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ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคมุ 
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บทคดัยอ่ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม โดย

ทาํการคดัเลอืกปจัจยัทีค่าดว่ามผีลต่อประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัผดิชอบ

ดา้นพลงังาน ปจัจยัดา้นมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ปจัจยัดา้นความร่วมมอืของบุคลากรในโรงงานควบคุม และปจัจยั

อื่นๆ เช่น ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลติ ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบสนับสนุนการผลติ 

เป็นตน้  จากนัน้พสิจูน์ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าของโรงงานควบคุมเพื่อคดัเลอืกโรงงานควบคุมทีผ่ลประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้ามคีวามสมัพนัธ์กบัมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดยีวกนั และวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้ากบัปจัจยัที่มผีลดว้ยการวเิคราะหค์วามถดถอยทีร่ะดบันัยสาํคญั 0.05 โดยใช้

รอ้ยละของผลประหยดัที่ไดร้บัจรงิจากมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าเป็นตวัชี้วดัประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้า พบว่าปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าคือ คุณสมบัติของผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลติ ความสนใจของผูบ้รหิารและความร่วมมอืของพนักงาน เงนิลงทุนใน

การดําเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน และปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง และไดส้มการความสมัพนัธ์

เป็น %saving = 3.183 + 14.413 qualification - 1.600x10-6 process - 2.672 cooperation1 + 1.4x10-6 investment - 
3.000x10-7 light - 2.115 cooperation2 
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Abstract 

The objective of this research is to study the factors affecting the efficiency of electric energy 
conservation in designated factories. The factors expected to affect the efficiency of electric energy 
conservation are selected. Such factors are the factors related to Person Responsible for Energy (PRE), 
energy conservation plans, personnel cooperation in designated factories and other factors such as 
electric energy used in production process, electric energy used in production support system and so 
on. After that, the proving electric energy savings of designated factories is used to select designated 
factories having the relationship between electric energy savings and electric energy conservation 
plans in the same period. Then this research analyze the relationship between efficiency of electric 
energy conservation and factors affecting by regression analysis (significance level = 0.05). The 
indicator of efficiency of electric energy conservation is percentage of the actual savings from electric 
energy conservation plans.  The results of research show that the factors affecting are qualification of 
Person Responsible for Energy, electric energy used in production process, administrator attention and 
employee cooperation, investments on energy conservation plans and electric energy used in lighting 
system. The relationship as follows %saving =  3.183 + 14.413 qualification - 1.600x10-6 process - 
2.672 cooperation1 + 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light - 2.115 cooperation2 
 
Keywords: Energy savings, Person Responsible for Energy (PRE), Energy conservation plan, Energy use, 
Energy conservation, Energy management 
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1. บทนํา 

 พลัง ง านไฟ ฟ้ า เ ป็นพลัง ง านที่ ถู ก ใ ช้ เพื่ อ

ตอบสนองการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิในสาขาต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศยั 

ขนส่ง ฯลฯ  โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมมปีรมิาณ

การใช้พลงังานไฟฟ้าถึงร้อยละ 42-46 ของการใช้

พลงังานไฟฟ้าทัง้ประเทศ แสดงดงัรปูที ่1 ทีแ่สดงขอ้มูล

การใช้พลงังานไฟฟ้าจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ [9] 

และจะเห็นอีกว่าความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของ

ประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุก ๆ ปี ซึ่งหากเป็นเช่นน้ี

ต่อไป อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าใน

อนาคต และในแง่ของผูป้ระกอบการยงัทําใหต้้นทุนดา้น

พลงังานของโรงงานสงูขึน้ จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะเหน็

ถึงความจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน

ภาคอุตสาหกรรม   เพื่อทําใหเ้กดิการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

อย่างมคีุ้มค่าและประสทิธภิาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ

รกัษาพลงังานทีม่อียู่อย่างจํากดัไวใ้หส้ามารถใชไ้ดน้าน

ทีส่ดุแลว้ ยงัช่วยลดต้นทุนดา้นพลงังาน ทําใหโ้รงงานมี

ความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึ้น  โดยการอนุรกัษ์

พลังงานไฟฟ้าในโรงงานจะประสบผลสําเร็จได้นัน้ 

จําเป็นจะต้องทราบถงึปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพใน

การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า เพื่อที่จะได้ควบคุมปจัจยัที่

เป็นตน้เหตุไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 จากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน ซึ่งมีมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์

พลัง งานในโรงงานควบคุมอย่ าง เ ป็นระบบ ใน

พระราชบญัญตัน้ีิมขีอ้กาํหนดขอ้หน่ึงกําหนดใหเ้จา้ของ

โรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รบัผิดชอบด้านพลงังาน

ประจําโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ซึ่งผู้รบัผิดชอบด้าน

พลังงานมีหน้าที่ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมในการ

ดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตาม

มาตรการที่กําหนดไว้ [7,8,10] จะเห็นได้ถึงความถึง

ความสําคัญของผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงานในการ

อนุรกัษ์พลงังาน เน่ืองจากผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานจะ

มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการควบคุม ดแูลการใชแ้ละการจดั

การพลังงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั ้น

ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานจงึน่าจะเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ผีล

ต่อประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน 

ในการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานจะต้องมีการ

จดัทาํมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่เป็นวธิใีนดําเนินการ

เพื่ อ ให้ เกิดการ ใช้พลัง งานอย่ า งประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ  โดยมาตรการอนุรักษ์พลัง ง านที่

