  พบวามีชวงอายุอยูระหวาง  20 – 29  ป   รอยละ 
47.1  ( ภาพท่ี  4.3 )  และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ รอยละ  80.2 โดยท่ีไมมี
กลุมตัวอยางคนใดอายุต่ํากวา  20  ป  และมีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  ดังภาพท่ี 4.4 

0

47.1

35.2

16

1.7

0 10 20 30 40 50

ตํ่ากวา 20 ป

20 – 29 ป

30 – 39 ป

40 – 49 ป

มากกวา 50 ป

รอยละ

 
ภาพท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรตัวอยางจําแนกตามอายุ                 

0

3.2

13

80.2

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ตํ่ากวามัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

รอยละ

 
ภาพท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
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 ในดานอายกุารทํางานของกลุมประชากรตวัอยาง   พบวาสวนใหญมีอายกุารทาํงานอยู
ระหวาง  1 – 3 ป    รอยละ  32.6  รองลงมาคือมีอายกุารทํางาน  10   ปข้ึนไป  รอยละ 29.2  โดยท่ีอายุ
การทาํงาน  4 – 6  ป  มีจํานวนนอยท่ีสุด  ( ภาพท่ี  4.5 )  ดานสถานะภาพการทํางานของประชากร
ตัวอยางสวนใหญเปนพนกังาน  รอยละ 76.1  รองลงมาเปนหวัหนางาน  รอยละ 17.2  ผูจัดการ  รอยละ 
5.1   และมีสถานะภาพการทํางานเปนผูบริหาร  รอยละ  1.5   แสดงดังภาพท่ี 4.6 
 

                   

20.1

32.6

4.6

13.5

29.2

0 5 10 15 20 25 30 35

ต่ํากวา 1 ป

1 – 3 ป

4 – 6 ป

7 – 9 ป

10 ปขึ้นไป

รอยละ

 
 
ภาพท่ี  4.5  จํานวนและรอยละของกลุมประชากรตัวอยางจาํแนกตามอายกุารทาํงาน 
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ภาพท่ี  4.6  จํานวนและรอยละของกลุมประชากรตัวอยางจําแนกตามสถานภาพการทํางาน 
 
        4.1.2  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากไดแก  องคกรเปดโอกาศและสนับสนุนใหบุคคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการอนุรักษพลังงาน    องคกรมีการใหความรูในการอนุรักษ พลังงานใหกับบุคลากรอยางท่ัวถึง  
ผูบริหารในองคกรใหการสนับสนุนสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ   และการ
ท่ีบุคคลากรไมชวยกันอนุรักษพลังงานทําใหตนทุนขององคกรสูงข้ึนซ่ึงจะสงผลกระทบในทางลบ
ตอผลตอบแทนของบุคคลากร  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
ไดแก  องคกรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตามความเปนจริงแก
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ   และผลการตอบท่ีไดรับจะทําใหบุคลากรมีกําลังใจในการอนุรักษพลังงาน 
และพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยไดแก   องคกรมีการยกยองชมเชยหรือ
ใหรางวัลเปนผลตอบแทนในการอนุรักษพลังงานของบุคลากร  แสดงดังภาพ  4.7 
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3.96 มาก
3.42 มาก

3.28 มาก
3.64 มาก

2.57 นอย
2.84 ปานกลาง

3.58 มาก
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ระดับการปฏิบัติ

1

แร
งจู
งใ
จ

การมีสวนรวมของบุคลากร การอบรมใหความรูแกบุคลากร

การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร การใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา

การยกยองชมเชยบุคลากร การใหรางวัลแกบุคลากร

ความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร
 

 
ภาพท่ี    4.7    จํานวนรอยละ   คาเฉล่ีย       คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการปฏิบัติหรือความคิดเหน็ 
                        ของกลุมประชากรตัวอยางเกี่ยวกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 
 
              4.1.3  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 
                        4.1.3.1  การปฏิบัติในสวนขององคกร 

  จากการศึกษาขอมูลการปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในสวนของ
องคกร  พบวามาตรการท่ีปฏิบัติตามระดับมากที่สุดคือ  การนํากระดาษมา  Recycle ใชใหมซ่ึงมี
การปฏิบัติตามสูงถึงรอยละ  96.2  ท้ังนี้เปนผลมาจากมาตรการดังกลาวเปนมาตรการท่ีไมสงผล
กระทบตอการทํางานหรือมีผลตอบุคลากรแตอยางใด  มาตรการอ่ืนๆ  ท่ีไดรับการตอบรับเปนอยาง
ดี  เชน  มาตรการการใชสบูเหลวแทนสบูกอน (80%)  การใชวิธีสงขอมูลขาวสารผานระบบ
คอมพิวเตอร (76.2%)  สวนมาตรการท่ีสงผลกระทบตอบุคลากรจะมีการตอบสนองตอมาตรการท่ี
ลดลง  อันเนื่องมาจากบุคลากรไดรับผลกระทบ  เชนการปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเวลาเลิกงานอัน
สงผลกระทบตอความรูสึกและความสบายของบุคลากร  จึงมีระดับการตอบสนองตอมาตรการตํ่า 
ดังภาพท่ี 4.8   ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวามาตรการท่ีสงผลตอความสบายและความเคยชินของ
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มนุษยมักไมไดรับการตอบสนองอยางเห็นไดชัด   ซ่ึงจากผลการสํารวจท่ีไดรับแสดงใหเห็นถึง
ความไมเขาใจ  และการไมใหความสําคัญในการอนุรักษพลังงาน 
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1. เปดเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส
2. เปดเครื่องปรับอากาศหลังเริ่มงาน
3. เปดเครื่องปรับอากาศหลังเริ่มงานอยางนอย 1 ชั่วโมง
4. ปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงาน
5. ปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงานอยางนอย 30 นาที
6. ปกติเม่ือเปดเครื่องปรับอากาศ  จะตองปดเครื่องระบายอากาศ
7. ชุดทํางานในองคกรของทานไมไดประกอบดวยสูทหรือสูทออน
8.ไมเก็บเอกสารและวัสดุอ่ืนท่ีไมจําเปนไวในหองปรับอากาศ
9. ไมใชอุปกรณท่ีปลอยความรอน  เชน กาตมนํ้า ในหองปรับอากาศ  
10. ใชวิธีการสงขอมูลขาวสารผานระบบคอมพิวเตอรแทนการพิมพใสกระดาษ หรือสงโทรสาร
11. นํากระดาษที่ใชแลวเพียง 1 ดานกลับมาใชดานท่ีเหลือ
12. ใชการสงเอกสารตอๆ  กันแทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด
13. ใชสบูเหลวในการชะลางแทนการใชสบูกอน
14. ไมใชจานกระดาษ  แกวนํ้ากระดาษ เวลาสังสรรค

 
ภาพท่ี  4.8 จํานวนและรอยละของการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึพลังงานในสวนขององคกร 
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4.1.3.2  การปฏิบัติในสวนของบุคคล 
 การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลซ่ึงเปนกลุมประชากรท่ีมี
อายุ 20  ปข้ึนไป  และมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป    พบวา   ผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดเปนสวนใหญ สวนมาตรการท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ  ปด
เคร่ืองโทรสารและอุปกรณสํานักงานอ่ืน ๆ  ทุกคร้ังหลังเลิกงาน  รอยละ  78.1  และปดอุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ดวยการถอดปล๊ัก  รอยละ  79.5  ดังรายละเอียดในภาพท่ี 4.9  แสดงใหเห็นวามาตรการ
ท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเปนส่ิงท่ีทําไดงายและไมสงผลกระทบตอความสะดวกสบาย
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

87
.7 
มา
กที่

สุด

95
.5 
มา
กที่

สุด
87

.6 
มา
กที่

สุด

89
.8 
มา
กที่

สุด
82

.2 
มา
กที่

สุด
78

.1 
มา
ก

95
.4 
มา
กท

ี่สุด
87

.0 
มา
กที่

สุด
79

.5 
มา
ก

91
.1 
มา
กที่

สุด

96
.7 
มา
กที่

สุด

0

50

100

ปฏิ
บัต

ิตา
ม 

(%
)

1
มาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานสวนบุคคล

1. ปกติเม่ือเปดเครื่องปรับอากาศทานจะปดประตูทันทีเม่ือเขา-ออกหอง
2. ปดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช
3. ตั้งหนาจอคอมพิวเตอรใหพักการทํางานเม่ือไมใชงาน
4. ปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเม่ือไมใชเปนเวลานานๆ  หรือชวงพักกลางวัน
5. ปดเครื่องพิมพ (Printer) ทุกครั้งเม่ือไมใชงาน
6. ปดเครื่องโทรสารและอุปกรณสํานักงานอ่ืนทุกครั้งหลังเลิกงาน
7. ไมเปดเครื่องทํานํ้ารอน  เครื่องทํานํ้าเย็นท้ิงไวขามคืน
8. ปดเครื่องใชไฟฟาท่ีมีรีโมทท่ีตัวเครื่องดวยทุกครั้งหลังเลิกใชงาน
9. ปดอุปกรณไฟฟาตางๆ ดวยการถอดปล๊ัก ทุกครั้งหลังเลิกใชงาน
10. ขึ้น-ลง อาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นโดยไมใชลิฟท
11. ไมเปดใหนํ้าไหลตลอดเวลา ขณะลางมือ  ลางภาชนะฯ  

