1

การมีส่วนร่ วมของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการพลังงาน อาคารทีวัน
The participation in T-One building energy management of entrepreneurs
เอกชัย ศรี คำมี
สำขำกำรจัดกำร
คณะบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ประเทศไทย
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม
Eakkachai Srikammee
Department of Management, Faculty of Business Administration,
Ramkamhaeng University, Thailand
Corresponding author

2

บทคัดย่อ
กำรศึกษำมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบกำรใน
กำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนอำคำรทีวนั 2) เพื่อศึกษำปัจจัยส่ วนบุคคลในกำรใช้พลังงำนใน
อำคำรทีวนั 3) เพื่อศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ้นในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนอำคำรทีวนั
โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้คือผูป้ ระกอบกำรบริ ษทั ต่ำงๆในอำคำรทีวนั
ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในเชิงสถิติ ได้แก่
ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์ควำมแปรปรวนและสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
ผลกำรศึกษำพบว่ำผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้ำนเพศ อำยุ
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และประสบกำรณ์ทำงำนแตกต่ำงกัน จะมีส่วนร่ วม
ในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนแตกต่ำงกัน และกำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ
ร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่ วมประเมินผลโครงกำรจะส่ งผลทำให้กำรบริ หำรจัด
กำรพลังงำนประสบผลสำเร็ จ

Abstract
The Objective of the study are as follows ;1) To study of the participation in TOne building energy management of entrepreneurs 2) To study of personal factors that
affect energy consumption of T-One building 3) To study of effects of T-One building
energy management.
The sample of this study are entrepreneurs in T-One building. Collection data
through questionnaire and statical analytic which summarize data from percentage,
average, standard deviation, analysis of variance and Pearson correlation coefficient.
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The result of study showed that the variety of personal factors such as sex, age,
status, education level, income, occupation and work experience of entrepreneurs in TOne building influencing how they participate in building energy management
differently. In addition, participation in decision making, join in, share benefits and
participate in the project evaluation make energy management successful.