ดาํเนินการในโรงงานควบคุมนัน้ มทีัง้มาตรการทีต่อ้งใช ้ 

เงนิลงทุนและไม่ต้องใช้เงนิลงทุนในการดําเนินการ [3] 

เงินลงทุนในการดําเนินมาตรการการอนุรกัษ์พลงังาน

อาจเป็นอีกปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการอนุรกัษ์

พลงังานเช่นกนั 

การมสีว่นร่วมของทุกคนในองคก์ร รวมทัง้ความ

เขา้ใจและการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร เป็นหน่ึงในปจัจยัที่

มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม [5] ใน

งานวจิยัน้ีจงึนําปจัจยัในดา้นความร่วมมอืของบุคลากร

ในโรงงานควบคุมมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วย   

โดยปจัจยัน้ีจะรวมถงึความสนใจของผูบ้รหิารและความ

ร่วมมอืของพนักงานในการอนุรกัษ์พลงังาน นอกจาก

ปจัจยัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์

พลงังานอาจยงัเป็นผลเน่ืองจากปจัจยัอื่น ๆ อีก เช่น 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติ ปรมิาณการ

ใชพ้ลงังานในระบบสนบัสนุนการผลติ เป็นตน้ 

 

รปูท่ี 1 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาํแนกตามสาขาเศรษฐกจิปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2551 [9] 
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  ดงันัน้งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา

ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า

ในโรงงานควบคุม ซึง่ปจัจยัทีนํ่ามาศกึษา ไดแ้ก่  ปจัจยั

ที่ เกี่ยวข้องผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน ปจัจัยด้าน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ปจัจยัในด้านความร่วมมือ

ของบุคลากรของโรงงานควบคุม และปจัจยัอื่นๆ เช่น 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 

ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบสนับสนุนการผลติ 

เป็นต้น โดยนํามาวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้ากับปจัจัยที่มีผลในรูปสมการ และก่อนที่จะ

วเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ งานวจิยัน้ีจะมกีารพสิจูน์ผล

ประหยัดพลงังานไฟฟ้าของโรงงานควบคุม โดยการ

วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มการใช้พลังงานด้วยวิธ ี

CUSUM (Cumulative Sum) เพื่อคดัเลือกโรงงาน

ควบคุมทีผ่ลประหยดัพลงังานไฟฟ้ามคีวามสมัพนัธก์บั

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดยีวกนั ซึง่

การพิสูจน์ผลประหยัดน้ีจะทําให้ข้อมูลที่จะนํามา

วเิคราะหห์าความสมัพนัธม์คีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้  

  การวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มการใช้

พลงังานด้วยวิธ ีCUSUM (Cumulative Sum) เป็น

วิธีการที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของการใช้พลังงานใน

หน่วยงาน โดยเทยีบกบัช่วงเวลาทีก่าํหนดไวใ้หเ้ป็นช่วง

อา้งองิ ค่า CUSUM ในแผนภูม ิCUSUM นัน้จะคํานวณ

มาจากผลรวมของค่าผลต่างระหว่างพลงังานทีใ่ชจ้รงิใน

แต่ละเดือนเทียบกบัค่าพลงังานที่ควรจะเป็นที่ได้จาก

สมการความสมัพันธ์ของพลังงานกับปริมาณผลผลิต

ในช่วงทีใ่ชอ้า้งองิ ซึง่ในแต่ละเดอืน (กรณีขอ้มูลเป็นราย

เดือน) ก็จะมีผลต่างเกดิขึ้น และเมื่อนําผลต่างที่ได้มา

สะสมรวมกันทุกเดือนก็จะได้เส้นแนวโน้มของการใช้

พลงังานขึน้มา ทําให้ทราบได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ทิศทางการใช้พลังงานของหน่วยงานได้ เน่ืองจาก

แผนภูม ิCUSUM มคีวามไวต่อการแสดงผลทีเ่กดิจาก

การเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงานแม้เพียงเล็กน้อย  

[4,11] นอกจากน้ีแผนภูม ิCUSUM ยงัใชป้ระโยชน์ในแง่

ของการคํานวณผลประหยดัที่หรอืการสูญเสยีพลงังาน

ของหน่วยงานนับตัง้แต่ช่วงเวลาทีใ่ช้อา้งองิจนถงึเดอืน

ปจัจุบนัไดอ้กีดว้ย [6] 

2. วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1) เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการ

อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม 

2) พสิจูน์ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าของโรงงาน

ควบคุม โดยการวเิคราะหแ์ละตดิตามแนวโน้มการใช้

พลงังานด้วยวธิ ี CUSUM (Cumulative Sum) เพื่อ

คดัเลอืกโรงงานควบคุมที่ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้ามี

ความสมัพันธ์กับมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน

ช่วงเวลาเดยีวกนั 

 

3. ขอบเขตของงานวิจยั 

1) ศกึษาเฉพาะขอ้มลูของโรงงานควบคุมทีค่ณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่

ปรกึษาตรวจสอบ  

2) โรงงานควบคุมที่มจีํานวนผู้รบัผดิชอบด้าน

พลงังานมากกว่า 1 คน ในสว่นของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผู้ ร ับผิดชอบด้านพลัง งานจะเลือก ใช้ข้อมูลของ

ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานเพยีง 1 คน โดยการสุม่ 

3) ตัวชี้ว ัดประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้า คือ ร้อยละของผลประหยัดที่ได้รับจริงจาก

มาตรการการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 

 

4. วิธีการวิจยั 

4.1 การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรกัษ์

พลงังาน 

 ศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์พลงังาน

จากทฤษฎีและงานวิจยัที่มีแนวทางเดยีวกนั เพื่อเป็น

พืน้ฐานในการวจิยั  

4.2 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบั

การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคมุ 

 ศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม จากขอ้มูลของ

โรงงานควบคุมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัเป็นทีป่รกึษาตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น 

