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บทคัดย่อ 
 

การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  2) สร้าง
รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ประเมินรูปแบบและ
ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษาสภาพการจัดการพลังงานผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ านวน 152 คน ในปี พ.ศ. 2558 เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการสร้างรูปแบบโดยการสัมภาษณ์และจัดประชุมสนทนากลุ่มกับผู้ ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 21 คน แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และท าการตรวจสอบรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน จากนั้นท าการประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินการ 7 ด้าน และ
รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดย
พนักงานผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 และการใช้พลังงานไฟฟ้า
หลังการทดลองใช้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 3.61% 

 

ค าส าคัญ: การสร้างรูปแบบ, เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
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Abstract 
 

Objectives of this research are 1) to study the status of energy management in the electronics 
industry, 2) to develop a model on appropriate energy management  technology in the electronics 
industry, 3) to evaluate the model and employee satisfaction with the model. There are 152 
respondents; energy management managers and employee who concerned with energy management 
system in the electronics industry at Bangpoo Industrial Estate in the year 2015. The research tools 
were 5-level scale questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. The model was developed by interviewing and focus group meeting with expert and 
professional. Then, the developed model was introduced to concerned people in the electronics 
industry and checked by internal auditor and manager to ensure that it was implemented correctly. 
Finally, the model efficiency  evaluation and employee satisfaction evaluation were done. 

 The results revealed as follows; 1) the status of energy management in the electronics 
industry has 7 items 2) the model of appropriate energy management technology in the electronics 
industry has 7 steps and 3) the level of satisfaction of concerned people in the electronics industry is 
at high level and model efficiency evaluation showed better performance (reduction of electric energy 
by 3.61%). 
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บทน า 

พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความจ าเป็นและส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดหาพลังงาน และ
การน าพลังงานไปใช้ล้วนต้องอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ดังเช่น องค์การพลังงานโลก หรือ IEA (International 
Energy Agency) ได้ประมาณการไว้ว่าในช่วงปี ค.ศ. 2001-2030 โลกต้องลงทุนในกิจการพลังงานถึง 16 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยร้อยละ 60 (640 ล้านล้านบาท) จะเป็นการลงทุนในกิจการไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการผลิต การสร้างสายส่ง และ
การจ าหน่ายไฟฟ้า (แนวโน้มพลังงานไทย-โลก, 2556) 

ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผลิตพลังงานมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท เช่น ทรัพยากรน้ า ป่าไม้ และแร่ อีกทั้งการพัฒนาและการใช้พลังงานที่มีการปล่อย
สารพิษทางอากาศได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความต้องการและราคาพลังงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจน าไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานอีกด้วย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559, 2554 : 100) ประกอบกับภาพรวมการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559 : 15) พบว่าภาคอุตสาหกรรม มีการใช้พลังงานมาก
เป็นอันดับสองรองจากภาคขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด โดยพบว่าพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานท่ีมีการใช้มากเป็นอันดับสองรองลงมาจากน้ ามันส าเร็จรูป โดยคิดเป็นร้อยละ 19.8 ของพลังงานท้ังหมด 

ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก  จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 การน าเข้า
พลังงานมีปริมาณ 74,928 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 8.2 โดยมีการน าเข้าพลังงานเชิง
พาณิชย ์ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการน าเข้าพลังงานท้ังหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 ทั้งนี้การน าเข้า
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พลังงานเชิงพาณิชย์มีปริมาณ 74,841 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยมีการน าเข้าพลังงานไฟฟ้าในปริมาณ 1,228 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากปี พ.ศ. 2557 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2559 : 
16) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านพลังงานโดยมีรูปแบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมี การ
พัฒนาต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความส าคัญของการจัดการพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคที่มี
การใช้พลังงานมากท่ีสุด ต้องมีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม โดยผู้ประกอบการและพนักงานในองค์การภาคอุตสาหกรรม
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของประเทศโดยรวมด้วย 

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดการจัดการ PDCA (เดมมิ่ง, 1986) ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2555) ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  
แนวคิดเทคโนโลยีระบบการจัดการพลังงาน (International Standard: ISO 50001, 2011) ประกอบด้วย การวางแผน
ด้านพลังงาน การน าแผนด้านพลังงานไปปฏิบัติและด าเนินการ การตรวจสอบการด าเนินการตามแผนด้านพลังงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขด้านพลังงาน โดยน าเข้าไปในกิจกรรมประจ าในการจัดการพลังงานขององค์กร  

