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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ของผู้ประกอบการในตลาดยิ่งเจริญ	 กรุงเทพมหานคร	 โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบ

การร้านค้า	จ�านวน	277	ตัวอย่าง	ผลการส�ารวจพบว่า	ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามากถึง	 270	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 97.47	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

โดยใช้แบบจ�าลองโลจิท	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง	มีจ�านวน	3	ปัจจัย	ได้แก่	จ�านวนสมาชิกภายในสถานประกอบการ	

มีอิทธิพลสูงที่สุด	รองลงมาเป็น	ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้ามีผลต่อการใช้พลังงาน	และอายุของของผู้

ค้า	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัยที่อิทธิพลทางลบต่อการสนับสนุนให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้ามีเพียงปัจจัยเดียว	คือ	จ�านวนปีที่ศึกษาในระบบของเจ้าของผู้ประกอบการ	นอกจากนี้ยังพบ

ว่าการจะท�าให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	ควรมีการวางแผนและก�าหนดนโยบายทั้ง

ในด้านการส่งเสริมและทางด้านมาตรการบังคับ	 กล่าวคือ	 ไม่ควรใช้มาตรการทางด้านการควบคุม

และสั่งการอย่างเดียว	แต่ควรมีมาตรการอื่นๆ	เช่น	การให้ความรู้	ความเข้าใจ	และการจูงใจต่างๆที่

ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ค�าส�าคัญ:	การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	ผู้ประกอบการ	และตลาดยิ่งเจริญฯ
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Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	study	factors	affecting	energy	conser-

vation	behavior	of	entrepreneurs	in	Ying	Charoen	Market,	Bangkok.	Data	were	col-

lected	 from	 the	 277	 samples	 of	 entrepreneurs	 (shop	 owners)	 in	 Ying	 Charoen	

Market.	The	results	indicated	that	most	of	the	participants	have	the	behavior	to	

conserve	electrical	power	as	much	as	270	samples	or	97.47%.	The	results	of	ana-

lyzing	the	relationship	with	Logit	model	showed	that	the	attribute	factors	influenc-

ing	the	electrical	power	conservation	behaviors	of	the	sample	entrepreneurs	are	3	

factors.	The	number	of	workers	within	their	stores	has	the	highest	influence,	fol-

lowed	by	knowledge	about	water	use	that	affecting	electric	power	consumption	

and	the	age	of	the	entrepreneurs	respectively.	The	only	negative	influence	factor	

for	supporting	electrical	energy	conservation	behavior	is	the	number	of	years	of	the	

formal	education	of	the	shop	owners.	In	addition,	to	cause	electrical	energy	con-

servation	behavior	should	plan	and	for	relate	policies	in	both	promotion	and	en-

forcement.	That	 is,	 should	not	only	 take	control	 and	command	measured,	but	

should	use	others	such	as	teaching,	knowledge	understanding	and	various	incen-

tives	that	make	the	entrepreneurs	behave	more	electrical	energy	conservation.

Keywords:	Electrical	energy	conservation,	Entrepreneurs	and	Ying	Charoen	Market

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

		 พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นในการ

ตอบสนองการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ในชีวิต

ประจ�าวันของมนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตภายใน

ครัวเรือน	กิจการเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	การ

ผลิต	 การศึกษา	 ค้นคว้าวิจัย	 ทางวิทยาศาสตร์	

การแพทย์และกลุ่มพาณิชยกรรม	 จึงนับได้ว่า

เป็นพลังงานไฟฟ้าปัจจัยที่มีบทบาทส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาค	 และมหภาค	 โดย

จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน	 (2558)	 ได้

แสดงถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย

จากปี	 พ.ศ.	 2536	 มีการใช้ประมาณ	 55,000	

ล้านหน่วย	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจน

กระทั่งมากกว่า	175,000	ล้านหน่วยในปี	พ.ศ.	

2558	เพิ่มขึ้นกว่า	3	เท่า	ภายในระยะเวลา	22	

ปี	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว	 ยังมี

ความสัมพันธ์แปรผันตาม	 ปริมาณประชากรท่ี

เพิ่มขึ้น	รายได้ประชาชาติ	GDP	และ	ต้นทุนการ

ใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่าง	 ๆ	 ที่น�ามาผลิตกระแส

ไฟฟ้า	 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ภายในประเทศ	 ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	 ส่วนหน่วยงานที่ท�าหน้าที่จัด

จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าคือ	 การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง	 กลุ ่มธุรกิจ



Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 3 September – December 2019 93