1) ขอ้มลูผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษา สาขาวิชาชีพผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงาน  

คุณสมบตัิผู้รบัผดิชอบด้านพลงังาน (วธิีการได้มาซึ่ง

ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน) และประสบการณ์การทํางาน

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน 

2) ขอ้มูลการดําเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน 

ไดแ้ก่ ผลประหยดัทีไ่ดร้บัจรงิจากมาตรการการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้า ช่วงเวลาในการดําเนินมาตรการอนุรกัษ์

พลังงานแต่ละมาตรการ เงินลงทุนในการดําเนิน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังาน 
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3) ข้อมูลความร่วมมือของบุคลากรในโรงงาน

ควบคุม ไดแ้ก่ ความสนใจของผูบ้รหิารและความร่วมมอื

ของพนกังานในการอนุรกัษ์พลงังาน 

4) ข้อมูลปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าแยกตามระบบ ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวม 

 

4.3 การคดัเลือกปัจจยัท่ีคาดว่ามีผลต่อการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้า โรงงานควบคมุ 

1) ปจัจัยที่ เกี่ย วข้องกับผู้ ร ับผิดชอบด้าน

พลงังาน ไดแ้ก่ 

• ระดบัการศกึษา 

• สาขาวชิาชพี 

• คุณสมบตัิ (วธิกีารได้มาซึง่ผูร้บัผดิชอบดา้น

พลงังาน) 

• ประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ร ับผิดชอบ

ดา้นพลงังาน 

2) ปจัจยัด้านมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ได้แก่ 

เงนิลงทุนในการดาํเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน 

3) ปจัจัยด้านความร่วมมือของบุคลากรใน

โรงงานควบคุม ได้แก่ ความสนใจของผู้บริหารและ

ความร่วมมอืของพนกังานในการอนุรกัษ์พลงังาน 

4) ปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ 

• ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการ

ผลติ 

• ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบอากาศ

อดั 

• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ

อากาศ 

• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสง

สว่าง 

• ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบความ

รอ้น 

• ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบอื่นๆ 

 

4.4 การพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ

โรงงานควบคมุ 

  โดยการวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มการใช้

พลงังานด้วยวธิ ี CUSUM (Cumulative Sum) เพื่อ

คดัเลอืกโรงงานควบคุมที่ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้ามี

ความสมัพันธ์กับมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน

ช่วงเวลาเดยีวกนั ตวัอย่างการพสิูจน์ผลประหยดัแสดง

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตวัอย่างการพสิจูน์ผลประหยดัของโรงงาน A 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าทัง้ 36 เดอืนของโรงงานตวัอย่าง A 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

1 2,654.38 559,862.00 

2 2,744.05 599,202.00 

3 3,510.60 1,758,985.00 

4 1,877.93 1,527,608.00 

5 1,918.56 452,951.00 

6 1,634.80 389,802.00 

7 2,190.88 500,607.00 

8 3,894.11 875,293.00 

9 3,156.25 745,647.00 

10 2,081.10 554,908.00 

11 2,131.10 594,908.00 

12 2,765.21 616,945.00 

13 1,035.58 239,010.00 

14 2,779.48 633,290.00 

15 2,218.93 618,640.00 

16 2,056.65 548,220.00 

17 1,744.28 394,370.00 

18 3,538.65 720,300.00 

19 3,507.70 693,900.00 

20 3,662.36 711,040.00 

21 3,714.11 734,350.00 

 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าทัง้ 36 เดอืนของโรงงานตวัอย่าง A (ต่อ) 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

22 1,907.03 480,890.00 

23 1,942.48 495,790.00 

24 1,958.45 498,580.00 

25 3,214.24 697,340.00 

26 3,394.75 585,001.00 
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เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

27 3,424.74 581,085.00 

28 1,000.39 241,069.00 

29 636.15 132,685.00 

30 1,305.81 253,231.00 

31 1,755.26 289,184.00 

32 2,196.98 281,423.00 

33 3,424.80 529,892.00 

34 3,067.94 573,398.00 

35 1,057.88 236,362.00 

36 2,495.57 293,293.00 

 

1) สรา้งแผนภาพการกระจายของขอ้มลูปรมิาณ

ผลผลติ และปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดอืน

จากตารางที ่1 แสดงดงัรปูที ่2  

จากรปูที ่2 จะเหน็ว่าขอ้มูลเดอืนที ่3-4 ไม่ไดอ้ยู่

ในแนวเส้นตรงตวัแทนกลุ่มข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากการ

บันทึกข้อมูลผิดพลาด จึงตัดข้อมูลทัง้สองเดือนน้ีทิ้ง 

และสรา้งแผนภาพการกระจายของขอ้มูลทีเ่หลอืทัง้ 34 

เดอืน แสดงดงัรปูที ่ 3 

 

2) หาสมการเสน้ตรงตวัแทนกลุ่มขอ้มูลทัง้ 34 

เดอืนไดด้งัสมการที ่(1) 

y = 176.7837x + 82,910.8259 (1) 

 

เมื่อ x = ปรมิาณผลผลติ  

   y = ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

3) นําสมการเสน้ตรงที่ไดม้าใช้เป็นสมการฐาน

อา้งองิในการคาํนวณปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่

ละเดอืน จากนัน้คํานวณผลต่างระหว่างปรมิาณการใช้

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชจ้รงิกบัปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ทีค่ํานวณจากสมการฐานอา้งองิ และผลต่างสะสมของ