ภาพท่ี 4.9  จํานวนและรอยละของการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึพลังงานในสวนของบุคคล 
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4.2  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ สถานะภาพสมรส  
อายุ  ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน  สถานะภาพการทํางาน  และจูงใจในการสรางจิตสํานึกกับ
การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  ปรากฏผลดังนี้ 
       4.2.1   ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
      4.2.1.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก
พลังงานในสวนขององคกร  
  เพศกับการปฏิติบัติตามมาตรการจิตสํานึก พลังงานในสวนขององคกร   พบวาไมมี
ความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรไมข้ึนอยู
กับเพศของบุคลากร   ดังแสดงในภาพท่ี  4.10 
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X2 =  9.44     P =  0.024 
ภาพที่  4.10  กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง  เพศของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก 
                      พลังงานในสวนขององคกร 
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  สถานะภาพสมรสกับการปฏัติบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   
พบวา  มีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร
ข้ึนอยูกับสถานะภาพสมรสของบุคลากร   โดยท่ีบุคลากรที่มีสถานะภาพโสดจะปฏิบัติตาม
มาตรการมากกวาบุคลากรท่ีมีสถานะภาพสมรส   เม่ือวิเคราะหตามสัดสวน  ดังแสดงในภาพท่ี 4.11 
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X2 =  21.67     P =  0.000 
ภาพท่ี   4.11   กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง   สถานะภาพสมรสของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                       มาตรการจิตสํานึกพลังงานใน สวนขององคกร 
 
  อายุกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก พลังงานในสวนขององคกร   พบวา  ไมมี
ความสัมพันธกัน  แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรไม
ข้ึนอยูกับอายุของบุคลากร   ดังแสดงในภาพท่ี 4.12 
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X2 =  8.16     P =  0.086 
ภาพท่ี  4.12  กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง   อายขุองบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึ    
                   พลังงานในสวนขององคกร 
  ระดับการศึกษากับการปฏัติบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   
พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ
องคกรไมข้ึนอยูกับระดับการศึกษาของบุคลากร   ดังแสดงในภาพท่ี 4.13 
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X2 =  7.18     P =  0.127 
ภาพท่ี 4.13  กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง     ระดับการศึกษาของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                   มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
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  อายุการทํางานกับการปฏัติบัติตามมาตรการ  จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   
พบวา  มีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร
ข้ึนอยูกับอายุการทํางานของบุคลากร   โดยท่ีบุคลากรท่ีมีอายุการทํางานนอยจะปฏิบัติตามมาตรการ
มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุการทํางานมาก  เมื่อวิเคราะหตามสัดสวน   ดังแสดงในภาพท่ี 4.14 

0

20

40

60

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด

ระดับการปฏิบัติตาม

ปฏ
ิบัต

ิ(%
)

< 1 ป

1-3 ป

4-6 ป

7-9 ป

> 10 ป

 
X2 =  8.16     P =  0.086 
ภาพท่ี    4.14    กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอายุการทํางานของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                        มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 
  ในดานสถานะภาพการทํางานกับการปฏัติบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวน
ขององคกรจากการวิเคราะหขอมูล   พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรนั้นจะไมขึ้นอยูสถานะภาพการทํางานของบุคลากร   (ภาพท่ี 
4.15)   หากแตเปนไปตามพ้ืนฐานความรูความเขาใจรวมถึงการมีจิตสํานึก  หรือมีการกระตุนจาก
ส่ิงจูงใจอ่ืนๆ    
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X2 =  5.73     P =  0.220 
ภาพท่ี  4.15  กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง  สถานะภาพการทํางานของบุคลากรกับการปฏิบัติ 
                     ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

4.2.1.2 ความสัมพันธระหวาง      ปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
สวนของบุคคล    
  เม่ือพิจารณาในสวนของเพศกับการปฏัติบัติตามมาตรการจิตสํานึก  พลังงานในสวน
ของบุคคล   พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน อันหมายถึงการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน
สวนของบุคคลสามารถปฏิบัติตามไดทุกเพศทุกวัย  เพียงแตไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติเทานั้น  
ดังแสดงในภาพท่ี 4.16 
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X2 =  1.51     P =  0.219 
ภาพท่ี    4.16   กราฟแสดงความสัมพนัธระหวางเพศของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจติสํานกึ 
                         พลังงานในสวนของบุคคล 
  สถานะภาพสมรสกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   
พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล
ไมข้ึนอยูกับสถานะภาพสมรสของบุคลากร    เนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการเปนพื้นฐานความรู
ความเขาใจในการอนุรักษพลังงานโดยสวนบุคคลท่ีมีมาแตเดิม  ดังแสดงในภาพท่ี 4.17 
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X2 =  0.001     P =  0.978 
ภาพท่ี    4.17   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางสถานะภาพสมรสของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                        มาตรการจติสํานึกพลังงานในสวนของบคุคล 
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  อยางไรก็ตามในดานของอายุกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ
บุคคล   พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน (ภาพที่ 4.18) แสดงใหเห็นถึง  การปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลนั้นไมข้ึนอยูกับอายุของบุคลากรแตอยางใด    
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X2 =  5.58     P =  0.061 
ภาพท่ี    4.18    กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอายุของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึ 
                          พลังงานในสวนของบุคคล 
 
  การศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา ไมมี
ความสัมพันธกัน (ภาพท่ี  4.19) แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ
บุคคลไมข้ึนอยูกับระดับการศึกษาของบุคลากร  เพียงแตบุคคลากรไดรับความรูความเขาใจอันทํา
ใหเห็นความสําคัญในการอนุรักษพลังงาน   ก็จะทําใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการไดเหมือนๆ  
กัน 
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X2 =  16.55     P =  0.056 
ภาพท่ี     4.19   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                        มาตรการจติสํานึกพลังงานในสวนของบคุคล 
  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  อายุการทํางานกับการปฏิบัติตามมาตรการ  
จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลไมข้ึนอยูกับอายุการทํางานของบุคลากร   ดังแสดงใน
ภาพท่ี 4.20 
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X2  =  4.25    P  =  0.120 
ภาพท่ี    4.20     กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอายุการทํางานของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                          มาตรการจติสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
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  สถานะภาพการทํางานกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   
พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ
บุคคลไมข้ึนอยูกับสถานะภาพการทํางานของบุคลากร   ดังแสดงในภาพท่ี 4.21 
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X2  =  3.78    P  =  0.151 
ภาพที่  4.21  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางสถานะภาพการทํางานของบุคลากรกับการปฏิบัติตาม 
                     มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

4.2.2 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติตามมาตรการ 
จิตสํานึกพลังงาน 

         4.2.2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน  กับ
การปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการมีสวนรวมของบุคคลากรกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   พบวา  มีความสัมพันธกัน   แสดงวาการปฏิบัติ
ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน    
ดานการมีสวนรวมของบุคลากร    โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูง    การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูง
เชนกัน   ดังแสดงในภาพท่ี  4.22 
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X2  =  60.19     P  =  0.000 
ภาพท่ี   4.22   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจติสํานึกพลังงาน    ดานการมี 
                         สวนรวมของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจติสํานกึพลังงานในสวนขององคกร 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน   ดานการอบรมใหความรูแกบุคลากรกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  พบวา  มีความสัมพันธกัน  แสดงถึง  การ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรนั้นข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสราง
จิตสํานึกพลังงานดานการอบรมใหความรูแกบุคลากร  โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตาม
มาตรการก็จะสูงเชนกัน   ดังแสดงในภาพท่ี  4.23 
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X2  =  75.98      P  =  0.000 
ภาพท่ี 4.23  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการอบรมให 
                     ความรูแกบุคคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
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  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน   ดานการไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากรกับ
การปฏัติบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   พบวา  มีความสัมพันธกัน แสดงวา
การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสราง
จิตสํานึกพลังงานดานการไดรับขอมูลขาวสารของบุคคลากร    โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูงการ
ปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.24 
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X2  =  89.60      P  =  0.000 
ภาพที่ 4.24  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการไดรับขอมูล 
                      ขาวสารของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 

 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการใหความสําคัญกับบุคลากรของ
ผูบังคับบัญชากับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   พบวา  มี
ความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรข้ึนอยูกับ
แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา  โดยท่ี
ระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.25 
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X2  =  156.90      P  =  0.000 
ภาพที่ 4.25  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการให  

ความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา   กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก                          
พลังงานในสวนขององคกร 

  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการยกยองชมเชยบุคลากรเม่ือมีการปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรมีความสัมพันธกัน   แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรนั้นข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการยกยอง
ชมเชยบุคลากร  โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน ดังภาพท่ี  4.26 
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X2  =  51.84     P  =  0.000 
ภาพท่ี  4.26  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการยกยอง     
                     ชมเชยบุคลากรกับการปฏิบัตติามมาตรการจติสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
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  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการใหรางวัลแกบุคลากรกับการปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   พบวา  มีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การปฏิบัติ
ตามมาตรการ  จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก
พลังงานดานการใหรางวัลแกบุคลากร  โดยที่ระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะ
สูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.27 
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X2  =  41.01     P  =  0.000 
ภาพท่ี  4.27   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการให 
                     รางวัลแกบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 

 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานความเขาใจผลของความผิดพลาดของ
บุคลากรกับการปฏัติบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   พบวา  มีความสัมพันธ
กัน  แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกรข้ึนอยูกับแรงจูงใจใน
การสรางจิตสํานึกพลังงานดานความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร  โดยท่ีระดับของ
แรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.28 
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X2  =  53.80     P  =  0.000 
ภาพที่ 4.28  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานความเขาใจ 
                    ผลของความผิดพลาดของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวน 
                   ขององคกร 
 

           4.2.2.2   การวเิคราะหความสัมพนัธระหวาง   แรงจูงใจในการสรางจิตสํานกึพลังงานกับ
การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการมีสวนรวมของบุคคลากรกับการปฏัติบัติ
ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การ
ปฏิบัติตามมาตรการ  จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลไมข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสราง
จิตสํานึกพลังงานดานการมีสวนรวมของบุคคลากร    ดังแสดงในภาพท่ี  4.29 
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X2  =  1.89     P  =  0.595 
ภาพท่ี 4.29  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน     ดานการมี  
                    สวนรวมของบุคคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
   