บทนา
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีกำรใช้พลังงำนที่สูงขึ้น เกิดจำกกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและจำนวนประชำกรที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มกำรใช้พลังงำนที่สูงขึ้นในทุกปี ทำ
ให้ทุกภำคส่ วนต่ำงตื่นตัวในเรื่ องกำรใช้พลังงำนกันมำกขึ้น ไม่วำ่ จะเป็ นหน่วยงำนรัฐบำล
หรื อหน่วย งำนเอกชน ต่ำงมีนโยบำยออกมำเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงำน เช่นกำรออก
กฎหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำนสำหรับโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม กำรรณรงค์กำรใช้
พลังงำนอย่ำงประหยัด กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวมไปถึงกำรจัดหำพลังงำน
หมุนเวียนที่นำกลับมำใช้ใหม่และนำมำใช้ทดแทนพลังงำนที่ขำดแคลนในปัจจุบนั ได้ เช่น
พลังงำนจำกแสงอำทิตย์ พลังงำนจำกลม พลังงำนจำกน้ ำ พลังงำนจำกชีวมวล และพลังงำน
จำกขยะ เป็ นต้น พลังงำนหมุนเวียน จึงเป็ นพลังงำนที่สำมำรถนำมำใช้ทดแทนพลังงำน
แบบเดิมได้อย่ำงไม่จำกัด อีกทั้งยังหำได้จำกธรรมชำติ เป็ นพลังงำนสะอำดและสำมำรถนำ
กลับมำใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยประหยัด และช่วยลดปั ญหำกำรขำดแคลนพลังงำนในอนำคต
ดังนั้นเพื่อให้กำรประหยัดพลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ มีกำรบังคับใช้อย่ำงจริ งจัง กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
(พ.พ.) ซึ่งเป็ นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงพลังงำน เป็ นหน่วยงำนรำชกำรที่มีอำนำจหน้ำที่
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รับผิดชอบในกำรส่ งเสริ มและกำกับดูแลให้เกิดควำมมัน่ คงด้ำนพลังงำนแก่ประเทศ จึงได้
ออกกฎหมำยส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์พลังงำนขึ้นมำภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำร
อนุรักษ์พลังงำน พ.ศ.2535 ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 2 เมษำยน พ.ศ.2535
โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) โดย
ประกำศใช้ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1
มิถุนำยน พ.ศ.2551 เป็ นต้นไป
อำคำร ทีวนั เป็ นตึกออฟฟิ ศสำนักงำนเกรด A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 8 ถนนสุ ขมุ วิทซอย 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 ตัวอำคำรมีควำมสู ง 46 ชั้น มีพ้นื ที่ให้เช่ำทั้ง
อำคำรประมำณ 43,700 ตำรำงเมตร ถูกออกแบบให้โดดเด่นด้วยดีไซน์อนั มีเอกลักษณ์และ
ทันสมัย นำเทรนด์ และบำลำนซ์ระหว่ำงชีวิตกำรทำงำนกับชีวิตส่ วนตัว ที่สำมำรถสะท้อน
บุคลิกของผูเ้ ช่ำ ผูป้ ระกอบกำรรุ่ นใหม่ ได้อย่ำงชัดเจน และเพิม่ พื้นที่ในกำรทำงำนเพื่อ
สร้ำงสรรค์ และกระตุน้ ไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลำ เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก
และตอบสนองกำรทำงำนของผูป้ ระกอบกำรในอำคำร จึงมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
รวมทั้งมีกำรใช้พลังงำนที่หลำกหลำย
ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรตระหนักถึงปั ญหำกำรใช้พลังงำนที่สูงขึ้นและต้องปฏิบตั ิตำม
พระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์พลังงำน ฉบับแก้ไข พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) ผูว้ ิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษำกำรมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบกำรในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนอำคำรทีวนั
โดยผลของกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั คำดหวังว่ำจะใช้เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ไข
และจัดทำมำตรกำรประหยัดพลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรทีวนั ให้เป็ นไปอย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่สูญเสี ย
ไปอย่ำงไม่จำเป็ น รวมทั้งยังเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพของอำคำรทีวนั ให้เป็ นอำคำรควบคุมที่มี
กำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบกำรในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนอำคำรทีวนั
2.เพื่อศึกษำปัจจัยส่ วนบุคคลในกำรใช้พลังงำนในอำคำรทีวนั
3.เพื่อศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ้นในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนอำคำรทีวนั

ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจยั ในครั้งนี้เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบกำรในกำรบริ หำรจัด
กำรพลังงำนอำคำรทีวนั โดยมุ่งเน้นดูพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนของผูป้ ระกอบกำรแต่ละ
บริ ษทั เพื่อดูวำ่ มีกำรใช้พลังงำนแตกต่ำงกันอย่ำงไร และมีส่วนร่ วมในกำรประหยัดพลังงำน
อย่ำงไร โดยได้กำหนดขอบเขตในกำรวิจยั ไว้ดงั นี้

สมมติฐานของการวิจัย
1.ผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่ำงกัน จะมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร
จัดกำรพลังงำนแตกต่ำงกัน
2.กำรมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์ และร่ วมประเมินผล
โครงกำรจะส่ งผลทำให้กำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนประสบผลสำเร็ จ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้ทรำบถึงกำรมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบกำรในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนในอำคำรทีวนั
2.ได้ทรำบถึงปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงำน ของผูป้ ระกอบกำรในกำรใช้พลังงำน
3.ได้ทรำบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในกำรใช้พลังงำนของผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อำยุ
-สถำนภำพ
-ระดับกำรศึกษำ

ตัวแปรตำม

-รำยได้

(ทฤษฎีกำรมีส่วนร่ วม)

-อำชีพ

Cohen & Uphoff (1981)