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดือน แสดงดัง

ตารางที ่2 

โดย  

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คํานวณจาก

สมการฐานอา้งองิ = 176.7837 x ผลผลติ + 82,910.8259 

ผลต่าง = ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า - 

ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าที่คํานวณจากสมการฐาน

อา้งองิ 

4) นําข้อมูลผลต่างสะสมมาสร้างแผนภูม ิ

CUSUM แสดงดงัรปูที ่4 

5) คัด เลือกโรงงานควบคุมที่ผลประหยัด

พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับมาตรการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน นัน่คือโรงงาน

ควบคุมทีเ่สน้แนวโน้มการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของแผนภูม ิ

CUSUM มคีวามชนัเป็นลบในช่วงเวลาที่มกีารดําเนิน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า   

                 

 

     

 
รปูท่ี 2 แผนภาพการกระจายปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลา 36 เดอืนของโรงงาน A 
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รปูท่ี 3 แผนภาพการกระจายปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลา34(ตดัขอ้มลูเดอืน 3-4)เดอืนของโรงงาน A 

 

 

ตารางท่ี 2 ขอ้มลูการวเิคราะหป์รมิาณพลงังานไฟฟ้าที่คํานวณจากสมการฐานอ้างองิ ผลต่าง และผลต่างสะสมของขอ้มูลทัง้ 34 

เดอืนของโรงงาน A 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ี

คาํนวณจากสมการฐานอ้างอิง 
(กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ผลต่าง 
(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ผลต่างสะสม 

(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 
1 2,654.38 559,862.00 552161.9435 7,700.06 7,700.06 

2 2,744.05 599,202.00 568014.1379 31,187.86 38,887.92 

3 - - - - 38,887.92 

4 - - - - 38,887.92 

5 1,918.56 452,951.00 422080.9614 30,870.04 69,757.96 

6 1,634.80 389,802.00 371916.8187 17,885.18 87,643.14 

7 2,190.88 500,607.00 470222.6986 30,384.30 118,027.44 

8 3,894.11 875,293.00 771325.9999 103,967.00 221,994.44 

9 3,156.25 745,647.00 640884.379 104,762.62 326,757.06 

10 2,081.10 554,908.00 450815.384 104,092.62 430,849.68 

11 2,131.10 594,908.00 459654.569 135,253.43 566,103.11 

12 2,765.21 616,945.00 571754.881 45,190.12 611,293.23 

13 1,035.58 239,010.00 265984.4899 -26,974.49 584,318.74 

14 2,779.48 633,290.00 574277.5844 59,012.42 643,331.15 

15 2,218.93 618,640.00 475181.4813 143,458.52 786,789.67 

16 2,056.65 548,220.00 446493.0225 101,726.98 888,516.65 

17 1,744.28 394,370.00 391271.0981 3,098.90 891,615.55 

18 3,538.65 720,300.00 708486.4659 11,813.53 903,429.08 
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เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ี

คาํนวณจากสมการฐานอ้างอิง 
(กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ผลต่าง 
(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ผลต่างสะสม 

(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 
19 3,507.70 693,900.00 703015.0104 -9,115.01 894,314.07 

20 3,662.36 711,040.00 730356.3774 -19,316.38 874,997.70 

21 3,714.11 734,350.00 739504.9339 -5,154.93 869,842.76 

22 1,907.03 480,890.00 420042.6453 60,847.35 930,690.12 

23 1,942.48 495,790.00 426309.6275 69,480.37 1,000,170.49 

24 1,958.45 498,580.00 429132.8632 69,447.14 1,069,617.63 

25 3,214.24 697,340.00 651136.0658 46,203.93 1,115,821.56 

26 3,394.75 585,001.00 683047.2915 -98,046.29 1,017,775.27 

27 3,424.74 581,085.00 688349.0346 -107,264.03 910,511.24 

28 1,000.39 241,069.00 259763.4715 -18,694.47 891,816.76 

29 636.15 132,685.00 195371.7767 -62,686.78 829,129.99 

30 1,305.81 253,231.00 313756.7492 -60,525.75 768,604.24 

31 1,755.26 289,184.00 393212.1832 -104,028.18 664,576.05 

32 2,196.98 281,423.00 471301.0791 -189,878.08 474,697.98 

33 3,424.80 529,892.00 688359.6417 -158,467.64 316,230.33 

34 3,067.94 573,398.00 625272.6105 -51,874.61 264,355.72 

35 1,057.88 236,362.00 269926.7665 -33,564.77 230,790.96 

36 2,495.57 293,293.00 524086.9241 -230,793.92 -2.97 

 

 

รปูท่ี 4 แผนภูม ิCUSUM ในช่วงเวลา 36 เดอืนของโรงงาน A 

 

 จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าเส้นแนวโน้มการใช้

พลงังานไฟฟ้าช่วงเดอืนที ่26 – 36 มคีวามชนัเป็นลบ 

แสดงว่าช่วงเวลาน้ีโรงงาน A มแีนวโน้มการใชพ้ลงังาน

ลดลงหรือมีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่ง
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สอดคล้องกบัช่วงเวลาในการดําเนินมาตรการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้าของโรงงาน A ทีแ่สดงดงัตารางที ่3 ซึง่มี

การดาํเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในช่วงเดอืน

ที ่26 – 31 แสดงว่าโรงงาน A มเีสน้แนวโน้มการใช้

พลงังานไฟฟ้าของแผนภูม ิCUSUM ทีม่คีวามชนัเป็น

ลบในช่วงทีม่กีารดาํเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 

นัน่คอืโรงงาน A มผีลประหยดัพลงังานไฟฟ้าทีส่มัพนัธ์

กบัมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดยีวกนั 

ดงันัน้โรงงาน A จะถูกนําไปวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์