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน   การอบรมใหความรูแกบุคลากรกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  มีความสัมพันธกัน  แสดงวา  การ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก
พลังงานดานการอบรมใหความรูแกบุคลากร  โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตาม
มาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.30 
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X2  =  9.40      P  =  0.009 
ภาพท่ี 4.30  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการอบรม 
                    ใหความรูแกบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึพลังงานในสวนของบุคคล 
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  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากรกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  มีความสัมพันธกัน   แสดงวา  การ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก
พลังงานดานการไดรับขอมูลขาวสารของบุคคลากร  โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตาม
มาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.31 
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X2  =  11.66      P  =  0.003 
ภาพท่ี 4.31 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน ดานการไดรับ 
                      ขอมูลขาวสารของบุคคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 

 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการใหความสําคัญกับบุคลากรของ
ผูบังคับบัญชากับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   พบวา   มี
ความสัมพันธกัน   แสดงวา  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลข้ึนอยูกับ
แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา  โดยท่ี
ระดับของแรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.32 
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X2  =  26.27      P  =  0.000 
ภาพท่ี 4.32  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน     ดานการให 
                    ความสําคัญบุคลากรของผูบังคับบัญชา    กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน   
                    ในสวนของบุคคล 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการยกยองชมเชยบุคลากร  กับการปฏิบัติ
ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน  แสดงวาการ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลไมข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก
พลังงานดานการยกยองชมเชยบุคลากร   ดังแสดงในภาพท่ี  4.33 
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X2  =  6.00      P  =  0.050 
ภาพท่ี 4.33 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการยกยอง 
                   ชมเชยบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
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  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการใหรางวัลแกบุคลากร กับการปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  มีความสัมพันธกัน   แสดงวาการปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน
การใหรางวัลแกบุคลากร   โดยท่ีระดับของแรงจูงใจสูง    การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน  
ดังแสดงในภาพท่ี  4.34 
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X2  =  13.08      P  =  0.001 
ภาพท่ี 4.34  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน     ดานการให 
                    รางวัลแกบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานความเขาใจผลของความผิดพลาดของ
บุคลากร กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  มีความสัมพันธ
กัน    แสดงวาการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคลข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการ
สรางจิตสํานึกพลังงานดานความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร  โดยท่ีระดับของ
แรงจูงใจสูง   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะสูงเชนกัน  ดังแสดงในภาพท่ี  4.35 
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X2  =  20.19      P  =  0.000 
ภาพท่ี  4.35   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจติสํานึกพลังงาน     ดานความ 
                      เขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร  กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน    
                    ในสวนของบุคคล 
 
  จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประชากร   พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ   
69.9     สถานะภาพโสดรอยละ 73.9  อายุระหวาง  20 - 29 ป  รอยละ 47.4  มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  รอยละ 80.3  มีอายุการทํางานอยูระหวาง 1 – 3 ป  รอยละ 33.0 และสวนใหญมี
สถานะภาพการทํางานเปนพนักงาน รอยละ 76.4 
          แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน   พบวา   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก  คือการมีสวนรวมของบุคลากร   การอบรมใหความรูใหแกบุคลากร  การ
ใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา   และความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร   
  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  พบวา  มาตรการท่ีปฏิบัติ
ตามอยูในระดับมากท่ีสุด คือ นํากระดาษท่ีใชแลวเพียง 1 ดานกลับมาใชดานท่ีเหลือรอยละ 96.1  ใช
สบูเหลวในการชะลางแทนการใชสบูกอนรอยละ 81.3 มาตรการที่ปฏิบัติตามอยูในระดับมากคือ
เปดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียล รอยละ 71.7  ไมเก็บเอกสารและวัสดุอ่ืนท่ีไม
จําเปนไวในหองปรับอากาศรอยละ 61.6 ไมใชอุปกรณท่ีปลอยความรอนในหองปรับอากาศรอยละ 
68.8   ใชวิธีการสงขอมูลขาวสาร ผานระบบคอมพิวเตอรแทนการพิมพใสกระดาษหรือสงโทรสาร
รอยละ 76.5   ใชการสงเอกสารตอๆ กัน  แทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด รอยละ 67.7  และไมใช
จานกระดาษ แกวน้ํากระดาษ เม่ือจัดงานเล้ียงสังสรรคตางๆรอยละ 75.8   มาตรการที่ปฏิบัติตาม
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ระดับปานกลางคือ  เปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงาน รอยละ 50.7  เม่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศ
จะตองปดเคร่ืองระบายอากาศ รอยละ 49.0  และชุดทํางานในองคกรไมไดประกอบดวยสูทหรือสูท
ออนรอยละ  49.0  มาตรการที่ปฏิบัติตามระดับนอยคือ เปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงานอยางนอย  
30  นาที  รอยละ 31.2  และมาตรการท่ีปฏิบัติตามระดับนอยท่ีสุดคือ  เปดเคร่ืองปรับอากาศหลัง    
เร่ิมงานอยางนอย  1  ช่ัวโมงรอยละ 19.3    
 การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบคุคล  พบวา   มีระดับการปฏิบัติ
มากท่ีสุดเปนสวนใหญ สวนมาตรการท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ  ปดเคร่ืองโทรสารและ
อุปกรณสํานักงานอ่ืน ๆ  ทุกคร้ังหลังเลิกงาน  รอยละ  78.1  และปดอุปกรณไฟฟาตางๆ ดวยการ
ถอดปล๊ัก  รอยละ  80.1   
  ปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร พบวา  
สถานะภาพสมรสและอายุการทํางานของบุคลากรมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  สวน  เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา  และสถานะภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึ
พลังงานในสวนขององคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง  
ท่ี  4.1 
ตารางท่ี    4.1    ความสัมพันธระหวาง  ปจจัยสวนบุคคลกับการปฎิบัตติามมาตรการจติสํานึกพลังงาน 
                          ในสวนขององคกร 
 

ปจจัยสวนบุคคล X2 P 
เพศ 9.44 0.024 

สถานะภาพสมรส                  21.67 0.000 
อายุ 8.16 0.086 

ระดับการศึกษา 7.18 0.127 
อายุการทํางาน                  43.54 0.000 

สถานะภาพการทํางาน 5.73 0.220 
 
  ปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  
ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  สถานะภาพสมรส  อายุ  ระดับการศึกษา  อายกุารทํางาน  และ
สถานะภาพการทํางาน  ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ
บุคคล   ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี  4.2 
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ตารางท่ี   4.2     ความสัมพันธระหวาง  ปจจัยสวนบุคคลกับการปฎิบัตติามมาตรการจติสํานึกพลังงาน 
                         ในสวนของบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล X2 P 
เพศ 1.51 0.219 

สถานะภาพสมรส  0.001 0.978 
อายุ 5.58 0.061 

ระดับการศึกษา                  16.55 0.056 
อายุการทํางาน                    4.25 0.120 

สถานะภาพการทํางาน 3.78 0.151 
 
  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน
สวนขององคกร  พบวา  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานทุกดานมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี  4.3 
 
ตารางที่  4.3  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติตาม      

มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

แรงจูงใจในการสรางจิตสํานกึพลังงาน X2 P 
การมีสวนรวมของบุคลากร 60.19 0.000 

การอบรมใหความรูแกบุคลากร 75.98 0.000 
การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร 89.60 0.000 

การใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา           159.90 0.000 
การยกยองชมเชยบุคลากร 51.84 0.000 
การใหรางวัลแกบุคลากร 41.01 0.000 

ความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร 53.80 0.000 
  
 แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน
สวนของบุคคล  พบวา  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานการมีสวนรวมของบุคลากรและ
ดานการยกยองชมเชยบุคลากร ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน

DPU



 

57 

สวนของบุคคล    สวนแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานอ่ืนๆ  มีความสัมพันธกับการ
ปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล    ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี  4.4 
 
ตารางท่ี  4.4  ความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการสรางจติสํานึกพลังงานกับการปฎิบัตติามมาตรการ 
                         จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

แรงจูงใจในการสรางจิตสํานกึพลังงาน X2 P 
การมีสวนรวมของบุคลากร  1.89 0.595 

การอบรมใหความรูแกบุคลากร  9.40 0.009 
การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร 11.61 0.003 

การใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา 26.27 0.000 
การยกยองชมเชยบุคลากร  6.00 0.050 
การใหรางวัลแกบุคลากร 13.08 0.001 

ความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร 20.19 0.000 
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บทที่ 5 