ส�าคัญที่เป็นผู ้ใช้กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ได้แก่	

ห้างสรรพสินค้า	โรงแรม	อพาร์ทเมนต์	ร้านขาย

ปลีก	อสังหาริมทรัพย์	 และกลุ่มค้าส่งโดยแสดง

ข้อมูลการจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าของกลุ ่มธุรกิจ

ส�าคัญ	จะเห็นได้ว่า	การใช้ไฟฟ้ามากที่สุดอันดับ

หนึ่งคือ	 ห้างสรรพสินค้า	 รองลงมาน้ันคือกลุ่ม

โรงแรม	อพาร์ทเม้นท์	และกลุ่มขายปลีก	ซึ่งทั้ง

ห้างสรรพสินค้าและกลุ่มขายปลีกนับว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก	 โดยจะมีท้ังรูป

แบบห้างร้านขนาดใหญ่	 ร้านค้าย่อย	 ตลาดนัด	

และตลาดสด	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลา

ในการเปิดให้บริการขายสินค้า	 เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของกลุ ่มลูกค้า	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตลาดสดหลายแห่งมีการเปิดขายทั้ง

กลางวันและกลางคืน	 ส่งผลให้ต้องใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มขึ้น	ตลาด

ยิ่งเจริญ	 นับว่าเป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่แห่ง

หนึ่งของกรุงเทพมหานคร	ตั้งบนถนนพหลโยธิน	

เขตบางเขน	พื้นท่ีประมาณ	 43	 ไร่	 มีแผงค้าให้

เช่ากว่าพันแผงมีอาคารพาณิชย์รอบๆ	กว่า	100	

ยูนิต	มีพนักงานประจ�าไม่ต�่ากว่า	10	คนที่คอย

เก็บเงินค่าเช่าแผงค้าตั้งแต่เช้า	 จรดเย็นของ

แต่ละวัน	 ปัจจุบันเปิดท�าการท้ัง	 24	 ช่ัวโมง	

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	และมีแนวโน้ม

การใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น	อย่างไรก็ตาม

ทางตลาดมีมาตรการส ่งเสริมการอนุรักษ ์

พลังงานและลดการใช้ปริมาณไฟฟ้า	 เช่น	 การ

ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	

และการตั้งกลุ่มชมรมอนุรักษ์	 เป็นต้น	ด้วยเหตุ

น้ีผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะท�าการศึกษาเกี่ยวกับ	

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าของกลุ ่มผู ้ประกอบการโดยใช ้กลุ ่ม

ตัวอย่างประชากรร้านค้าภายในตลาดยิ่งเจริญ	

เขตบางเขน	 กรุงเทพมหานคร	 เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ ตัวอย่างที่มีองค ์ประกอบของร ้านค้า

ประเภทต่าง	 ๆ	 หลากหลาย	 มีการเปิดขาย

ตลอด	24	ชั่วโมง	และมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่มี

ปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน	 จึงใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้

ใช้พลังงานไฟฟ้าประเภทธุรกิจค้าปลีกได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและ

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู ้

ประกอบการและศึกษาป ัจ จัยที่ มี ผลต ่อ

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู ้

ประกอบการในตลาดยิ่งเจริญ	กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการศึกษา

	 ประชากรเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ

ร้านค้าในเขตพ้ืนท่ีตลาดยิ่งเจริญ	 เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 990	 ราย	 แบ่งผู ้

ประกอบการร้านค้าออกเป็น	 7	กลุ่ม	 คือ	กลุ่ม

แผงค้าเนื้อสัตว์	(ไก่	หมู	เนื้อ)	กลุ่มแผงค้าอาหาร

แปรรูป	กลุ่มแผงค้าปลาน�้าจืด	และอาหารทะเล

แช่แข็ง	กลุ่มแผงค้าดอกไม้	ผัก	ผลไม้	และขนม	

กลุ่มแผงค้ายา	สมุนไพร	และอาหารเสริม	กลุ่ม

แผงค ้าอาหารส�าเร็จรูป	 และกลุ ่มแผงค ้า

เบ็ดเตล็ด	 ท�าการส�ารวจข้อมูลส ่วนบุคคล	

พฤติกรรมกาอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 โดยมี

ขอบเขตระยะเวลาเก็บข้อมูล	 เริ่มตั้งแต่เดือน

ตุลาคม	 2561	 –	 ธันวาคม	 2561	 ท�าการ

ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล	 และรายงานในช่วง

เดือนมีนาคม	2562	
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ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์