-ประสบกำรณ์ทำงำน
ปัจจัยกระตุน้
(ทฤษฎีกำรมีส่วนร่ วม)
Cohen & Uphoff (1981)
เรี ยบเรี ยงโดย วชิรวัชร งำมละม่อม
-กำรร่ วมตัดสิ นใจ
กำรร่ วมปฏิบตั ิ
-กำรร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์
-กำรร่ วมประเมินผลโครงกำร

เรี ยบเรี ยงโดย วชิรวัชร งำมละม่อม
กำรมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัด
กำรพลังงำนของผูป้ ระกอบกำร
อำคำรทีวนั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ได้แก่ ผูป้ ระกอบกำรบริ ษทั ต่ำงๆในอำคำรทีวนั จำนวน
19 บริ ษทั มีพนักงำนรวมทั้งหมด 2,699 คน จำนวนตัวอย่ำงของกำรศึกษำ คำนวณได้โดยวิธี
Taro Yamane ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 400 คน กำรเลือกตัวอย่ำงใช้วิธีกำรแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชำกร และมี
กำรกระจำยตัวของกลุ่มตัวอย่ำง

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
กำรรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถำมเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ โดยโครงสร้ำง
ของแบบสอบถำมจะประกอบไปด้วย ส่ วนต่ำง ๆดังนี้
ส่ วนที่1 เป็ นคำถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และประสบกำรณ์ทำงำน
ส่ วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วมบริ หำรจัดกำรพลังงำน
ส่ วนที่ 3 เป็ นคำถำมเพื่อดูกำรมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำน
ส่ วนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษำใช้กำรประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงสถิติ
SPSS และใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) สำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของ
แบบสอบถำมได้แก่ ค่ำควำมถี่ (frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) สำหรับกำรวิเครำะห์
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ข้อมูลที่มีมำตรวัดเป็ น Nominal Scale หรื อมำตรวัด Ordinal Scale ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำ
ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) สำหรับวิเครำะห์ขอ้ มูลที่มีมำตรวัดเป็ นช่วง
(Interval scale) หรื อมำตรวัดเป็ นอัตรำส่ วน (Ratio Scale)
สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) สำหรับใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน สถิติ ttest สำหรับใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวแปรต้น 2 กลุ่มที่มีมำตรวัดเป็ น
Nominal Scale หรื อ Ordinal Scale ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive
Statistics) เป็ นค่ำร้อยละ กับตัวแปรตำมที่มีมำตรวัดเป็ น Interval Scale หรื อ Ratio Scale
สถิติ F- test หรื อ One-way ANOVA สำหรับทดสอบเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ค่ำเฉลี่ยตัวแปรต้นที่มำกกว่ำ 2 กลุ่มขึ้นไป ที่มีมำตรวัดเป็ น Nominal Scale หรื อ Ordinal
Scale ซึ่งมีลกษณะสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็ นค่ำร้อยละ กับตัวแปรตำมที่
มีมำตรวัดเป็ น Interval Scale หรื อ Ratio Scale ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสถิติเชิงพรรณนำ เป็ น
ค่ำเฉลี่ย 𝑋̅ หรื อค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
สถิติ Pearson Correlation เป็ นกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 2 ตัวที่อยูใ่ น
มำตรวัดระดับ Interval Scale หรื อ Ratio Scale ค่ำที่ได้เรี ยกว่ำ “ค่ำสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์”
โดยปกติจะมีค่ำอยูร่ ะหว่ำง -1.00 ถึง 1.00 ถ้ำมีค่ำติดลบหมำยควำมว่ำ ตัวแปร 2 ตัวมีทิศทำง
ตรงกันข้ำม และถ้ำมีค่ำเป็ นบวกหมำยควำมว่ำ ตัวแปร 2 ตัวไม่มีควำมสัมพันธ์กนั