อภิปรายผล  สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง  “ การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษ
พลังงานในอาคารสํานักงงาน ” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตอบสนองตอมาตรการการอนุรักษ
พลังงานในอาคารสํานักงาน  แรงจูงใจท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน  หา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนขององคกรกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงาน 
 ตัวอยางท่ีใชในการวจิัย  คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําอยูในอาคารสํานักงาน  ไดแก  
อาคารเอสพีอาเขต  อาคารโตโยตา  อาคารแอมเวย  จาํนวน  586  คน  คิดเปนสัดสวนรอยละ15  
ของบุคลกรในอาคารสํานักงานท้ังหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  3  สวน  คือ  สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล  สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในองคกร  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึพลังงานในอาคารสํานักงาน  ประกอบดวยการปฏิบัติในสวนของ
บุคคล  และในสวนขององคกร 
 การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 สวน  คือ  สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประชากร
ดวยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ  สวนท่ี 2  วิเคราะหแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกและการ
ปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน  ดวยการแจกแจงความถ่ี  หาคารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  สวนท่ี 3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  กับการปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานโดยการคํานวณคาไคสแควร (Chi-Squre Test)   สวนท่ี 4  วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน
โดยการคํานวณคาไคสแควร (Chi-Squre Test)  
 ผลการศึกษาวจิัยปรากฏผลดงันี้ 
 5.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร   พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง  สถานะภาพโสด  อายุ
ระหวาง  20 - 29 ป  มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีอายุการทํางานอยูระหวาง 1 – 3 ป  
และสวนใหญมีสถานะภาพการทํางานเปนพนักงาน  
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        5.1.2  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก  คือการมีสวนรวมของบุคลากร   การอบรมใหความรูใหแกบุคลากร  การให
ความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา   และความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร   
  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  พบวา  มาตรการท่ีปฏิบัติ
ตามอยูในระดับมากท่ีสุด คือ นํากระดาษท่ีใชแลวเพียง 1 ดานกลับมาใชดานท่ีเหลือและใชสบูเหลว
ในการชะลางแทนการใชสบูกอน มาตรการท่ีปฏิบัติตามอยูในระดับมากคือเปดเคร่ืองปรับอากาศท่ี
อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียล ไมเก็บเอกสารและวัสดุอ่ืนท่ีไมจําเปนไวในหองปรับอากาศ ไมใช
อุปกรณท่ีปลอยความรอนในหองปรับอากาศ   ใชวิธีการสงขอมูลขาวสาร ผานระบบคอมพิวเตอร
แทนการพิมพใสกระดาษหรือสงโทรสาร   ใชการสงเอกสารตอๆ กัน  แทนการสําเนาเอกสาร
หลายๆ ชุด  และไมใชจานกระดาษ แกวน้ํากระดาษ เม่ือจัดงานเล้ียงสังสรรคตางๆ   มาตรการท่ี
ปฏิบัติตามระดับปานกลางคือ  เปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงาน   เมื่อเปดเคร่ืองปรับอากาศจะตอง
ปดเคร่ืองระบายอากาศ   และชุดทํางานในองคกรไมไดประกอบดวยสูทหรือสูทออน  มาตรการท่ี
ปฏิบัติตามระดับนอยคือ เปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงานอยางนอย  30 นาที   และมาตรการท่ี
ปฏิบัติตามระดับนอยท่ีสุดคือ  เปดเคร่ืองปรับอากาศหลังเร่ิมงานอยางนอย  1  ช่ัวโมง    
 การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบคุคล  พบวา   มีระดับการปฏิบัติ
มากท่ีสุดเปนสวนใหญ สวนมาตรการท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ  ปดเคร่ืองโทรสารและ
อุปกรณสํานักงานอ่ืน ๆ  ทุกคร้ังหลังเลิกงานและปดอุปกรณไฟฟาตางๆ  ดวยการถอดปล๊ัก     
 5.1.3  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
                     5.1.3.1  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก
พลังงานในสวนขององคกร  พบวา  สถานะภาพสมรสและอายุการทํางานของบุคลากรมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร สวน  เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา  และสถานะภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานกึ
พลังงานในสวนขององคกร  
           5.1.3.2   ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก
พลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  สถานะภาพสมรส  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อายุการทํางาน  และสถานะภาพการทํางาน  ไมมีความสัมพันธกับการปฎิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล    
           5.1.3.3    ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติ
ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  พบวา  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน
ทุกดานมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  
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       5.1.3.4    ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฎิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  พบวา  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน
การมีสวนรวมของบุคลากรและดานการยกยองชมเชยบุคลากร ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัตติาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล สวนแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดานอ่ืนๆ 
มีความสัมพันธกับการปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ  

 
5.2  สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษา  พฤติกรรมการตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานใน
อาคารสํานักงาน  อภิปรายผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

5.2.1 ขอมูลสวนบุคคล 
 พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง  สถานะภาพโสด   มีอายุระหวาง 20 – 29 ป  มีระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  มีอายุการทํางานอยูระหวาง  1 – 3  ป  สวนใหญมีสถานะภาพการ
ทํางานเปนพนักงาน   แสดงใหเห็นวาสวนใหญกลุมประชากรอยูในวัยหนุมสาว   ท่ีเพ่ิงเร่ิมทํางาน
ไดไมนาน   องคกรในอาคารสํานักงานท่ีทําการศึกษาประกอบกิจการท่ีตองใชบุคคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาสูง   เนื่องมาจากเปนงานเก่ียวของกับเอกสารท่ีตองใชความละเอียดและทักษะในการ
ทํางานสูง 

5.2.2 แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 
 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในองคกรท่ีทํา 

การศึกษาการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม   การใหความรูในการอนุรักษพลังงาน  การให
ความสําคัญในการอนุรักษพลังงานของผูบริหาร  และความเขาใจในผลกระทบของบุคลากรอยูใน
ระดับมาก  แสดงใหเห็นวาผูบริหารขององคกรพยามผลักดันใหมีการอนุรักษพลังงานอยูมาก   เพื่อ
ประโยชนในการลดตนทุนขององคกรในเร่ืองของคาใชจายดานพลังงานและสามารถทําใหบุคลากร
ในองคกรรับรูวิธีการอนุรักษพลังงานรวมไปถึงผลกระทบท่ีมีตอบุคลากรในเร่ืองตนทุนคาใชจาย
ดานพลังงาน 

 สําหรับการไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากรในเร่ืองการอนุรักษพลังงานอยางสมํ่าเสมอ   
และการใหรางวัลแกบุคลากรในการอนุรักษพลังงานอยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาองคกร
ไมละเลยท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน   การใหความรูใหม ๆ   และการใหกาํลังใจแก
บุคลากรท่ีรวมกันอนุรักษพลังงาน  แตอาจมีความถ่ีในการปฏิบัตินอย 
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 สําหรับการยกยองชมเชยบุคลากร  ในการอนุรักษพลังงานอยูในระดับนอย   แสดงให
เห็นวา ผูบริหารขององคกรใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานแบบรูปธรรม  มากกวาเปนไปใน
ลักษณะนามธรรม   การยกยองชมเชยซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีผลดานจิตใจของบุคลากรจึงถูกละเลยไป 

5.2.3 การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
      5.2.3.1  การปฏิบัติในสวนขององคกร 
 จากการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน   พบวา

มาตรการท่ีปฏิบัติตามอยูในระดับมากท่ีสุดคือ  การนํากระดาษที่ใชแลว  1  ดานกลับมาใชดานท่ี
เหลือ  และการใชสบูเหลวในการชะลางแทนสบูกอน  แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติดังกลาวเปนเร่ืองท่ี
ปฏิบัติอยูในองคกรอยูแลว  เปนการอนุรักษพลังงานท่ีทําไดงาย  ไมกระทบตอความสะดวกสบาย
ในการทํางานของบุคลากรในอาคารสํานักงาน 

 สําหรับการเปดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียล  การไมเก็บวัสดุท่ีไม  
จําเปนไวในหองปรับอากาศ   ไมใชอุปกรณท่ีปลอยความรอนในหองปรับอากาศ   การใชวิธีการสง 
ขอมูลขาวสารผานระบบคอมพิวเตอร   การสงตอเอกสารแทนการสําเนาหลายๆ  ชุด  และการไมใช
แกวน้ําและจานกระดาษ  มีระดับการการปฏิบัติอยูในระดับมาก   แสดงใหเห็นวา  องคกรในอาคาร
สํานักงานตางๆ ใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงานไฟฟาส้ินเปลืองอันเกิดจากการใช
เคร่ืองปรับอากาศเปนอยางดี   มีเทคโนโลยีส่ือสารภายในองคกรท่ีมีคุณภาพ   ซ่ึงจะชวยลดอัตรา
การการใชพลังงานส้ินเปลืองตางๆ   มีการวางแนวปฏิบัติในองคกรท่ีไมเพิ่มตนทุนดวยความ
สะดวกสบายอันส้ินเปลืองท่ีไมจําเปน 

 การปฏิบัติตามมาตรการกรอนุรักษพลังงานอยูในระดับปานกลาง  อันไดแก   การเปด
เคร่ืองปรับอากาศหลังเร่ิมงาน   การปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน  การปดเครื่องระบายอากาศ
เม่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศ   การท่ีองคกรไมไดกําหนดใหสวมชุดฟอรมเปนเส้ือสูทหรือสูทออน   
แสดงใหเห็นวา  องคกรคํานึงถึงสภาพภมิูอากาศของประเทศไทยท่ีเปนเมืองรอน และไมไดละเลย
การอนุรักษพลังงานโดยการกําหนดชวงเวลาในการเปด – ปด เคร่ืองปรับอากาศอันสมควรตอการ
ใชงาน    

 สําหรับการปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงานอยางนอย  30  นาที  มีระดับการปฏิบัติอยู
ในระดับนอย  แสดงใหเห็นวาองคมีการปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงานเพียงเล็กนอย  ซ่ึงเปนการ
ส้ินเปลืองพลังงาน  เนื่องจากการปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน  30  นาที   ความเย็นจะยังมีอยู
จนเลิกงาน   ถาปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเลิกงานเพียงเล็กนอยความเย็นท่ีมีอยูจะไมถูกใชใหเกิด
ประโยชนเทาที่ควร    แตในบางองคกรมีความจําเปนจากการท่ีบุคลากรบางสวนยังตองปฏิบัติงาน
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ตอหลังเลิกงาน   แตเคร่ืองปรับอากาศเปนแบบชนิดรวม  เม่ือมีการเปดจําเปนตองเปดเปนจุดใหญๆ  
ไปซ่ึงเกินความตองการใชงาน  ทําใหส้ินเปลืองพลังงานในสวนท่ีไมไดใชงาน 

 การเปดเคร่ืองปรับอากาศหลังเร่ิมงานอยางนอย  1  ช่ัวโมง  จากการศึกษาวิจัยพบวา 
องคกรปฏิบัติตามไดนอยท่ีสุด   อันเปนแนวปฏิบัติท่ีไมเคยชิน  เนื่องมาจากความเย็นจาก
เคร่ืองปรับอากาศอาจตองใชเวลานานกวาอุณหภูมิจะเย็นกระจายท่ัวถึง   ภูมิอากาศของประเทศไทย
รอนและดวยเหตุท่ีเม่ือมีบุคลากรเขามารวมกันมากๆ ในหองปรับอากาศซ่ึงจะมีการถายเทความรอน
จากรางกายสูบรรยากาศเม่ือมีบุคลากรจํานวนมากมาอยูรวมกันอากาศก็จะรอน   เปนสาเหตุใหการ
เปดเคร่ืองปรับอากาศหลังเร่ิมงาน  1  ช่ัวโมงมีการปฏิบัติตามนอยท่ีสุด 
 5.2.3.2  การปฏิบัติในสวนของบุคคล 

 การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานสวนบุคคลทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด     มี
เพียงการปดเคร่ืองโทรสารทุกคร้ังกอนเลิกงาน   และการปดอุปกรณไฟฟาตางๆ  ดวยการถอดปล๊ัก
หลังเลิกใชงานเทานั้นท่ีมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวา   พนักงานมีความเห็น
วาตนไดปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานเปนอยางดีอยูแลว   หรือไมมีความคิดตอตาน
มาตรการอนุรักษพลังงาน   เพียงวาการใชพลังงานส้ินเปลืองสวนใหญข้ึนอยูกับการปฏิบัติโดย
สวนรวมขององคกร       เชนการใชเคร่ืองปรับอากาศของอาคารสํานักงาน        ท่ีมีสัดสวนการใช
พลังงานสูงถึง  55 - 60  เปอรเซ็นต   

 5.2.4  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
           5.2.4.1   ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก
พลังงาน 
  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการ    จิตสํานึกพลังงาน
ในสวนขององคกร  พบวา  สถานะภาพสมรสและอายุการทํางานของบุคลากร  มีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร    โดยบุคลากรที่มีสถานะภาพโสด
จะปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานมากกวาบุคลากรท่ีมีสถานะภาพสมรส  และบุคลากรท่ีมี
อายุการทํางานนอยจะปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานมากกวาบุคลากรที่มีอายุการทํางานมาก   
เม่ือวิเคราะหตามสัดสวน  สวนพศ  อายุ  และระดับการศึกษา  และสถานะภาพการทํางาน ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการในสวนขององคกร     แสดงใหเห็นวาการอนุรักษพลังงาน
ในสวนขององคกร   มีผลมาจากสถานะภาพสมรสและอายุการทํางาน  ของบุคลากรในสวนหนึ่ง  
เนื่องมาจากบุคลากรที่มีสถานะภาพโสดและอายุการทํางานนอย มักจะเปนบุคลากรรุนใหมท่ีไดรับ
ความรูความเขาใจในการอนุรักษพลังงานมากกวาบุคลากรรุนเกา   จากกระแสการอนุรักษพลังงาน
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ท่ีมีมากข้ึนในปจจุบัน    เชน   จากสถาบันการศึกษา   ซ่ึงสงผลโดยตรงกับแนวความคิดโดย
สวนรวมขององคกร 
   ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน
สวนของบุคคล  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  สถานะภาพสมรส  อายุ  ระดับการศึกษา  
อายุการทํางาน  และสถานะภาพการทํางาน  ไมมีความสัมพันธกับการปฎิบัติตามมาตรการจิตสํานึก
พลังงานในสวนของงบุคคล แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานเกิดจาก
จิตสํานึกสวนบุคคล  ไมเกี่ยวของกับปจจัยทางกายภาพของรางกายหรือหนาท่ีการงาน 
   5.2.4.2    ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฏิบัติ
ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
   ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร  พบวา  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก พลังงานทุกขอ  มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   แสดงใหเห็นวา
แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานท่ีเกิดข้ึนในองคกร  มีอิทธิพลกับกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร     เม่ือแรงจูงใจมีมาก   การปฏิบัติตามมาตรการก็จะเกิดผล
ในทางปฏิบัติมากเชนกัน  ดังนั้นองคกรท่ีเห็นประโยชนในการอนุรักษพลังงานก็ตองใหความสําคัญ
กับการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในทุกๆ ดาน  เพื่อผลในทางปฏิบัติของบุคลากร  ไมเล็งเห็นเพียง
การใชเทคโนโลยีท่ีชวยประหยัดพลังงาน  เพราะบุคลากรเปนตัวแปรสําคัญในการอนุรักษพลังงาน  
เนื่องจากเปนผูใชพลังงาน  และเปนผูใชเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานถาบุคลากรขาด
จิตสํานึก  ก็จะเปนการยากท่ีจะสามารถประหยัดพลังงานไดอยางเห็นผล  

 แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน
สวนของบุคคล  พบวา  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานสวนใหญ    มีความสัมพันธกัน      
ยกเวนดานการมีสวนรวมของบุคลากร  และดานการยกยองชมเชยบุคลากรท่ีไมมีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล    แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการสราง
จิตสํานึกพลังงานสวนใหญมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของ
บุคคล  สวนแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกดานการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีไมมีผลตอการปฏิบัติ
ตามมาตรการนั้น   เนื่องมาจากเปนมาตรการสวนบุคคลท่ีไมตองปฏิบัติรวมกันหลายๆ  คน  จึงไม
จําเปนตองมีแรงจูงใจในดานการมีสวนรวม  และในดานการยกยองชมเชยบุคลากรที่ไมมีผลตอการ
ปฏิบัติตามมาตรการนั้น  เนื่องมาจากการท่ีบุคลากรจะปฏิบัติตามมาตรการนั้น   มักเกิดจากความ
เคยชินอยูแลวของบุคคลากร  แรงจูงใจดานการยกยองชมเชยจึงไมเพียงพอท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติ
สวนบุคคลในเร่ืองของความเคยชิน 
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 5.3  ขอเสนอแนะ 
5.3.1 ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกพลังงาน    ในอาคาร

สํานักงาน  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1.1  การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล  จากการศึกษาการ

ปฏิบัติ  แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการมาตรการการอนุรักษ      
พลังงาน    ซ่ึงสามารถนําไปสูการสรางกฏเกณฑการอนุรักษพลังงานท่ีเแปนมาตรฐานในองคกร 
   5.3.1.2  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปฏิบัติตามมาตรการ
จิตสํานึกพลังงาน   สถานะภาพสมรสและอายุการทํางานมีผลตอการปฏิบัติตามมาตรการ      
จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร   บุคลากรสวนใหญทํางานมาเปนเวลานาน  ประกอบกับภาระ
ภาระหนาท่ีทางการงานท่ีมีมากตามอายุงาน ความเรงรีบ  จนทําใหละเลยการปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษพลังงานขององคกรท่ีอาจทําใหเกิดความไมสะดวกสบายในทางปฏิบัติ  องคกรจึงควร
กระตุนบุคลากรกลุมดังกลาวใหเขารวมกิจกรรมตางๆ  ในการอนุรักษเพื่อใหรับรูในความสําคัญ
ของการอนุรักษพลังงานอันมิควรละเลย   ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติตนของบุคลากรท่ีมีผลในดาน
บวกตอองคกร 
   5.3.1.3   จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานกับ
การปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในองคกร     พบวาแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก
พลังงานทุกดานมีอิทธิพลตอการการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  ดังนั้นองคกรควรให
ความสําคัญกับการสรางแรงจูงใจในทุกดานอยางครบถวน  โดยสามารถยึดเปนแนวปฏิบัติ  
วัตถุประสงคในการทํากิจกรรมใดๆ  ภายในองคกร  เพื่อจุดมุงหมายในการอนุรักษพลังงานอยาง
เปนรูปธรรมภายในองคกร 
   5.3.1.4  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ
พลังงานกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล   แรงจูงใจในดานตางๆ  
สวนใหญมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน  ยกเวนดานการมีสวนรวมของ
บุคลากรและดานการยกยองชมเชยบุคลากร  ท่ีไมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามมาตรการของบุคลากร  
แสดงใหเห็นวาการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับตัวบุคคลนั้นไมจําเปนตองเกิดข้ึนไปตามกระแสของ
กลุมคน  แตตองใหเห็นผลจากการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไมใชเพียงคําพูดในการยกยองชมเชย   สวน
ส่ิงท่ี เปนแรงจูงใจอ่ืนๆ   ท่ี มี อิทธิพลการใหความสําคัญ   ความเอาใจใสแก บุคลากรของ
ผูบังคับบัญชา  และการไดรับรูขอมูลขาวสาร   ดังนั้นเม่ือมีกิจกรรมใดๆ  ในองคกร   ผูบังคับบัญชา
ควรมีบทบาทโดยตรงในการชี้แนะ  รับฟง  รวมทํากิจกรรม  เพื่อทําใหเกิดโอกาสในการสราง
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ความสัมพันธทางสังคมในองคกร   ตลอดจนสราง      กฎเกณฑการอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมให
เกิดข้ึนในองคกร  การใหผลตอบแทนเปนรางวัลตอการปฏิบัติ    และช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจผลของ
การปฏิบัติท้ังในดานบวกและดานลบตอตนเองและองคกร  ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงจูงใจอยางแทจริงใน
การอนุรักษพลังงานของบุคลากร 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
   จากผลการวิจยัเร่ืองนี้  สมควรจะไดทําการวิจัยเร่ืองท่ีเกีย่วของตอไปนี้ 

  5.3.2.1  ศึกษาปจจัยสวนบุคคลในสวนท่ีเปนรายละเอียด  ดานสถานะภาพสมรสและ
อายุการทํางานของบุคลากรที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 

      5.3.2.2   ศึกษาวฒันธรรมขององคกรท่ีมีผลตอการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
  5.3.2.3  ศึกษาสภาพแวดลอมทางการจัดการภายในองคกรที่มีผลตอกรปฏิบัติตาม
มาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
  5.3.2.4   ศึกษาพฤติกรรมตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในอาคาร
สํานักงานเอกชนเปรียบเทียบกับอาคารสํานักงานของราชการ 
             5.3.2.5  ศึกษาแนวทางการสรางแรงจูงใจการอนุรักษพลังงานในองคกร ดานอ่ืนๆ
นอกเหนือแรงจูงใจท้ัง 7 ดาน  อันพบวามีผลตอการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานดังกลาว
แลว 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองตอมาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในอาคารสํานักงาน 
 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  [ / ]  ลงในชอง            ตามความเปนจริง 

ตอนท่ี  1 ขอมูลทั่วไปสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
                                      ชาย                                 หญิง 
 
2. สถานะภาพสมรส 
                                      โสด                                                 สมรส 
 
3. อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
                                      ตํ่ากวา   20  ป                    20  -  29  ป 
          30 -  39  ป                                      40  -  49  ป 
                                      มากกวา  50  ป  
 