ระหว่างประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ากับ

ปจัจยัทีม่ผีลต่อไป 

ตารางท่ี 3 การดําเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของ

โรงงาน A 

มาตรการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้า 
เริม่ สิน้สดุ 

ผลประหยดั 

(กโิลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ลดจาํนวนหลอดไฟฟ้า 26 31 959,084.00 
 

ตวัอย่างการพสิจูน์ผลประหยดัของโรงงาน B 

ตารางท่ี 4 ขอ้มลูปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าทัง้ 36 เดอืนของโรงงานตวัอยา่ง B 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 
ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 
1 3,290.85 481,805.00 

2 2,076.82 370,055.00 

3 2,670.49 459,500.00 

4 4,125.73 558,930.00 

5 4,689.47 633,770.00 

6 4,162.46 586,930.00 

7 4,613.95 631,060.00 

8 4,365.94 619,040.00 

9 3,781.94 566,180.00 

10 4,176.45 604,460.00 

11 4,113.35 591,940.00 

12 4,411.09 600,115.00 

13 3,642.68 511,425.00 

14 4,739.87 627,560.00 

15 4,029.58 534,010.00 

16 2,961.83 469,000.00 

17 4,100.63 579,850.00 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 
ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 
18 4,326.09 618,350.00 

19 3,548.86 573,700.00 

20 3,865.22 591,760.00 

21 3,358.49 556,720.00 

22 3,307.96 518,570.00 

23 3,593.61 546,500.00 

24 2,635.76 460,093.00 

25 3,288.18 520,060.00 

26 3,479.13 531,930.00 

27 4,296.95 609,850.00 

28 3,406.73 533,760.00 

29 3,474.47 535,770.00 

30 4,183.42 595,460.00 

31 2,552.18 449,130.00 

32 3,278.37 521,550.00 

    

ตารางท่ี 4 ขอ้มลูปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าทัง้ 36 เดอืนของโรงงานตวัอยา่ง B (ต่อ) 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 
ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 
33 3,984.19 583,450.00 

34 5,306.96 699,570.00 

35 3,959.29 575,970.00 

36 3,328.76 564,470.00 

 

1) สรา้งแผนภาพการกระจายของขอ้มลูปรมิาณ

ผลผลติ และปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดอืน

จากตารางที ่4 แสดงดงัรปูที ่5  

2) หาสมการเส้นตรงตัวแทนกลุ่มข้อมูลได้ดัง

สมการที ่(2) 

y = 89.6145x + 219,524.5449 (2) 

เมื่อ x = ปรมิาณผลผลติ  

   y = ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

3) นําสมการเสน้ตรงที่ไดม้าใช้เป็นสมการฐาน

อา้งองิในการคาํนวณปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่

ละเดอืน จากนัน้คํานวณผลต่างระหว่างปรมิาณการใช้

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชจ้รงิกบัปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ทีค่ํานวณจากสมการฐานอา้งองิ และผลต่างสะสมของ
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ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดือน แสดงดัง

ตารางที ่5 

โดย  

 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คํานวณจาก

สมการฐานอา้งองิ = 89.6145 x ผลผลติ + 219,524.5449 

ผลต่าง = ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า - 

ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าที่คํานวณจากสมการฐาน

อา้งองิ 

4) นําข้อมูลผลต่างสะสมมาสร้างแผนภูม ิ

CUSUM แสดงดงัรปูที ่6 

5) คัด เลือกโรงงานควบคุมที่ผลประหยัด

พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับมาตรการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน นัน่คือโรงงาน

ควบคุมทีเ่สน้แนวโน้มการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของแผนภูม ิ

CUSUM มคีวามชนัเป็นลบในช่วงเวลาที่มกีารดําเนิน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า   
 

 
รปูท่ี 5 แผนภาพการกระจายปรมิาณผลผลติและปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลา 36 เดอืนของโรงงาน B 

 
ตารางท่ี 5 ขอ้มลูการวเิคราะหป์รมิาณพลงังานไฟฟ้าที่คํานวณจากสมการฐานอ้างองิ ผลต่าง และผลต่างสะสมของขอ้มูลทัง้ 36 

เดอืนของโรงงาน B 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

ท่ีคาํนวณจากสมการฐาน

อ้างอิง (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ผลต่าง 
(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ผลต่างสะสม 

(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 
1 3,290.85 481,805.00 514432.4222 -32,627.42 -32,627.42 

2 2,076.82 370,055.00 405637.7308 -35,582.73 -68,210.15 

3 2,670.49 459,500.00 458839.171 660.83 -67,549.32 

4 4,125.73 558,930.00 589249.776 -30,319.78 -97,869.10 

5 4,689.47 633,770.00 639769.0542 -5,999.05 -103,868.15 

6 4,162.46 586,930.00 592541.3166 -5,611.32 -109,479.47 

7 4,613.95 631,060.00 633001.3672 -1,941.37 -111,420.84 

8 4,365.94 619,040.00 610776.075 8,263.92 -103,156.91 

9 3,781.94 566,180.00 558441.207 7,738.79 -95,418.12 

10 4,176.45 604,460.00 593795.0234 10,664.98 -84,753.14 

11 4,113.35 591,940.00 588140.3485 3,799.65 -80,953.49 
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เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

ท่ีคาํนวณจากสมการฐาน

อ้างอิง (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ผลต่าง 
(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ผลต่างสะสม 

(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 
12 4,411.09 600,115.00 614822.1697 -14,707.17 -95,660.66 