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
เป็ นข้อมูลพื้นฐำนทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำมได้แก่ เพศ อำยุ
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และประสบกำรณ์ทำงำน
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมบริหารจัด
เป็ นกำรวิเครำะห์กำรร่ วมตัดสิ นใจ กำรร่ วมปฏิบตั ิ กำรร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์ กำรร่ วม
ประเมินผลโครงกำร ผลกำรวิเครำะห์โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยรวม 2.59
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ การมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการพลังงาน
เป็ นกำรวิเครำะห์ระดับกำรมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำน ของผูป้ ระกอบกำร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.57 และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.09
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำนที่ 1 ผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่ำงกัน จะมี
ส่ วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนแตกต่ำงกัน สำมำรถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้ำน เพศ
อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และประสบกำรณ์ทำงำนแตกต่ำงกัน จะมี
ส่ วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนแตกต่ำง
สมมติฐำนที่2 กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์
และร่ วมประเมินผลโครงกำรจะส่ งผลทำให้กำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนประสบผลสำเร็ จ
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำกำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วม
แบ่งปันผลประโยชน์ และร่ วมประเมินผลโครงกำรจะส่ งผลทำให้กำรบริ หำรจัด
กำรพลังงำนประสบผลสำเร็ จ

อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อำยุ
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ และประสบกำรณ์ทำงำน แตกต่ำงกัน จะมีส่วน
ร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนแตกต่ำงกันซึ่งเป็ นไปตำมสมมติฐำนที่ต้งั ไว้
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สมมติฐานที่2 กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมแบ่งปันผลประโยชน์
และร่ วมประเมินผลโครงกำรจะส่ งผลทำให้กำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนประสบผลสำเร็ จ ซึ่ง
เป็ นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ งั ไว้

ข้ อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำเรื่ อง กำรมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบกำรในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำน
อำคำรทีวนั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ระดับกำรมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำน อยูใ่ น
ระดับน้อย - ระดับปำนกลำง แสดงให้เห็นว่ำผูป้ ระกอบกำรในอำคำรทีวนั ยังขำดกำรมีส่วน
ร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนอยู่ อำจจะเกิดจำกปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน หรื อยัง
ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในเรื่ องพลังงำน เลยยังไม่สนใจหรื อยังใส่ ใจในเรื่ องนี้ ควรมีกำร
รณรงค์และให้ควำมรู ้แก่ผปู ้ ระกอบกำรในเรื่ องกำรประหยัดพลังงำนให้มำกกว่ำนี้
2. จัดกิจกรรมกำรประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร และให้รำงวัล
เพื่อดึงดูดควำมสนใจให้ผปู ้ ระกอบกำรเข้ำร่ วม หรื อกำรลดค่ำไฟฟ้ำให้ผปู ้ ระกอบกำรที่
สำมำรถอนุรักษ์พลังงำนได้ตำมที่กำหนด
3.จัดอบรมและให้ควำมรู ้แก่ผปู ้ ระกอบกำรเป็ นประจำ และปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึง
ควำมสำคัญในเรื่ องกำรอนุรักษ์พลังงำน

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทำงในกำรทำวิจยั ครังต่อไป สำหรับผูท้ ี่สนใจจะทำกำรศึกษำ
ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ดังนี้
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1.กำรศึกษำในครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั เชิงปริ มำณ โดยใช้แบบสอบถำม กำรศึกษำในครั้ง
ต่อไปอำจจะศึกษำเชิงคุณภำพ โดยกำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.กำรศึกษำในครั้งต่อไปควรศึกษำถึงปัจจัยอื่น ๆที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรมีส่วนร่ วม
ด้วย เช่น แรงจูงใจเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่ วมในกำรประหยัดพลังงำน เป็ นต้น
3.กำรศึกษำในครั้งต่อไปควรศึกษำถึงปัจจัยอื่น ๆที่ส่งผลทำให้ค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ
สู งขึ้น เช่น อุณหภูมิภำยนอกอำคำรสู งขึ้น ส่ งผลทำให้เครื่ องปรับอำกำศทำงำนหนักมำกขึ้น
และส่ งผลทำให้ค่ำไฟฟ้ำสู งขึ้นตำมไปด้วย รวมไปถึงกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิ่ม เป็ นต้น
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