4. ระดับการศึกษา 

       ตํ่ากวามัธยมศึกษา                           มัธยมศึกษา 
       อนุปริญญา                                      ปริญญาตรี 
       สูงกวาปริญญาตรี 

 
5. อายุการทํางาน 
                                       ตํ่ากวา  1  ป     1  -  3  ป 
          4  -  6   ป     7  -  9  ป 

10 ปขึ้นไป 
 

6. สถานะภาพในการทํางาน 
                                       พนักงาน                                         หัวหนางาน 
                                        ผูจัดการ                                          ผูบริหาร 
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คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  [ / ]  ลงในชองวางทางขวาที่ทานคิดวาเปนจริงมากที่สุด 

ตอนท่ี  2  แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึก                                        

ระดับคะแนน ระดับการปฏิบัติและความคิดเห็น  
5                                  มากที่สุด 
4                                  มาก 
3                                 ปานกลาง 
2                                 นอย 
1                                 นอยที่สุด 

 
7. แนวปฏิบัติในองคกร 

การปฏิบัติและความคิดเห็น ขอความ 
5 4 3 2 1 

7.1 องคกรของทาน เปดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการอนุรักษพลังงาน 

     

7.2  องคกรของทานมีการใหความรูในการอนุรักษพลังงานใหกับบุคลากร
อยางท่ัวถึง 

     

7.3 องคกรของทานมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน 
ตามความเปนจริงแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

     

7.4 ผูบริหารในองคกรของทานใหการสนับสนุนสงเสริมการอนุรักษ     
พลังงานในองคกรใหเกิดผลในทางปฎิบัติ 

     

7.5  องคกรของทานมีการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลเปนผลตอบแทนใน
การอนุรักษพลังงานของบุคลากร 

     

7.6  ผลตอบแทนที่ไดรับจะทําใหบุคลากรมีกําลังใจในการอนุรักษพลังงาน      
7.7 การท่ีบุคลากรไมชวยกันอนุรักษพลังงานทําใหตนทุนขององคกรสูงขึ้น  
ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนของบุคลากร 

     

 
ตอนท่ี 3  สภาพการปฏิบัติงาน 
8. การปฏิบัติขององคกร 

การปฏิบัติ ขอความ 
ใช ไมใช 

8.1  องคกรของทานเปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส   
8.2  องคกรของทานเปดเครื่องปรับอากาศหลังเริ่มงาน   
8.3 องคกรของทานเปดเครื่องปรับอากาศหลังเริ่มงานอยางนอย  1   ช่ัวโมง   

8.4 องคกรของทานปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน     
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การปฏิบัติ ขอความ 
ใช ไมใช 

8.5  องคกรของทานปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงานอยางนอย   30  นาที   
8.6  ปกติเมื่อเปดเครื่องปรับอากาศ  จะตองปดเครื่องระบายอากาศ   
8.7  ชุดทํางานในองคกรของทานไมไดประกอบดวยสูทหรือสูทออน   
8.8  องคกรของทานไมเก็บเอกสารและวัสดุอื่นที่ไมจําเปนไวในหองปรับอากาศ   
8.9 องคกรของทานไมใชอุปกรณที่ปลอยความรอนในหองปรับอากาศ    เชน กาตมนํ้า    
8.10 องคกรของทานใชวิธีการสงขอมูลขาวสารผานระบบคอมพิวเตอรแทนการพิมพใส
กระดาษ หรือสงโทรสาร 

  

8.11 องคกรของทานนํากระดาษท่ีใชแลวเพียง 1 ดานกลับมาใชดานที่เหลือ   
8.12 องคกรของทานใชการสงเอกสารตอๆ    กันแทนการสําเนาเอกสารหลาย ๆ  ชุด   

8.13 องคกรของทานใชสบูเหลวในการชะลางแทนการใชสบูกอน   
8.14 องคกรของทานไมใชจานกระดาษ  แกวนํ้ากระดาษ      
 
9.10  การปฏิบัติสวนบุคคล 

การปฏิบัติ ขอความ 
ใช ไมใช 

9.1  ปกติเมื่อเปดเครื่องปรับอากาศทานจะปดประตูทันทีเมื่อเขา - ออกภายในหอง   
9.2  ทานปดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช   
9.3  ทานต้ังหนาจอคอมพิวเตอรใหพักการทํางานเมื่อไมใชงาน   

9.4  ทานปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อไมใชเปนเวลานานๆ   หรือชวงพักกลางวัน   
9.5  ทานปดเครื่องพิมพ ทุกครั้งเมื่อไมใชงาน   
9.6   ทานปดเครื่องโทรสารและอุปกรณสํานักงานอื่นๆ  ทุกครั้งหลังเลิกงาน   
9.7   ทานไมเปดเครื่องทํานํ้ารอน  เครื่องทํานํ้าเย็นทิ้งไวขามคืน   
9.8   ทานปดเครื่องใชไฟฟาที่มีรีโมทที่ตัวเคร่ืองดวยทุกครั้งหลังเลิกใชงาน   
9.9   ทานปดอุปกรณไฟฟาตางๆ   ดวยการถอดปลั๊ก    
9.10  ทานขึ้น-ลง   อาคารช้ันเดียวหรือสองช้ันโดยไมใชลิฟท   
9.11  ทานไมเปดใหนํ้าไหลตลอดเวลา ขณะลางมือ  ลางภาชนะ ฯ   
 
10. อื่นๆ โปรดระบุ 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางแสดงผลการวิจัย 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนรอยละ  คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติ   
                                     ของกลุมประชากรเกีย่วกับแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 

ระดับการปฏิบัติและความคดิเห็น แรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกการ 
อนุรักษพลังงาน มาก 

ทีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 
 

นอย 
ท่ีสุด 

 
X 

 
SD 

การแปล 
ผล 

1. องคกรของทาน  เปดโอกาสและ
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมในการอนุรักษพลังงาน 

30.6 
(170) 

41.7 
(244) 

21.7 
(127) 

5.1 
(30) 

0.9 
(5) 

3.96 0.90 มาก 

2.  องคกรของทานมีการใหความรูใน
รูปแบบตาง ๆ ในการนุรักษ 
พลังงานใหกบับุคลากรทุกคน 

10.1 
(59) 

35.6 
(208) 

42.2 
(247) 

11.3 
(66) 

0.9 
(5) 

3.42 0.85 มาก 

3. องคกรของทานมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบัการอนุรักษ 
พลังงานตามความเปนจริงแกบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอ 

10.1 
(59) 

34.2 
(200) 

38.8 
(227) 

17.9 
(105) 

1.5 
(9) 

3.28 0.90 ปาน
กลาง 

4. ผูบริหารในองคกรของทาน เปน  
ผูผลักดันสนับสนุนสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานในองคกรใหเกิดผล
ในทางปฎิบัต ิ

15.4 
(89) 

45.1 
(261) 

29.4 
(170) 

 

8.6 
(50) 

1.6 
(9) 

3.64 0.90 มาก 

5.  องคกรของทานมีการยกยองชมเชย
หรือใหรางวัลเปนผลตอบแทนในการ
อนุรักษพลังงานของบุคลากร 

2.4 
(14) 

15.6 
(91) 

34.2 
(200) 

32.8 
(192) 

15.0 
(88) 

 

2.57 1.00 นอย 

6. ผลตอบแทนท่ีไดรับ   จะทําให
บุคลากรมีกําลังใจในการอนรัุกษ 
พลังงาน 

5.7 
(33) 

22.6 
(131) 

34.1 
(198) 

25.2 
(146) 

12.4 
(72) 

2.84 1.09 ปาน
กลาง 

 
7. การท่ีบุคลากร ไมชวยกนัอนุรักษ
พลังงานทําใหตนทุนขององคสูงข้ึน
จะสงผลกระทบในทางลบตอ
ผลตอบแทนของบุคลากร 

20.7 
(120) 

32.5 
(189) 

35.1 
(204) 

7.7 
(45) 

4.0 
(23) 

3.58 1.03 มาก 
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ตารางภาคผนวกท่ี  2  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน   
                                   ในสวนขององคกร 
 

มาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ระดับการ 
ปฏิบัติตาม 

1. เปดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส 73.1  (423) 26.9  (156) มาก 
2. เปดเคร่ืองปรับอากาศหลังเร่ิมงาน 47.0  (275) 53.0  (310) ปานกลาง 
3. เปดเคร่ืองปรับอากาศหลังเร่ิมงานอยางนอย 1 ช่ัวโมง 19.1  (110) 80.9  (467) นอยท่ีสุด 
4. ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน   50.8  (295) 49.2  (286) ปานกลาง 
5. ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงานอยางนอย 30 นาที 31.0  (181) 69.0  (403) นอย 
6. ปกติเม่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศ  จะตองปดเคร่ืองระบาย
อากาศ 

48.8   
(274) 

51.2   
(287) 

ปานกลาง 

7. ชุดทํางานในองคกรของทานไมไดประกอบดวยสูทหรือ
สูทออน 

48.4  
(279) 

51.6  
 (297) 

ปานกลาง 

8.ไมเก็บเอกสารและวัสดุอ่ืนที่ไมจําเปนไวในหองปรับ
อากาศ 

61.1   
(357) 

38.9  
 (227) 

มาก 

9. ไมใชอุปกรณท่ีปลอยความรอน  เชน กาตมน้ํา ในหอง
ปรับอากาศ   

68.5   
(393) 

31.5  
 (181) 

มาก 

10. ใชวิธีการสงขอมูลขาวสารผานระบบคอมพิวเตอร
แทนการพิมพใสกระดาษ หรือสงโทรสาร 

76.2 
(445) 

23.8 
(139) 

มาก 

11. นํากระดาษท่ีใชแลวเพยีง 1 ดานกลับมาใชดานท่ีเหลือ 96.2  (562) 3.8   (22) มากท่ีสุด 
12. ใชการสงเอกสารตอๆ  กันแทนการสําเนาเอกสาร
หลายๆ ชุด 

68.0 
 (397) 

32.0   
(187) 