13 3,642.68 511,425.00 545961.4918 -34,536.49 -130,197.15 

14 4,739.87 627,560.00 644285.625 -16,725.63 -146,922.78 

15 4,029.58 534,010.00 580633.3418 -46,623.34 -193,546.12 

16 2,961.83 469,000.00 484947.4594 -15,947.46 -209,493.58 

 

ตารางท่ี 5 ขอ้มลูการวเิคราะหป์รมิาณพลงังานไฟฟ้าที่คํานวณจากสมการฐานอ้างองิ ผลต่าง และผลต่างสะสมของขอ้มูลทัง้ 36 

เดอืนของโรงงาน B (ต่อ) 

เดือน 
ผลผลิต 

(ตนั) 

ปริมาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

ท่ีคาํนวณจากสมการฐาน

อ้างอิง (กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

ผลต่าง 
(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 

ผลต่างสะสม 

(กิโลวตัต-์

ชัว่โมง) 
17 4,100.63 579,850.00 587000.452 -7,150.45 -216,644.03 

18 4,326.09 618,350.00 607204.9372 11,145.06 -205,498.97 

19 3,548.86 573,700.00 537553.8594 36,146.14 -169,352.83 

20 3,865.22 591,760.00 565904.3026 25,855.70 -143,497.13 

21 3,358.49 556,720.00 520493.947 36,226.05 -107,271.08 

22 3,307.96 518,570.00 515965.7263 2,604.27 -104,666.80 

23 3,593.61 546,500.00 541564.1082 4,935.89 -99,730.91 

24 2,635.76 460,093.00 455726.8594 4,366.14 -95,364.77 

25 3,288.18 520,060.00 514193.1515 5,866.85 -89,497.92 

26 3,479.13 531,930.00 531305.0403 624.96 -88,872.96 

27 4,296.95 609,850.00 604593.5707 5,256.43 -83,616.53 

28 3,406.73 533,760.00 524816.9505 8,943.05 -74,673.48 

29 3,474.47 535,770.00 530887.4367 4,882.56 -69,790.92 

30 4,183.42 595,460.00 594419.6365 1,040.36 -68,750.56 

31 2,552.18 449,130.00 448236.8795 893.12 -67,857.44 

32 3,278.37 521,550.00 513314.0333 8,235.97 -59,621.47 

33 3,984.19 583,450.00 576565.7397 6,884.26 -52,737.21 

34 5,306.96 699,570.00 695105.1118 4,464.89 -48,272.32 

35 3,959.29 575,970.00 574334.3386 1,635.66 -46,636.66 

36 3,328.76 564,470.00 517829.7079 46,640.29 3.63 
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รปูท่ี 6 แผนภูม ิCUSUM ในช่วงเวลา 36 เดอืนของโรงงาน B 

 

 จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าเส้นแนวโน้มการใช้

พลงังานไฟฟ้าช่วงเดอืนที ่18 – 36 มคีวามชนัเป็นบวก 

แสดงว่าช่วงเวลาน้ีโรงงาน B มแีนวโน้มการใชพ้ลงังาน

เพิ่มขึ้นหรอืมีการสูญเสยีพลงังานไฟฟ้าเกิดขึน้ ซึ่งไม่

สอดคล้องกบัช่วงเวลาในการดําเนินมาตรการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้าของโรงงาน B ทีแ่สดงดงัตารางที ่6 ซึง่มี

การดาํเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในช่วงเดอืน

ที ่19 – 24 แสดงว่าโรงงาน B มเีสน้แนวโน้มการใช้

พลงังานไฟฟ้าของแผนภูม ิCUSUM ทีม่คีวามชนัเป็น

บวกในช่วงที่มีการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้า นัน่คอืโรงงาน B เป็นโรงงานที่ผลประหยดั

พลงังานไฟฟ้าไม่มีความสมัพนัธ์กบัมาตรการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดยีวกนั ดงันัน้โรงงาน B จะ

ไม่ ถู ก นํ า ไปวิ เคราะห์ห าความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง

ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้ากบัปจัจยัทีม่ผีล 

 

ตารางท่ี 6 การดําเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของ

โรงงาน B 

มาตรการอนุรกัษ์

พลงังานไฟฟ้า 
เริม่ สิน้สดุ 

ผลประหยดั 

(กโิลวตัต-์

ชัว่โมง) 

การกาํหนดเวลาเปิด-ปิด

ทีเ่หมาะสม 
19 24 381,000.00 

4.5 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค ว า ม สัม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ประสิทธิภาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้ากบัปัจจยัท่ี

มีผล 

  นําขอ้มูลของโรงงานควบคุมที่ผ่านการคดัเลอืก

จากข้อ 4.4 มาวิเคราะห์ความถดถอย เพื่อหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้ากับปจัจัยที่มีผลในรูปสมการ ด้วยโปรแกรม 

SPSS ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 

  โดยมีการแบ่งระดับของปจัจัยต่าง ๆ และ

กาํหนดตวัแปร ดงัน้ี 

1) ระดับการศึกษาของผู้ ร ับผิดชอบด้าน

พลงังานม ี2 ตวัแปร คอื education1 และ education2 

• มธัยมปลายหรอืเทยีบเท่า  

(education1 = 1,   education2 = 0) 

• อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า  

 (education1 = 0,   education2 = 1) 

• ปรญิญาตร,ี ปรญิญาโท 

(education1 = 0,   education2 = 0) 

2) สาขาวชิาชพีของผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานม ี

2 ตวัแปร คอื major1 และ major 2 

• เครื่องกล (major1 = 1,   major 2 = 0) 