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาข้างต้น จึงต้องการศึกษาหาแนวทางการสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานที่เหมาะสม เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และน ามาสร้างรูปแบบ
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
ลดต้นทุนในการด าเนินงานของกิจการต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการพลงังานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  เพื่อสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรบัภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 
3.  เพื่อประเมินรูปแบบและความพึงพอใจของพนักงานในการใช้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ี

เหมาะสมส าหรบัภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
มุ่งศกึษาเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจดัการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
ขอบเขตด้านประชากร  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัด
การพลังงาน แล้วมีการทดลองใช้ เพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบนี้ในเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงเป็นการมุ่ง
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ศึกษาข้อมูลโดยใช้ตัวอย่างจากภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และท าการทดลองใช้รูปแบบ และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ และการยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 250 คน โดยท า
การส ารวจและทดลอง ในปี พ.ศ. 2558 – 2560 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ศึกษาสภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประเมินสภาพการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ  สร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดท ารูปแบบเอกสารด้านการจัดการพลังงาน และ
ด าเนินการฝึกอบรมเพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว
ท าการน ารูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ และการ
ตรวจสอบรูปแบบเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ ประเมินรูปแบบและความพึงพอใจของพนักงานในการใช้รูปแบ บ
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การ
ประเมินประสิทธิภาพพลังงาน และการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในการใช้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ที่เหมาะสม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้ ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน จ านวน 250 คน จากองค์กรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ านวน 25 แห่ง (นิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2558) ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ด าเนินการ
แจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง จ านวน  152 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน  152 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ได้ก าหนดในปี 2558 – 2560 ของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารด้านการจัดการพลังงาน  และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญด้าน
พลังงาน  รวมจ านวนท้ังหมด 21 คน โดยวิธีจัดส่งแบบสัมภาษณท์างไปรษณยี์ และด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตัวเองบางส่วน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้างให้ครอบคลุมประเด็นรูปแบบเทคโนโลยี
การจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสนทนากลุ่มกับกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์
โดยการตีความหมายในรูปแบบของการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน หรือปรับปรุงในร่างรูปแบบ
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และได้รูปแบบเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
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ระยะที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน โดยด าเนินการร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน จัดท าแผนการฝึกอบรม/วัตถุประสงค์การอบรม/เนื้อหาหลักสูตร/
เวลา/วิธีการอบรม แล้วด าเนินการฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม โดยผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมได้คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป จากนั้นจึงปฏิบัติตามรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

ระยะที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจติดตามภายใน 
และการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านการจัดการพลังงาน 

ระยะที่ 5 การประเมินรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลการวิจัย โดยใช้ ข้อมูลการใช้พลังงานในปี 2560 และข้อมูลการผลิตในปี 2560 ของตัวอย่างภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลการใช้พลังงาน มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ช่ัวโมง (kWh) และ ข้อมูลการผลิต มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน และปริมาณผลผลิตรายเดือน ในปี 2560 ของ
ตัวอย่างภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น
ระหว่างปริมาณผลผลิตกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ โดยการสร้างแผนภาพกระจาย (scatter diagram) ของข้อมูลปริมาณ
ผลผลิตและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ พร้อมกับหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R2) แบบเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย (regression analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือน มกราคม 2560 กับ กุมภาพันธ์ 2560  

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ บริหารและพนักงานองค์กรอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 700 คน (ข้อมูล : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด พ.ศ. 2560)  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2557:49) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนในการน ารูปแบบ
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ   ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ได้ก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย การจัดการพลังงานตามมาตรสากล ISO 50001 และ
การจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรบัภาคอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และสรุปเป็นข้ันตอนท่ี
ต้องด าเนินการตามระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์กรสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามได้ง่ายและประสบความส าเร็จในด้านการจัดการพลังงานได้มากขึ้น 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการพลังงาน ประกอบไปดว้ย  7 ด้าน ได้แก่ การประเมินการใช้พลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน 

การจัดท าเอกสารด้านการจัดการพลังงาน การฝึกอบรมการจัดการพลังงาน การปฏิบัติตามการจัดการพลังงาน การตรวจสอบการ
จัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการประเมินการจัดการพลังงาน โดยสภาพการจัดการพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับด าเนินการมาก ( = 3.66) ตามตารางที่  1  
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ตารางที่ 1 สภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม 

สภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดบัการด าเนินการ 

  S.D. แปลผล 
1. การประเมินการใช้พลังงาน 
2. ระบบการจัดการพลังงาน 
3. การจัดท าเอกสารด้านการจัดการพลังงาน 
4. การฝึกอบรมการจัดการพลังงาน 
5. การปฏิบัติตามการจัดการพลังงาน 
6. การตรวจสอบการจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
7. การประเมินการจัดการพลังงาน 

3.93 
3.71 
3.72 
3.53 
3.56 

 
3.70 
3.47 

0.70 
0.80 
0.83 
0.78 
0.81 

 
0.85 
0.79 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
 
ระดับมาก 
ระดับปานกลาง 

รวม 3.66 0.80 ระดับมาก 
 

ส่วนท่ี 2 การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จาก
การสัมภาษณ์และผลการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่
เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย 7 ข้ันตอน ได้แก่ 

1)  การประเมินความพร้อมขององค์กรและการก าหนดนโยบายด้านพลังงาน ประกอบด้วย 
(1) ศึกษาและประเมินช่องว่างของข้อก าหนดด้านการจดัการพลังงาน 
(2) ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดบัสูงเกี่ยวกับการจดัการพลังงาน  
(3) การแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารดา้นการจัดการพลังงาน   
(4) การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(5) การก าหนดนโยบายพลังงาน 

2)  การวางแผนเพื่อการจัดตั้งระบบการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 
(1) การทบทวนกฎหมายและข้อก าหนดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) การทบทวนด้านพลังงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณการใช้พลังงาน และการช้ีบ่ง

ลักษณะการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญ 
(3) ข้อมูลฐานด้านพลังงาน 
(4) ตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน ประกอบด้วย การบ่งช้ีตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน การรวมรวบข้อมูล

ตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน ข้อมูลฐานด้านพลังงาน การใช้ตัวช้ีวัดด้านพลังงาน และข้อมูลฐาน
พลังงานในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะพลังงาน 

  (5) วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายดา้นพลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน  
3)  การจัดท าเอกสารด้านการจัดการพลังงาน  ประกอบด้วย 

 (1) การก าหนดประเภทเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน 
(2) การควบคุมเอกสาร 
(3) การควบคุมบันทึก 
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4)  การฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดการจัดการพลังงาน  ประกอบด้วย 
(1) การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักด้านการจัดการพลังงาน  
(2) การสื่อสารด้านการจดัการพลงังาน  

5)  การปฏิบัติตามการจดัการพลังงาน  ประกอบด้วย 
(1) การปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
(2) การควบคุมด้านปฏิบตัิการ  
(3)  การออกแบบที่มีผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานท่ีมีนัยส าคัญ 
(4)  การจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงาน 

6)  การตรวจสอบการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 
(1)  การเฝ้าระวัง การวดั และการวิเคราะห์ ระบบการจัดการพลังงาน  
(2)  การประเมินการปฏิบัตติามขอ้ก าหนดด้านกฎหมาย และข้อก าหนดอื่น ๆ 
(3)  การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน  
(4)  การปฏิบัติการแกไ้ข และป้องกันความไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 

7)  การทบทวนการบริหารงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
(1)  ผู้บริหารสูงสุดควรท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมทบทวนการบริหาร 
(2)  การก าหนดประเด็นน าเข้าในการทบทวนการบริหาร 
(3)  ผลที่ได้จากการทบทวนการบริหารด้านการจดัการพลังงาน 

ส่วนที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด 32 คน ท าการทดสอบหลังการฝึกอบรมแล้ว ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไปทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ส่วนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบเทคโนโลยกีารจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท าการตรวจสอบทั้งหมด 14 แผนก จ านวนรายการที่ท าการตรวจสอบทั้งหมด 235 รายการ พบจ านวน
รายการที่สอดคล้องกับระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม จ านวน  233 รายการ และจ านวนที่ไม่สอดคล้องกับระบบการจัด
การพลังงานที่เหมาะสมเพียง  2 รายการ จึงสรุปได้ว่าทุกหน่วยงานมีการด าเนินการที่สอดคล้องตามระบบการจัดการพลังงานที่
เหมาะสม ในส่วนของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านการจัดการพลังงาน ผู้บริหารเห็นด้วยกับการน ารูปแบบนี้มาใช้ และเสนอ
ให้มีการท าโครงการเพื่อการปรับปรุงด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนท่ี 5  การประเมินรูปแบบและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อรูปแบบของเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่
เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  

การประเมินรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ ในเดือน มกราคม 2560 มี
ปริมาณ 449,601 kWh ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล 90% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตรฐาน (ม.ค - ธ.ค. 2559) 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เท่ากับ -0.02% มีผลการประหยัดเท่ากับ 404.57 บาท และปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าหลังการทดลองใช้รูปแบบ ในเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 มีปริมาณ 390,000 kWh ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล 
90% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตรฐาน (ม.ค - ธ.ค. 2559) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า เท่ากับ -3.61% มีผลการ
ประหยัดเท่ากับ 58,478.05 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังการทดลองใช้รูปแบบ มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อรูปแบบของเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมการประเมินพนักงานมีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ (= 4.32)  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย การจัดการพลังงานตามมาตรสากล ISO 50001 และ
การจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปผลเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตาม
ระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์กรสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามได้ง่ายและประสบความส าเร็จในด้านการจัดการพลังงานได้มากขึ้น 
  

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับการด าเนินการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 3.66) กิจกรรมการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 1. การประเมินการใช้พลังงาน 2. การจัดระบบการจัด
การพลังงาน 3. การจัดท าเอกสารด้านการจัดการพลังงาน 4. การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน     
5. การปฏิบัติตามรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 6. การตรวจสอบการจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 
7. การประเมินการจัดการพลังงาน 

การสร้างรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท าโดยการสัมภาษณ์และ
จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการพลังงาน สรุปเป็นรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่
เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน ได้แก่  1. การประเมินความพร้อมของ
องค์กรและการก าหนดนโยบายด้านพลังงาน 2. การวางแผนเพื่อการจัดตั้งระบบการจัดการพลังงาน 3. การจัดท าเอกสารด้าน 
การจัดการพลังงาน 4. การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดการจัดการพลังงาน 5. การปฏิบัติตามการจัดการพลังงาน 6. การตรวจสอบการ
จัดการพลังงาน และ 7. การทบทวนการบริหารด้านการจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ในการประเมินรูปแบบและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าหลังการทดลองใช้รูปแบบของบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 มีปริมาณ 390,000 kWh ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูล 90% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาตรฐาน (ม.ค - ธ.ค. 2559) 
การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 3.61% หรือมีการประหยัดเท่ากับ 58,478.05 บาท จึงอธิบายได้ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพดีขึ้น และในส่วนของ
การประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อรูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในระดับมากทุกข้อ (

= 4.32) และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย การจัดการพลังงานตามมาตรสากล ISO 50001 และ
การจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปผลเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตามระบบการ
จัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์กรสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามได้ง่ายและ
ประสบความส าเร็จในด้านการจัดการพลังงานได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ พิเชฐ ปะเสนะ และ คณะ (2552) และ สิทธิกุล 
ฉายาภู่ศร และคณะ (2555)  

 

สรุป 

สภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกิจกรรม คือ  1. การประเมินการใช้
พลังงาน 2. การจัดระบบการจัดการพลังงาน 3. การจัดท าเอกสารด้านการจัดการพลังงาน 4. การจัดการฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 5. การปฏิบัติตามรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 6. การตรวจสอบ
การจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 7. การประเมินการจัดการพลังงาน  

รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ      
1. การประเมินความพร้อมขององค์กรและการก าหนดนโยบายด้านพลังงาน  2. การวางแผนเพื่อการจัดตั้งระบบการจัดการพลังงาน     
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3. การจัดท าเอกสารด้านการจัดการพลังงาน  4. การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดการจัดการพลังงาน  5. การปฏิบัติตามการจัดการพลังงาน  
6. การตรวจสอบการจัดการพลังงาน  และ 7. การทบทวนการบริหารด้านการจัดการพลังงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เ หมาะสม
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากต่อรูปแบบโดยรวม และการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังการทดลองใช้รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าหลังการทดลองใช้รูปแบบมีปริมาณลดลง และมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงมีผลการประหยัดมากกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบ 
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