	 การอนุรักษ์	 หมายถึง	 การรู ้จักใช ้

ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก

ที่สุด	 และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด	 สูญเสีย

ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด	 (Al-

len,1959)	 เช่นเดียวกับแนวคิดของ	 อ�านาจ	

เจริญศิลป์(2523)	 	 และใช้ทรัพยากรตามความ

ต้องการและประหยัดไว้เพื่อใช้ในอนาคต	(เกษม	

จันทร์แก้ว,	 2530)	 รวมถึงต้องกระจายการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน	 (นิวัติ	

เรืองพานิช,	2533)	แต่มิได้หมายความว่าจะเก็บ

รักษาสิ่งเหล่านั้น	 โดยมิได ้น�ามาใช ้ให ้เกิด

ประโยชน์	 (วิชัย	 เทียนน้อย,	 2533)	 จากการ

พิจารณาความหมายของการอนุรักษ์	 หมายถึง	

การดูแลรักษารวมท้ังการน�า	 เอาทรัพยากรมา

ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช้ได้อย่าง

ยั่งยืนที่สุด	 และต้องมีการสูญเสียทรัพยากรให้

น้อยที่สุด	กล่าวคือ	เป็นการใช้ทรัพยากรของคน

รุ่นปัจจุบันโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนรุ่น

ต่อไปในอนาคต

แนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน

	 กระทรวงพลังงาน	 (2549)	 ได้กล่าวถึง

การอนุรักษ์พลังงานว่า	 เป็นการด�ารงรักษา

พลังงานให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด	 ใช้

ให้รู้คุณค่า	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยัง

สามารถรักษาพลังงานไว้ใช้ในอนาคตได้	ซึ่งการ

ประหยัดพลังงานก็เป็นอีกวิธีการในการอนุรักษ์

พลังงาน	 หรือการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	 ลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์	 ซึ่งจะ

ช่วยให้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	 โดย

ประเภทของพลังงานแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท

ใหญ่	ๆ	คือ

	 1.	 พลังงานสิ้นเปลือง	 ได้แก่	 น�้ามัน	

ถ ่ า น หิ น 	 แ ล ะ ก ๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ 	 เ ป ็ น

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป	 หามา

ทดแทนไม่ทัน	 ส่วนมากพลังงานพวกนี้จะอยู่

ใต้ดิน

	 2.	 พลังงานหมุนเวียน	 ได้แก่	 ไม้ฟืน	

แกลบ	กากอ้อย	ชีวมวล	น�้า	แสงอาทิตย์	และลม	

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด	 เพราะ

สามารถหามาทดแทนกันได ้	 เช ่นปลูกป ่า

ทดแทนหรือแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด	

	 ในการน�าพลังงานมาใช้ไม่ว่าจะเป็น

พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสิ้นเปลือง	 ย่อม

ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ	 ผลของ

การใช้พลังงานด้านบวกคือ	 การสร้างความ

เจริญก ้าวหน ้าทางเศรษฐกิจ	 การพัฒนา

ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง	 ทางด้าน

ลบ	 ก็คือ	 เกิดมลภาวะจากก๊าซพิษ	 เช่น	 ฝุ่น

ละออง	 ก๊าซ	 คาร์บอนไดออกไซด์	 และภาวะ

เรือนกระจก	 เกิดมาตรการรณรงค์โดยเร่งด่วน

ให้ประชาชนประหยัดน�้ามันและไฟฟ้า	 ให้เป็น

วาระแห่งชาติ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน

ประเทศ	 โดยพิจารณาปรับแนวทางให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูล

และในแง่มุมการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม	ไม่

ว่าจะเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	 การก�าหนด

อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน	 ว่ามีความเหมาะ

สมและประหยัดพลังงานมากน้อยเพียงใด	 โดย

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานได้	 มี

การส่งเสริมรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์ว ่าการ

ประหยัดพลังงานนั้นส�าคัญเพียงใด	 และมี

มาตรการขององค์การไฟฟ้าในการให้ประชาชน
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มีส่วนร่วมในการลดใช้ไฟฟ้าว่า	 ถ้าลดการใช้

ไฟฟ้าของแต่ละบ้านก็จะมีส่วนลดของค่าไฟฟ้า

อีกต่อหนึ่งด้วย	 ซึ่งก็ท�าให้เกิดการประหยัด

พลังงาน	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย	 และลด

การน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศท่ีต้องเสีย

เงิน	ในแต่ละปีที่มีมูลค่านับล้าน	และยังเป็นการ

ประหยัดพลังงาน	 เพื่อไม่ให้ประเทศเกิดภาวะ

พลังงานขาดแคลนในอนาคต	 ซึ่งทุกฝ่ายต้อง

ช่วยกันในการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด	

เพราะพลังงานทุกชนิดมีคุณค่าต่อการด�ารง

ชีวิตประจ�าวันของคนทุกคนในสังคม	(กระทรวง

พลังงาน	,2550)