• ไฟฟ้า (major1 = 0 ,   major 2 = 1) 

• อุตสาหกรรม (major1 = 0 ,   major 2 = 0) 
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3) คุณสมบตัิของผูร้บัผดิชอบด้านพลงังาน ตวั

แปรคอื qualification 

• ผ่านการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

(qualification = 0)   

• มี ผ ล ง า น ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น 

(qualification = 1)     

4) ประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ร ับผิดชอบ

ดา้นพลงังาน (ปี) ตวัแปรคอื experience 

5) เงินลงทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์

พลงังาน (บาทต่อปี) ตวัแปรคอื investment 

6) ความสนใจของผู้บริหารและความร่วมมือ

ของพนกังานในการอนุรกัษ์พลงังาน ม ี2 ตวัแปร คอื 

cooperation1 และ cooperation2 

• น้อย  

(cooperation1 = 1, cooperation 2 = 0) 

• ปานกลาง  

(cooperation1 = 0, cooperation2 =1) 

• มาก  

(cooperation1 = 0, cooperation 2 = 0) 

7) ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการ

ผลติ (กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี)  ตวัแปรคอื process 

8) ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบอากาศ

อดั (กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี)  ตวัแปรคอื compress 

9) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ

อากาศ (กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี)  ตวัแปรคอื condition 

10) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสง

สว่าง (กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี)  ตวัแปรคอื light 

11) ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบความ

รอ้น (กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี)  ตวัแปรคอื heat 

12) ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบอื่นๆ 

(กโิลวตัตช์ัว่โมงต่อปี)  ตวัแปรคอื other 

นอกจากน้ีกําหนดให้ร้อยละของผลประหยัด

พลงังานไฟฟ้าแทนด้วย %saving โดยคํานวณจาก

สมการที ่(3) 

 

             
 

 

 

 

 

 

5. ผลการวิจยั 

ในขัน้ตอนวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้ากบัปจัจยัทีม่ผีล

ดว้ยการวเิคราะหค์วามถดถอย ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 

 งานวจิยัน้ีคดัเลอืกตวัแปรอสิระเขา้สมการความถดถอย

ดว้ยวธิ ีstepwise โดยกําหนดความน่าจะเป็นของ F ใน

การเลอืกตวัแปรเขา้เป็น 0.05 และของตวัแปรออกเป็น 

0.1 ซึง่แสดงผลดงัตารางที ่7 โดย qualification เป็นตวั

แปรที่ถูกเลอืกเขา้สมการเป็นลําดบัแรก ตวัแปรตวัที่

คัดเลือกเข้าสมการเป็นลําดับต่อมาคือ process, 

cooperation1, investment, light และ cooperation2 

ตามลาํดบั สามารถเขยีนไดส้มการเป็น 

 
%saving = a + b1 qualification + b2 process   

+ b3 cooperation1 + b4 investment + b5 light              
+ b6 cooperation2                     (4) 

 
 
 
 ซึง่มปีระสทิธภิาพในการประมาณค่ารอ้ยละของ

ผลประหยดัเท่ากบั 90.6% 

 

โดย a = ค่าคงที ่ 

b = ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย 

 ค่าประมาณของสมัประสทิธิค์วามถดถอยของแต่

ละตวัแปรแสดงดงัตารางที ่8 ดงันัน้จะไดส้มการคอื 

 
%saving = 3.183 + 14.413 qualification        

- 1.600x10-6 process - 2.672 cooperation1                          
+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light                     
- 2.115 cooperation2              (5)         
  

 ดังนั ้นในการวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังาน

ไฟ ฟ้ ากับ ป ัจ จัยที่ มี ผ ล  พ บว่ า  ป ัจ จัย ที่ มี ผ ล ต่ อ

(3) 

 

X 100 รอ้ยละของผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า   = 
   ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า (kWh/ปี)                                      

ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวม (kWh/ปี) 
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ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานควบคุมคอื 

คุณสมบตัิของผูร้บัผดิชอบด้านพลงังาน ปรมิาณการใช้

พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ความสนใจของ

ผู้บริหารและความร่วมมือของพนักงานในการอนุรกัษ์

พลังงาน เงินลงทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์

พลงังาน และปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสง

สว่าง 

 และจากสมการที่ (5) สามารถเขยีนเป็นสมการ

ในกรณีต่าง ๆ ไดด้งัตารางที ่9 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยแสดงการเลอืกตวัแปรอสิระเขา้สมการ ดว้ยวธิ ีstepwise 

ลาํดบัทีข่อง 

ตวัแปรทีค่ดัเลอืก

เขา้สมการ 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change 

Sig. F 

Change 

qualification 0.560 0.314 0.285 2.72959 0.314 10.962 0.003 

process 0.879 0.772 0.753 1.60575 0.459 46.351 0.000 

cooperation1 0.903 0.816 0.791 1.47645 0.044 5.205 0.033 

investment 0.932 0.868 0.843 1.27827 0.052 8.350 0.009 

light 0.950 0.902 0.877 1.13228 0.033 6.764 0.017 

cooperation2 0.964 0.929 0.906 0.98759 0.027 7.290 0.014 

 

ตารางท่ี 8 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยแสดงคา่ประมาณของสมัประสทิธิค์วามถดถอย 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 
b Std. Error Beta 

(Constant) 3.183 0.368 
 

8.657 0.000 

qualification 14.413 1.034 1.213 13.937 0.000 

process -1.600x10-6 0.000 -0.889 -10.404 0.000 

cooperation1 -2.672 0.474 -0.421 -5.634 0.000 

investment 1.4x10-6 0.000 0.242 3.705 0.002 

light -3.000x10-7 0.000 -0.234 -3.484 0.002 

cooperation2 -2.115 0.783 -0.178 -2.700 0.014 

  

