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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการและแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า          
และน าเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย          
กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ านวน 182 คน 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การแจกแจงความถ่ี   
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 
มีอายุต  ่ากว่า 30 ปี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาโทจ านวน       
92 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 0-5 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 
สังกดัสายงานบริหาร จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ระดบัต าแหน่งงาน 5-6 จ านวน 92 คน    
คิดเป็นร้อยละ 62.6 เคยเห็น/รับรู้นโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน จ านวน 164 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.1 
และช่องทางการรับรู้นโยบายการอนุรักษ์พลงังานทางป้ายประกาศ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.5 หลังจากท่ีท าการศึกษาแล้ว พบว่าปัจจยัด้านจิตส านึกการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้ามีผลต่อ
พฤติกรรมการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนวทางอนุรักษ์
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า คือ ควบคุมการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ลดการใชไ้ฟฟ้าจากการใชลิ้ฟตแ์ละจดัท า
นโยบายการจดัประชุมสีเขียว  

การศึกษาน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าใน
องค์กรโดยก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและมีส่วนร่วมในนโยบายเพื่อเป็น           
แรงกระตุน้ให้พนกังานปฏิบติัตนตาม จดัตั้งคณะท างานลดการใช้พลงังานไฟฟ้า Eco-Efficiency 
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ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ
และให้รางวลัยกย่องชมเชยหน่วยงาน/บุคลากรท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการมีส่วนร่วมขบัเคล่ือน    
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในองคก์ร       
ค าส าคัญ     พฤติกรรมการใชพ้ลงังาน,  พลงังานไฟฟ้า,  การประหยดัพลงังาน,     
                   การอนุรักษพ์ลงังาน,  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 The main purpose of this research was intended to study the principle and idea of energy 
conservation, particularly electric power, by analyzing key factors having effect on energy 
conservation’s behavior and also by recommending how the electricity should be effectively 
conserved by Industrial Estate Authority of Thailand. In doing so, 182 officers of Industrial Estate 
Authority of Thailand, Head Quarter were represented as a sample of this research. This research 
applied the survey to collect relevant information, including data analysis statistics of frequency 
distribution, percentage, mean and standard deviation altogether. 
 From the sample, most participants are female, 120 persons in total with the percentage 
of 65.9%; participants under 30 years old, 97 persons in total with the percentage of 53.3%; 
participants with Master’s Degree, 92 persons in total with the percentage of 50.5%; participants 
with work experience 0-5 years, 126 persons in total with the percentage of 69.2%; participants 
from the field of management, 85 persons in total with the percentage of 46.7%; participants in 
the rank of level 5-6, 92 persons in total with the percentage of 62.6%; participants that had 
seen/recognized the policy regarding to energy conservation, 164 persons in total with the 
percentage of 90.1%; participants that had encountered a notice or announcement of energy 
conservation policy, 90 persons in total with the percentage of 49.5%. This was found that the 
participant’s awareness of the energy conservation becomes the main factor that dominates their 
own behaviors of the energy conservation within Industrial Estate Authority of Thailand.        
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Their conservation of electricity was also found to include controlling the use of air conditioners, 
reducing the use of elevators and conducting the policy of green meeting. 
 In sum, this research recommended that board of executive should pay attention to the 
importance of energy conservation in the organization, by building up a clear policy, adapting 
themselves as a good role model, engaging in the policy for encouraging all the officers to act 
consistently, and setting up the committee of “Eco-Efficiency” within Industrial Estate Authority 
of Thailand which shall manage and conduct measurements, work plan, project and provide a 
reward to any officer or department acting as a role model to help and promote energy saving in 
the organization. 
Keyword   Energy Consumption Behavior,   Electric power,   Energy saving,   
      Energy conservation,  Industrial Estate Authority of Thailand