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

	 พฤติกรรม	 หมายถึง	 การกระท�าที่

แสดงออกถึงความสามารถในการสร ้างส่ิง

แวดล้อมขึ้นส�าหรับพฤติกรรมของมนุษย์นั้น	

อาจมีทั้งสิ่งที่มนุษย์สร ้างข้ึนเห็นได้และไม่

สามารถเห็นได้	 โดยพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็น

นามธรรม	 ได้แก	่ อารมณ	์ พฤติกรรมทางสังคม	

เป็นต้น	 โดยอาจรู ้สึกตัวหรือไม่รู ้สึกตัวก็ได้	

(เกษม	จันทร์แก้ว	,2540)		เช่นเดียวกับแนวคิด

ของพิจิตรา	 กิจอิทธิ	 (2540)	 และมนุษย์มี

พฤติกรรมทางจิตหรือพฤติกรรมภายในควบคู่

กับพฤติกรรมภายนอก	 มนุษย์มีการรู้สึกในการ

สัมผัส	มีการรับรู้	มีการเรียนรู้	มีการจ�า	มีความ

คิด	 มีการตัดสินใจรวมทั้งเกิดอารมณ์ต่อส่ิง

ต่างๆ	 ที่อยู่ภายนอก	 ในการประกอบกิจกรรม

ในชีวิตประจ�าวันพฤติกรรมทางจิตเหล่านี้มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม	 (วิมลสิทธิ์	 หรยาง

กูล,	2549)

	 สรุปโดยรวม	 พฤติกรรม	 หมายถึง	

การกระท�าของบุคคลที่สังเกตเห็นได้ภายนอก	

และที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล	 และเป็นการ

กระท�าท่ีรู ้ตัวหรือไม่รู ้ตัวก็ได้	 ซ่ึงมนุษย์จะมี

ความรู้สึกในการรับรู้มีการเรียนรู้	 มีการจ�า	 คิด	

และตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวัน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 ก�าหนดจาก

ประชากรผู ้ประกอบการที่ตลาดยิ่งเจริญมี

ทั้งหมด	990	คน	(ข้อมูลเดือน	กรกฎาคม	2558)	

โดยใช้สูตรของ	Krejcie	and	Morgan	(1970)	

	 ดั งนั้ นการศึ กษาครั้ ง นี้ จ ะมี กลุ ่ ม

ตัวอย่าง	 277	 คนการศึกษาครั้งนี้ใช้การกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติโดยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	 (Stratified	sampling)	

เป็นการสุ ่มตัวอย่างโดยแยกประชากรออก

เป็นกลุ่มประชากรย่อยๆหรือแบ่งเป็นชั้นภูมิ

ก่อน	 โดยหน่วยประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมี

ลักษณะเหมือนกัน	 (homogenious)	 แล้วสุ่ม

อย่างง่ายเพื่อให้ได้จ�านวนกลุ ่มตัวอย่างตาม

สัดส ่วนของขนาดกลุ ่มตัวอย ่างและกลุ ่ม

ประชากร	

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและโครงสร้างแบบ

จ�าลอง 

	 ในการศึกษานี้	เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย

ที่มีผลพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ

กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่	 โดยอาศัยการ

พัฒนาแบบจ�าลองในรูปแบบเปรียบเทียบสอง

ทางเลือก	 (Binary	 logit	 model)	 หาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ	 (X)	 กับตัวแปร

ตาม	 (Y)	 โดยที่ตัวแปรตาม	 คือ	 พฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มมีค่า
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ได้เพียง	2	ค่า	คือ	(1)	อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	(0)	

ไม่อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งจะเริ่มจากการตั้ง

สมมติฐาน	 รวบรวมข้อมูลจากการส�ารวจภาค

สนาม	 และทดสอบหาค่าตัวแปรที่เหมาะสม	

เพื่อให้ได้แบบจ�าลองที่ให้ผลใกล้เคียงกับข้อมูล

มากที่สุด	

	 ส ่วนปัจจัยทางคุณลักษณะซึ่งเป ็น

ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา	 ประกอบด้วย	

ปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านสถานประกอบการ	

รวม	14	คุณลักษณะ	ได้แก่

	 GEN	คือ	เพศของผู้ประกอบการ	(หญิง	

=	1,	ชาย	=	0)

	 EDU	 คือ	 จ�านวนปีท่ีศึกษาในระบบ

ของเจ้าของผู้ประกอบการ	(ปี)