ตารางท่ี 9 สมการความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพการอนุรกัษพ์ลงังานไฟฟ้ากบัปจัจยัทีม่ผีล ในกรณีต่าง 

 

อบรม (qualification = 0) มผีลงาน (qualification = 1) 

น้อย (cooperation1 = 1,    

cooperation2 = 0) 
%saving = 0.511- 1.600x10-6 process    

+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light 
%saving=14.924-1.600x10-6process       

+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light 

ปานกลาง (cooperation1=0 , 

cooperation2 = 1) 
%saving = 1.068 - 1.600x10-6 process 

+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light 

%saving = 15.481 - 1.600x10-6 process  
+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light 

มาก (cooperation = 0 , 

cooperation2 = 0) 
%saving = 3.183 - 1.600x10-6 process 

+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light 
%saving = 17.596 - 1.600x10-6 process  
+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light 

คุณสมบตัขิองผูร้บัผดิชอบ 

ดา้นพลงังาน 

ความสนใจ      

ของผูบ้รหิารและ 

ความร่วมมอืของพนกังาน 
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จากตารางที ่9 จะเหน็ไดว้่า 

• ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานทีม่ผีลงานดา้นการ

อนุรกัษ์พลงังานจะส่งผลให้ประสทิธภิาพใน

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานสูงกว่ า

ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานทีผ่่านการอบรม 

• ความสนใจของผู้บริหารและความร่วมมือ

ของพนักงานที่อยู่ในระดบัมาก จะส่งผลให้

โ รงงานมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์

พลงังานสูงกว่าความสนใจของผูบ้รหิารและ

ความร่วมมอืของพนักงานทีอ่ยู่ในระดบัปาน

กลางและน้อย ตามลาํดบั 

โดยประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน

จะสูงที่สุด เมื่อมีผู้ร ับผิดชอบด้านพลงังานที่มีผลงาน

ด้านการอนุรกัษ์พลงังาน และความสนใจของผู้บรหิาร

และความร่วมมอืของพนกังานทีอ่ยู่ในระดบัมาก 

 

6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 

 งานวิจัย น้ี เ ป็นการศึกษาป ัจจัยที่มีผล ต่อ

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน

ควบคุม โดยได้คัดเลือกปจัจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อ

ประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า และก่อนที่จะ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการ

อนุรกัษ์พลงังานกบัปจัจยัที่มผีล จะต้องผ่านขัน้ตอนใน

การพสิจูน์ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าของโรงงานควบคมุ 

เพื่อคดัเลอืกโรงงานควบคุมทีผ่ลประหยดัพลงังานไฟฟ้า

มคีวามสมัพนัธ์กบัมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าใน

ช่วงเวลาเดยีวกนั ซึ่งการพิสูจน์ผลประหยดัน้ีจะทําให้

ข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์มีความ

น่าเชื่อถอืมากขึน้ จากการวเิคราะห์ความถดถอยจะได้

ว่าปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการอนุรกัษ์พลงังานใน

โรงงานควบคุมคือ คุณสมบัติของผู้ร ับผิดชอบด้าน

พลงังาน ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการ

ผลิต ความสนใจของผู้บริหารและความร่วมมือของ

พนกังานในการอนุรกัษ์พลงังาน เงนิลงทุนในการดําเนิน

มาตรการอนุรกัษ์พลงังาน และปรมิาณการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง โดยสมการความสัมพันธ์

ระหว่างประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ากับ

ปจัจยัทีม่ผีลคอื 

 
%saving = 3.183 + 14.413 qualification        

- 1.600x10-6 process - 2.672 cooperation1                          

+ 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light                     
- 2.115 cooperation2           (6)         
  

 ซึ่งสมการความสัมพันธ์น้ี จะทําให้สามารถ

ประมาณค่าผลประหยดัของโรงงานควบคุมได้ และยงั

สามารถ นํ าไป ใช้ เ ป็ นแนวทาง ในการปรับป รุ ง

ประสิทธิภ าพ ในการอ นุรักษ์พลัง ง านไฟฟ้ า ใน

ภาคอุตสาหกรรมอกีดว้ย เช่น 

• การแต่งตัง้ผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงานควร

เลอืกที่มคีุณสมบตัิมผีลงานด้านการอนุรกัษ์

พลงังานมากกว่าผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานที่

ผ่านการอบรม  

• ผูบ้รหิารควรตระหนกัถงึความสาํคญัของการ

อนุรักษ์พลังงาน และให้การส่งเสริมการ

ดาํเนินการต่างๆ ในการอนุรกัษ์พลงังาน  

• สรา้งจติสาํนึกใหพ้นกังานเหน็ถงึความสาํคญั

ของการอนุรกัษ์พลงังาน และความร่วมมอืใน

การอนุรกัษ์พลงังาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากข้อมูลในงานวจิยัน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ

ซึ่งผู้วิจ ัยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล

โดยตรง ซึ่งขอ้มูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกเกบ็รวบรวมไว้อาจ

เป็นปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธิภาพการอนุรกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้า ดงันัน้ในการทาํงานวจิยัต่อไปควรเพิม่ปจัจยัอื่นๆ 

ไปในการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ดว้ย เช่น ปจัจยัใน

ดา้นความพรอ้มของเทคโนโลยหีรอืระบบการจดัการใน

การอนุรกัษ์พลงังาน ปจัจยัในดา้นทีป่รกึษาการอนุรกัษ์

พลงังาน เป็นตน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

พลงังาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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