มาก 

13. ใชสบูเหลวในการชะลางแทนการใชสบูกอน 80.8  (472) 19.2  (112) มากท่ีสุด 
14. ไมใชจานกระดาษ  แกวน้ํากระดาษ เวลาสังสรรค 75.4  (438) 24.6  (143) มาก 
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ตารางภาคผนวกท่ี  3  ตารางแสดงจํานวนและรอยละของการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
                                   ในสวนของบุคคล 
 

มาตรการจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ระดับการ 
ปฏิบัติตาม 

1. ปกติเม่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศทานจะปดประตูทันทีเม่ือ
เขา-ออกหอง 

87.7 
(512) 

12.3 
(72) 

มากท่ีสุด 

2. ปดไฟทุกคร้ังหลังเลิกใช 95.5  (558) 4.5  (26) มากท่ีสุด 
3. ตั้งหนาจอคอมพิวเตอรใหพักการทํางานเม่ือไมใชงาน 87.6  (508) 12.4  (72) มากท่ีสุด 
4. ปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกคร้ังเม่ือไมใชเปนเวลานานๆ  
หรือชวงพักกลางวัน 

89.8 
(520) 

10.2 
(59) 

มากท่ีสุด 

5. ปดเครื่องพิมพ (Printer) ทุกคร้ังเม่ือไมใชงาน 82.2  (480) 17.8  (104) มากท่ีสุด 
6. ปดเครื่องโทรสารและอุปกรณสํานักงานอ่ืนทุกคร้ังหลัง
เลิกงาน 

78.1 
(452) 

21.9 
(127) 

มาก 

7. ไมเปดเคร่ืองทําน้ํารอน  เคร่ืองทําน้ําเยน็ท้ิงไวขามคืน 95.4  (557) 4.6  (27) มากท่ีสุด 
8. ปดเครื่องใชไฟฟาท่ีมีรีโมทท่ีตัวเคร่ืองดวยทุกคร้ังหลัง
เลิกใชงาน 

87.0  (508) 13.0  (76) มากท่ีสุด 

9. ปดอุปกรณไฟฟาตางๆ ดวยการถอดปล๊ัก ทุกคร้ังหลัง
เลิกใชงาน 

79.5 
(464) 

20.5 
(120) 

มาก 

10. ข้ึน-ลง อาคารชั้นเดียวหรือสองช้ันโดยไมใชลิฟท 91.1  (532) 8.9  (52) มากท่ีสุด 
11. ไมเปดใหน้ําไหลตลอดเวลา ขณะลางมือ  ลางภาชนะฯ 96.7  (565) 3.3  (19) มากท่ีสุด 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 4  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางเพศของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                  จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(เพศ) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

ชาย 26 (14.4) 83 (46.1) 52 (28.9) 19 (10.6) 180 (100.0) 
หญิง 36 (8.9) 158 (39.1) 161 (39.9) 49 (12.1) 404 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 241 (41.3) 213 (36.5) 68 (11.6) 584 (100.0) 

9.44 0.024 
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ตารางภาคผนวกท่ี   5   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสถานะภาพสมรสของบุคลากรกับการ 
                                    ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน สวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(สถานะภาพสมรส) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

โสด 56 (12.9) 158 (36.0) 166 (38.2) 55 (12.9) 435 (100.0) 
สมรส  6 (9.7) 84 (56.3) 47 (31.3) 13 (8.7) 150 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 213 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

21.67 0.000 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 6 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอายุของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                  

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(อาย)ุ นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

20-29 ป 33 (12.0) 97 (35.3) 110 (40.0)  35 (12.7) 275 (100.0) 
30-39 ป 19 (9.2) 95 (46.1) 69 (33.5) 23 (11.2) 206 (100.0) 
40-49 ป 10 (10.6) 45 (47.9) 34 (36.2) 5 (5.3) 94 (100.0) 
> 50 ป 0 (0.0) 5 (50.0) 0 (0.0) 5 (50.0) 10 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 213 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

8.16 0.086 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 7 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของบุคลากรกับการปฏิบัติ  
                                     ตามมาตรการจิตสํานกึพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(ระดับการศึกษา) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

มัธยมศึกษา 0 (0.0) 10 (52.6) 9 (47.4) 0 (0.0) 19 (100.0) 
อนุปริญญา 5 (6.6) 39 (51.3) 28 (36.8) 4 (5.3) 76 (100.0) 
ปริญญาตรี 57 (12.2) 180 (38.4) 168 (35.8) 64 (13.6) 469 (100.0) 

> ปริญญาตรี 0 (0.0) 13 (61.9) 8 (38.1) 0 (0.0) 21 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 213 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

7.18 0.127 

DPU
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ตารางภาคผนวกท่ี 8  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอายกุารทํางานของบุคลากรกบัการปฏิบัติตาม 
                                    มาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(อายุการทํางาน) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

< 1 ป 12  (10.2) 32 (27.1) 52 (44.1) 22 (18.6) 118 (100.0) 
1-3 ป 21 (11.1) 70 (36.8) 75 (39.5) 24 (12.6) 190 (100.0) 
4-6 ป 9 (33.3) 9 (33.3) 4 (14.8) 5 (18.5) 27  (100.0) 
7-9 ป 5 (6.3) 36 (45.6) 34 (43.0) 4 (5.1) 79 (100.0) 
> 10 ป 15 (8.8) 95 (55.6) 48 (28.1) 13 (7.6) 171 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 213 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

43.54 0.000 

 
ตารางภาคผนวกท่ี   9   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสถานะภาพการทํางานของบุคลากรกับการ 
                                      ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(สถานะภาพการ     

ทํางาน) 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

พนักงาน 47 (10.6) 173 (38.9) 162 (36.4) 63 (14.2) 445 (100.0) 
หัวหนางาน 10 (9.9) 49 (48.5) 38 (37.6) 4 (4.0) 101 (100.0) 
ผูจัดการ 5 (16.7) 16 (53.3) 8 (26.7) 1 (3.3) 30 (100.0) 
ผูบริหาร 0 (0.0) 4 (44.4) 5 (55.6) 0 (0.0) 9 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 213 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

5.73 0.220 
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ตารางภาคผนวกท่ี 10  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางเพศของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                         จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
( เพศ ) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

ชาย 5 (2.8) 9 (5.0) 25 (14.0) 140 (78.2) 179 (100.0) 
หญิง 0 (0.0) 21 (5.2) 44 (10.9) 339 (83.9) 404 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1) 69 (11.8) 479  (82.2) 583 (100.0) 

1.51 0.219 

 
ตารางภาคผนวกท่ี  11  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสถานะภาพสมรสของบุคลากรกับการ 
                                     ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(สถานะภาพสมรส) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

โสด 5 (1.1) 21 (4.8) 44 (10.1) 365 (83.9) 435 (100.0) 
สมรส 0 (0.0) 9 (30.0) 25 (16.8) 115 (77.2) 149 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1) 69 (11.8) 479  (82.2) 583 (100.0) 

0.001 0.978 

 
ตารางภาคผนวกท่ี  12   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอายุของบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                        จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(อาย)ุ นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

20-29 ป 0 (0.0) 10  (3.6) 36 (13.1) 229 (83.3) 275 (100.0) 
30-39 ป 5 (2.4) 13 (6.3) 21 (10.2) 167 (81.1) 206 (100.0) 
40-49 ป 0 (0.0) 7 (7.5) 12 (12.9) 74 (79.6) 93 (100.0) 
> 50 ป 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10  (100.0) 10 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1)  69 (11.8) 480  (82.2) 584 (100.0) 

5.58 0.061 
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ตารางภาคผนวกท่ี  13   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของบุคลากรกับการปฏิบัติ 
                                   ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(ระดับการศึกษา) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

มัธยมศึกษา 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 19  (100.0) 19  (100.0) 
อนุปริญญา 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (10.5) 68  (89.5) 76 (100.0) 
ปริญญาตรี 5  (1.1) 30 (6.4) 61 (13.0) 372 (79.5) 468 (100.0) 

> ปริญญาตรี 0 (0.0) 0 (0.0) 0(0.0) 21 (100.0) 21 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1)  69 (11.8) 480  (82.2) 584 (100.0) 

16.55 0.056 
 

 
ตารางภาคผนวกท่ี     14    ตารางแสดงความสัมพันธระหวางอายกุารทํางานของบุคลากรกับการปฏิบัติ 
                                      ตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบคุคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(อายุการทํางาน) นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

< 1 ป 0 (0.0) 5 (4.2) 8 (6.8) 105 (89.0) 118 (100.0) 
1-3 ป 0 (0.0) 10 (5.3) 18 (9.5) 162 (85.3) 190 (100.0) 
4-6 ป 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (14.8) 23 (85.2) 27 (100.0) 
7-9 ป 5 (6.3) 0 (0.0) 5 (6.3) 69 (87.3) 79 (100.0) 
> 10 ป 0 (0.0) 15 (8.8) 34 (20.0) 121 (71.2) 170 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1)  69 (11.8) 480  (82.2) 584 (100.0) 

4.25 0.120 
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ตารางภาคผนวกท่ี   15    ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสถานะภาพการทํางานของบุคลากรกับการ 
                                          ปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ปจจัยสวนบุคคล 
(สถานะภาพการ     

ทํางาน) 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

พนักงาน 5 (1.1) 19 (4.3) 44  (9.9) 377 (84.7) 445 (100.0) 
หัวหนางาน 0 (0.0) 10 (9.9) 17 (16.8) 74 (73.3) 101 (100.0) 

ผูจัดการ 0 (0.0) 1 (3.4) 8 (27.6) 20 (69.0) 29 (100.0) 
ผูบริหาร 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (100.0) 9 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1)  69 (11.8) 480  (82.2) 584 (100.0) 

3.78 0.151 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 16   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                      การมีสวนรวมของบุคลากร กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
                                     สวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 
นอย 9 (30.0) 16 (53.3) 5 (16.7) 0 (0.0) 30 (100.0) 

ปานกลาง 30 (23.6) 59 (46.5) 28 (22.0) 10 (7.9) 127 (100.0) 
มาก 11 (4.5) 107 (43.9) 88 (36.1) 38 (15.6) 244 (100.0) 