	 AGE	 คือ	 อายุของเจ้าของผู้ประกอบ

การ	(ปี)

	 INC	คือ	รายได้สุทธิของผู้ประกอบการ	

(บาท)

	 COS	 คือ	 สัดส่วนค่าไฟฟ้าต่อเดือน	

(บาท)	ต่อ	รายได้ต่อเดือน	(บาท)

	 PEO	 คือ	 จ�านวนสมาชิกภายในสถาน

ประกอบการ	(คน)

	 CAT	 คือ	 ประเภทของสินค้า	 (กลุ่มค้า

เนื้อสัตว์	 (ไก่	 หมู	 เนื้อ)	 =	 0,	 กลุ่มค้าอาหาร

แปรรูป	 =	 1,	 กลุ่มค้าปลาน�้าจืด	 และอาหาร

ทะเลแช่แข็ง	=	2,	กลุ่มค้าดอกไม้	ผัก	ผลไม้	และ

ขนม	=	3,	กลุ่มค้ายา	สมุนไพร	และอาหารเสริม	

=	4,	กลุ่มค้าอาหารส�าเร็จรูป	=	5,	และกลุ่มค้า

เบ็ดเตล็ด	=	6)

	 ARA	คือ	ขนาดพื้นที่ขาย	(ตารางเมตร)

	 OPY	 คือ	 จ�านวนปีที่เปิดขายในตลาด	

(ปี)

	 MTR	คือ	รูปแบบการจ่ายเงิน	(เติมเงิน	

=	0,	จดมิเตอร์	=	1)

	 MEM	คือ	ความเป็นสมาชิกกลุ่มชมรม

อนุรักษ์ไฟฟ้า	(เป็น	=	1,	ไม่เป็น	=	0)

	 MAS	 คือ	 จ�านวนแหล่งที่การรับรู ้

ข่าวสารการอนุรักษ์	(แหล่ง)

ตาราง 1	การสุ่มจ�านวนประชากรและการสุ่มตัวอย่างผู้ค้าภายในตลาดยิ่งเจริญ

ZONE จ�านวนผู้ค้า (คน) จ�านวนสุ่มตัวอย่าง (คน)

แผงค้าเนื้อสัตว์	(ไก่	หมู	วัว) 128 35

แผงค้าอาหารแปรรูป 128 35

แผงค้าปลาน�้าจืด	และ	ปลาทะเล 81 23

แผงค้าดอกไม้	ผัก	ผลไม้	และ	ขนม 308 88

แผงค้ายา	 สมุนไพร	 และ	 อาหาร

เสริม

21 6

แผงค้าอาหารส�าเร็จรูป 116 33

แผงค้าเบ็ดเตล็ด 208 57

รวม 990 277
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	 CLN	 คือ	 สัดส ่วนที่ ได ้รับการดูแล

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและความเย็นต่อป	ี

(จ�านวนครั้งที่ดูแล/อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด)

	 KNW	 คือ	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้ามี

ผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า	5	ข้อ

	(คะแนน)

	 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการใน

ตลาดยิ่งเจริญ	 กรุงเทพมหานคร	 จากผลการ

ศึกษา	 พบว่า	 ผู้ประกอบการในตลาดยิ่งเจริญ	

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	277	คน	ความน่าจะ

เป็นของผู ้ประกอบการภายในตลาดยิ่งเจริญ	

เขตบางเขน	 กรุงเทพฯ	 ท่ีมีพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสามารถท�านายถูกร้อย

ละ	97.8	(ตารางที่	2	)	

 Z i = -5.754 - 0.275EDU + 

0.145AGE + 1.281PEO + 0.990KNW  

(1)

	 จากผลการวิเคราะห์ได้น�าปัจจัยที่มี

ผลอยากมีนัยส�าคัญมาสร้างเป็นสมการทั่วไป	

(1)	 ของแบบจ�าลองพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้า	ได้ดังนี้

	 โดย	Zi	=	อรรถประโยชน์ของการเป็น

ผู้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้

ค้าล�าดับ	i

	 การน�าแบบจ�าลองไปประยุกต์ใช้จะ

ต้องแปลงผลจากค่าอรรถประโยชน์จากผู ้มี

พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 (Zi)	 มา

เป็นค่าโอกาสของการเป็นผู ้มีพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานของกลุ ่มตัวอย ่าง	 หรือ	

Pr(y=1)	ดังนี้

 Yi = Pr(y=1) = 1/(1+e^(-Zi) )

	 เมื่อได้ค่า	Zi	≥	0	จะท�าให้	Pr(y=1)i	≥	

0.5	 จึงท�าให้ค่า	 Y
i
=1	หมายความว่าตัวอย่างผู้

ค ้าล�าดับ	 i เป ็นผู ้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้า	ในทางกลับกัน	เมื่อค่า	Zi	<	0	จะ

ท�าให้	Pr	(y=1)i <	0.5	ได้ค่า	Y
i
	=0	หมายความ

ว่าตัวอย่างผู้ค้าล�าดับ i	ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

สรุปผลการศึกษา

1. สภาพเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการใน

ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพมหานคร

	 ผลการศึ กษา ในส ่ วนของสภาพ

เศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ ้าของกลุ ่ม ตัวอย ่างทั้ ง ผู ้ที่ มี

พฤติกรรมการอนุรักษ์และผู้ที่ไม่มีพฤติกรรม

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง	 41–50	 ปี	 มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี	 รายได้ส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงมากกว่า	 30,000	 บาทขึ้นไป	 ประเภท

สินค้าที่ขายส่วนใหญ่พบว่าเป็นสินค้า	 ประเภท	

ดอกไม้	ผัก	ผลไม้	และขนม	ระยะเวลาที่ด�าเนิน

กิจการในตลาดส่วนใหญ่อยู ่ระหว่าง	 1-5	 ปี	

ขนาดพื้นท่ีขายประมาณ	 6-10	 ตารางเมตร	

จ�านวนสมาชิกในแผงค้าประมาณ	1-3	คน	ส่วน

ใหญ่ได้รับแหล่งข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์

พลังงาน	3	แหล่ง	ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน	501-

1,000	บาท	สัดส่วนค่าไฟต่อรายได้คิดเป็นน้อย

กว่าหรือเท่ากับร้อยละ	 10	 รูปแบบการจ่ายค่า

ไฟฟ้าเป็นแบบจดมิเตอร์	 (รายเดือน)	 จ�านวน

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในร้านค้าส่วนใหญ่น้อยกว่า

หรือเท่ากับ	 10	 ชิ้น	 การดูแลรักษาอุปกรณ์
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ตาราง 2	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ

ผู้ประกอบการในตลาดยิ่งเจริญ	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2561

ปัจจัย B S.E. Wald Sig.

Exp(B) 

Odds 

ratio

จ�านวนป ีที่ ศึกษาในระบบของ

เจ้าของผู้ประกอบการ	(ปี)	

-0.275 0.157 3.077 0.079* 0.760

อายุของเจ้าของผู้ประกอบการ	(ปี)	 0.145 0.060 5.828 0.016** 1.156

จ� านวนสมาชิ กภาย ในสถาน

ประกอบการ	(คน)	

1.281 0.736 3.028 0.082* 3.600

ขนาดพื้นที่ขาย	(ตารางเมตร 0.190 0.216 0.769 0.380NS 1.209

สัดส่วนที่ได้รับการดูแลอุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและความเย็น

ต่อปี	 (จ�านวนครั้งท่ีดูแล/อุปกรณ์

ไฟฟ้าทั้งหมด)	

0.815 0.981 0.690 0.406NS 2.259

ความรู้เก่ียวกับการใช้น�้ามีผลต่อ

การใช้พลังงานไฟฟ้า	 5	 ข้อ	 5	

คะแนน	

0.990 0.417 5.646 0.017** 2.693

Constant -5.754 3.195 3.244 0.072* 0.003

หมายเหตุ ***	หมายถึง	มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ณ	ระดับ	0.01

 **	หมายถึง	มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ณ	ระดับ	0.05

 *	หมายถึง	มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ณ	ระดับ	0.1

	 NS	หมายถึงไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(	Non	-	Significance	)

	 Odds	 ratio	 คือการแสดงอัตราส่วนของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เป็นกี่เท่าของโอกาสท่ี

จะไม่เกิดเหตุการณ์
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ตาราง 3	 ผลกระทบส่วนเพิ่ม	 (Marginal	 effect)	 ต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้า	ของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้า

Vari-

ables
Attributes

Mean 

Var.

Coeffi-

cient

(B)

Marginal 

Effect

(M.E.)