มากท่ีสุด 12 (6.7) 60 (33.5) 87 (48.6) 20 (11.2) 179 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 312 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

60.19 0.000 
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ตารางภาคผนวกท่ี  17   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการสรางจติสํานึกพลังงานดาน 
                                        การอบรมใหความรูแกบุคลากร กบัการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน   
                                        ในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 
นอย 17 (25.8) 39 (59.1) 10 (15.2) 0 (0.0) 66 (100.0) 

ปานกลาง 41 (16.6) 102 (41.3) 75 (30.4) 29 (11.7) 247 (100.0) 
มาก 4 (1.9) 88 (42.3) 90 (43.3) 26 (12.5) 208 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 13 (22.0) 33 (55.9) 13 (22.0) 59 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 312 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

75.98 0.000 

 
ตารางภาคผนวกท่ี   18     ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน 
                                        ดานการไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร    กับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                        จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 

 
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 4 (44.4) 0 (0.0) 5 (55.6) 0 (0.0) 9 (100.0) 
นอย 17 (16.2) 53 (50.5) 30 (28.6) 5 (4.8) 66 (100.0) 

ปานกลาง 36 (15.9) 116 (51.1) 47 (20.7) 28 (12.3) 247 (100.0) 
มาก 5 (2.5) 69 (34.5) 103 (51.5) 23 (11.5) 200 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 4 (9.1) 28 (63.6) 12 (27.3) 44  (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 312 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

89.60 0.000 
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ตารางภาคผนวกท่ี  19  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                      การใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา        กับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                      จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 4 (44.4) 0 (0.0) 5 (55.6) 0 (0.0) 9 (100.0) 
นอย 25 (50.0) 16 (32.0) 9 (18.0) 0 (0.0) 50 (100.0) 

ปานกลาง 20 (11.8) 81 (47.6) 59 (34.7) 10 (5.9)  170 (100.0) 
มาก 13 (5.0) 131 (50.2) 76 (29.1) 41 (15.7)  261(100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 14 (15.7) 58 (65.2) 17 (19.1)   89 (100.0) 
รวม 62 (10.7) 242 (41.8) 207 (35.8) 68 (11.7) 579 (100.0) 

156.90 0.000 

 
ตารางภาคผนวกท่ี  20  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                    การยกยองชมเชยบุคลากร    กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
                                    สวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 17 (19.3) 53 (60.2) 18 (20.5) 0 (0)  88 (100.0) 
นอย 28 (14.6) 83 (43.2) 66 (34.4) 15 (7.8)  192 (100.0) 

ปานกลาง 13 (6.5) 69 (34.5) 86 (43.0) 32 (16.0)   200 (100.0) 
มาก 4 (4.4) 32 (35.2) 34 (37.4) 21 (23.1)  91 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 5 (35.7) 9 (64.3) 0 (0)   14 (100.0) 
รวม 62 (10.6) 242 (41.4) 213 (36.4) 68 (11.6) 585 (100.0) 

51.84 0.000 
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ตารางภาคผนวกท่ี   21   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงาน 
                                         ดานการใหรางวัลแกบุคลากรกับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน  
                                         ในสวนขององคกร 

 
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 15 (20.8) 39 (54.2) 17 (23.6) 1 (1.4) 72 (100.0) 
นอย 17 (11.6) 70 (47.9) 46 (31.5) 13 (8.9) 146 (100.0) 

ปานกลาง 22 (11.1) 76 (38.4) 67 (33.8) 33 (16.7)  198 (100.0) 
มาก 4 (3.1) 43 (32.8) 68 (51.9) 16 (12.2)   131 (100.0) 

มากท่ีสุด 4 (12.1) 9 (27.3) 15 (45.5) 5 (15.2)    33 (100.0) 
รวม 62 (10.7) 237 (40.9) 213 (36.7) 68 (11.7) 580 (100.0) 

41.01 0.000 

 
ตารางภาคผนวกท่ี     22     ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                                ความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร  กับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                         จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 5 (21.7) 5 (21.7) 13 (56.5) 0 (0)  23 (100.0) 
นอย 9 (20.0) 17 (37.8) 19 (42.2) 0 (0) 45 (100.0) 

ปานกลาง 40 (19.6) 89 (43.6) 51 (25.0) 24 (11.8) 204  (100.0) 
มาก 8 (4.2) 73 (38.6) 86 (45.5) 22 (11.6)  189 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0) 54 (45.0) 44 (36.7) 22 (18.3) 120 (100.0) 
รวม 62 (10.7) 238 (41.0) 213 (36.7) 68 (11.7) 581 (100.0) 

53.80 0.000 
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ตารางภาคผนวกท่ี  23  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                      การมีสวนรวมของบุคลากร      กับการปฏิบัติตามมาตรการจติสํานึกพลังงาน 
                                    ในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 5 (100.0) 
นอย 0 (0.0) 2 (6.7) 9 (30.0) 19 (63.3) 30 (100.0) 

ปานกลาง 0 (0.0) 10 (7.9) 18 (14.2) 99 (78.0) 127 (100.0) 
มาก 5 (2.1) 6 (2.5) 20 (8.2) 212 (87.2)  243 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 12 (6.7) 22 (12.3) 145 (81.0)  179 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1) 69 (11.8) 480 (82.2) 584 (100.0) 

1.89 0.595 

 
ตารางภาคผนวกท่ี   24   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการสรางจติสํานึกพลังงานดาน 
                                         การอบรมใหความรูแกบุคลากร กบัการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน 
                                        ในสวนของบุคคล 

 
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100.0) 5 (100.0) 
นอย 0 (0.0) 10 (15.2) 14 (21.2) 42 (63.6) 66 (100.0) 

ปานกลาง 5 (2.0) 7 (2.8) 34 (13.8) 200 (81.3) 246 (100.0) 
มาก 0 (0.0) 9 (4.3) 21 (10.1) 178 (85.6) 208 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 4 (6.8) 0 (0.0) 55 (93.2) 59 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1) 69 (11.8) 480 (82.2) 584 (100.0) 

9.40 0.009 
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ตารางภาคผนวกท่ี  25  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                    การไดรับขอมูลขาวสารของบุคลากร      กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึก 
                                     พลังงานในสวนของบุคคล 

 
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 4 (44.4) 0 (0.0) 5 (55.6) 9 (100.0) 
นอย 0 (0.0) 7 (6.7) 27 (25.7) 71 (67.6) 105 (100.0) 

ปานกลาง 5 (2.2) 14 (6.2) 26 (11.5) 182 (80.2) 227 (100.0) 
มาก 0 (0.0) 5 (2.5) 16 (8.0) 178 (89.4) 199 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 44 (100.0) 44  (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1) 69 (11.8) 480 (82.2) 584 (100.0) 

11.66 0.003 

 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 26   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                      การใหความสําคัญกับบุคลากรของผูบังคับบัญชา กับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                      จิตสํานึกพลังงานในสวนของบุคคล 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 4 (44.4) 0 (0.0) 5 (55.6) 9 (100.0) 
นอย 0 (0.0) 7 (14.0) 26 (52.0) 17 (34.0) 50 (100.0) 

ปานกลาง 5 (3.0) 10 (5.9) 18 (10.7) 136 (80.5)  169 (100.0) 
มาก 0 (0.0) 9 (3.4) 20 (7.7) 232 (88.9)  261(100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (5.6) 84 (94.4)   89 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.2) 69 (11.9) 474 (82.0) 578 (100.0) 

26.27 0.000 
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ตารางภาคผนวกท่ี  27  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                    การยกยองชมเชยบุคลากร    กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
                                    สวนของบุคคล 

 
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 4 (4.5) 22 (25.0) 62 (70.5)  88 (100.0) 
นอย 5 (2.6) 12 (6.3) 27 (14.1) 147 (77.0)  191 (100.0) 

ปานกลาง 0 (0.0) 13 (6.5) 8 (4.0) 179 (89.5)   200 (100.0) 
มาก 0 (0.0) 1 (1.1) 12 (13.2) 78 (85.7)  91 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 14 (100.0)   14 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.1) 69 (11.8) 480 (82.2) 584 (100.0) 

6.00 0.050 

 
ตารางภาคผนวกท่ี  28  ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                     การใหรางวัลแกบุคลากร    กับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงานใน 
                                     สวนของบุคคล 

 
ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 5 (7.0) 18 (25.4) 48 (67.6) 71 (100.0) 
นอย 5 (3.4) 13 (8.9) 17 (11.6) 111 (76.0) 146 (100.0) 

ปานกลาง 0 (0.0) 8 (4.0) 17 (8.6) 173 (87.4)  198 (100.0) 
มาก 0 (0.0) 4 (3.1) 13 (9.9) 114 (87.0)   131 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (12.1) 29 (87.9)    33 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.2) 69 (11.9) 475 (82.0) 579 (100.0) 

13.08 0.001 
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ตารางภาคผนวกท่ี 29   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการสรางจิตสํานึกพลังงานดาน 
                                       ความเขาใจผลของความผิดพลาดของบุคลากร  กับการปฏิบัติตามมาตรการ 
                                    จิตสํานึกพลังงานในสวนขององคกร 
 

ระดับการปฏิบัติตามมาตรการจิตสํานึกพลังงาน ระดับแรงจูงใจ 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

รวม X2 P 

นอยท่ีสุด 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 23 (100.0)  23 (100.0) 
นอย 0 (0.0) 12 (26.7) 13 (28.9) 20 (44.4) 45 (100.0) 

ปานกลาง 0 (0.0) 6 (3.0) 26 (12.8) 171 (84.2) 203  (100.0) 
มาก 5 (2.6) 4 (2.1) 21 (11.1) 159 (84.1)  189 (100.0) 

มากท่ีสุด 0 (0.0) 8 (6.7) 9 (7.5) 103 (85.8) 120 (100.0) 
รวม 5 (0.9) 30 (5.2) 69 (11.9) 476 (82.1) 580 (100.0) 

20.19 0.000 
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