Y พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของ

กลุ่มตัวอย่าง

0.975

EDU จ� านวนป ี ท่ีศึกษาในระบบของกลุ ่ม

ตัวอย่าง

12.152 -0.275 -0.0050

AGE อายุของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้า 43.473 0.145 0.0026

PEO จ�านวนสมาชิกภายในร้านค้าของกลุ ่ม

ตัวอย่าง

2.379 1.281 0.0233

KNW ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้ามีผลต่อการใช้

พลังงานไฟฟ้า

3.751 0.990 0.0180

C ค่าคงที่ -5.754

ที่มา:	จากการค�านวณ

หมายเหตุ:	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 N	=	277

ไฟฟ้าอยู่ระหว่าง	1-3	ครั้งต่อปี	สัดส่วนการดูแล

รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	 ต่อ	 จ�านวนอุปกรณ์ไฟฟ้า

คิดเป็นมากกว่าร้อยละ	 50	 และกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดไม่ได ้ความเป็นสมาชิกกลุ ่ม/ชมรม

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 และไม่เคยได้รับความรู้/

อบรมเกี่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ท้ังหมดเช่น

กัน	 ในส่วนของผลการศึกษาความรู ้เกี่ยวกับ

การใช้น�้ามีผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง	 5	 ข้อ	

สรุปไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับสูง	

ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเท่ากับ	4	คะแนน	และต�่า

สุดอยู่ที่	 1	คะแนน	 เพียงร้อยละ	1.08	ส�าหรับ

ผลการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าของผู้ประกอบการภายในตลาดยิ่งเจริญ	

เขตบางเขน	กรุงเทพมหานครพบว่า	ผู้ประกอบ

การร้านค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้ามากถึง	 270	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

97.47

2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้า รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ

สังคมและพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าของผู้ประกอบการในตลาดยิ่งเจริญ 

กรุงเทพมหานคร

	 ผลการการศึกษา	พบว่าผลของผลกระ

ทบส่วนเพิ่ม	 (Marginal	 Effect)	 ต่อปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ตามตารางที่	 3	 โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มปัจจัย	คือ	
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ปัจจัยที่สนับสนุน	 กับปัจจัยที่อิทธิพลทางลบ	

ดังนี้

	 กลุ ่มปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	มีจ�านวน	3	ปัจจัยได้แก่	

อายุของของผู้ค้า	(AGE)	อธิบายตามผลกระทบ

ส่วนเพิ่ม	ได้ว่า	ผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้น	1	ปี	จะมีแนว

โน้มเป็นผู ้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.26		 ส่วนปัจจัย

จ�านวนสมาชิกภายในสถานประกอบการ	

(PEO)	อธิบายได้ว่า	ร้านค้าที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น	1	

คน	 จะท�าให้เจ้าของกิจการหรือผู้ค้ามีแนวโน้ม

เป็นผู ้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 2.33	 สุดท้ายปัจจัยสนับสนุน	

คือ	 ปัจจัยความรู้เก่ียวกับการใช้น�้ามีผลต่อการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า	 (KNW)	ที่มีระดับอธิบายได้ว่า	

ระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้ามีผลต่อการใช้

พลังงานไฟฟ้า	 เพิ่มข้ึน	 1	 ระดับจะท�าให้ผู้ค้ามี

แนวโน้มเป็นผู้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.80

	 ป ั จ จั ยที่ อิ ท ธิ พ ลทา งลบต ่ อ ก า ร

สนับสนุนให้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้ามีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น	 คือ	 จ�านวนปีที่

ศึกษาในระบบของเจ ้าของผู ้ประกอบการ	

(EDU)	 โดยอธิบายได้ว่า	 ผู้ค้าที่มีจ�านวนปีที่เคย

เข้ารับการศึกษาในระบบ	เพิ่มขึ้น	1	ปี	จะมีแนว

โน้มการเป็นผู้มีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าลดลง	ร้อยละ	0.50	ส่วนปัจจัยอื่นๆที่ไม่มี

ผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ

อนุรักษ ์พลังงานไฟฟ้าของผู ้ประกอบการ

ภ า ย ใ น ต ล า ด ยิ่ ง เ จ ริ ญ 	 เ ข ต บ า ง เ ข น	

กรุงเทพมหานคร	จึงไม่ได้มีการน�าเสนอไว้ในผล

การวิเคราะห์เชิงสถิติ

ข้อเสนอแนะ

1.	ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

	 1.1	 ควรเลือกส่งเสริมผู ้ค ้าที่ มีอายุ

มากกว่า	30	ปีขึ้นไป	และจ�านวนสมาชิกภายใน

สถานประกอบการมากกว่า	1	คนก่อน	เนื่องจาก

มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่มากขึ้น

	 1.2	 ทางตลาดควรมีการเพ่ิมความรู ้	

รวมถึงการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

น�้า	 และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าควบคู่กันไป	

เพ่ือให้มีแนวโน้มที่จะลดการใช้ทรัพยากรอย่าง

สิ้นเปลือง	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 1.3	 ทางตลาดยิ่ ง เจริญควรมีการ

วางแผนและก�าหนดนโยบายทั้งในด้านการส่ง

เสริมและทางด้านมาตรการบังคับ	กล่าวคือ	 ไม่

ควรใช้มาตรการทางด้านการควบคุมและสั่ง

การอย่างเดียว	แต่ควรมีมาตรการอื่นๆ	ที่ส่งผล

ให้ผู ้ประกอบการร้านค้าเกิดพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น	 ส่งเสริมและ	

สนับสนุนเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน	การจัด

ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงานภายในตลาด	 เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	 ลดการใช้พลังงานที่ไม่

จ�าเป็นลง	 และจัดให้มีการอบรมการสร้าง

จิตส� านึกในการอนุรักษ ์พลั งงานให ้กับผู ้

ประกอบการร้านค้า	 พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ

ด ้านการอนุรักษ ์พลังงานเพื่อรณรงค ์ให ้ผู ้

ประกอบการร้านค้าภายในตลาดยิ่งเจริญเห็น

ความส�าคัญของการใช้พลังงานและร่วมกันท�า

กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้ไปสู่เป้า

หมายเดียวกัน	ในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

	 1.4	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 และหน่วย
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งานอื่นๆ	 ทั้งภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รวมท้ัง

ทางตลาดยิ่งเจริญ	 ควรร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม

ให ้ผู ้ประกอบการร ้านค้า	 ได ้ทราบถึงการ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากร

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และควรมีการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 โดยการประชาสัมพันธ์

ผ ่านสื่อต ่างๆ	 ให ้รู ้จักคุณค่า	 รู ้จักรักและ

หวงแหนทรัพยากรพลังงานกับสอดแทรกจิตสา

นึกหรือทัศนคติที่ทาให้เกิดความตระหนัก	 เพื่อ

เป็นการเพิ่มพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

	 2.1	 การศึกษาในครั้งนี้สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้กับตลาดอื่นๆ	 โดยเพิ่มปัจจัยทาง

ด ้านนโยบายหรือการมีโครงการท่ีท�าให ้ผู ้

ประกอบการร้านค้าในตลาดมีพฤติกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 แต่อย่างไรก็ควรท�าการ

ศึกษาปัจจัยต่างๆ	 ตามความเหมาะสมของ

ตลาดแห่งนั้น	ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน	เช่น	

ตลาดยิ่งเจริญเป็นตลาดค้าปลีก	 ควรให้มีการ

ศึกษาตลาดค้าส่ง	เนื่องจากมีบริบทที่ต่างกัน

	 2.2	 ควรมีการการเพิ่มขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างผู้ประกอบการร้านค้าในการเก็บข้อมูล

มากขึ้น	หรือในทางดีที่สุดควรมีการเก็บข้อมูลผู้

ประกอบการร้านค้าท้ังหมดภายในตลาดย่ิง

เจริญ	 หรือในตลาดสดอื่นๆ	 และการใช้ระยะ

เวลาในการเก็บข้อมูลเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความ

แม่นย�า	และครอบคลุมในข้อมูลที่ได้ในงานวิจัย

	 2.3	 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้

มีในการศึกษาครั้งนี้	 เช่น	 ระดับค่าเช่าแผงร้าน

ค้าต่อเดือน	และ	การตระหนักถึงผลกระทบต่อ

การใช ้พลังงานท่ีมีผลต่อภาวะโลกร ้อนใน

ปัจจุบัน	เป็นต้น

	 2.4	ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(Focus	

Group)	ด้านนโยบาย	และทัศนคติของผู้บริหาร

ตลาด	 ผู้เชี่ยวชาญ	 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ด้านการบริหารจัดการเก็บค่าไฟฟ้าภายใน

ตลาดยิ่งเจริญ	หรือในตลาดสดอื่นๆ

	 2.5	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ	

(Comparative	 Studies)	 กับกรณีตลาดสด

อื่นๆ	 เพื่อหาทางออกที่สามารถด�าเนินการได้

จริงภายในตลาดสดแห่งใดแห่งหน่ึง	 อาทิเช่น	

ตลาดสดขนาดเล็ก	 กลาง	 และใหญ่	 หรือ

ตลาดสดที่มีประเภทของแผงร้านค้าแตกต่าง

กับทางตลาดยิ่งเจริญ	 เพ่ือครอบคลุมระดับ

ความหลากหลายของโครงสร้างตลาดสดที่แตก

ต่างกัน

	 2.6	 ควรศึกษาด้านมาตรการจูงใจให้

เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ทั้งด้านบวก

และด้านลบ	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงกับ

ตลาดสด	และสถานประกอบการต่างๆ
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