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บทคัดย่อ  
  

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข  2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุขจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3. 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของบุคลากร
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 158 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
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 ผลการวิจัยพบว่า การส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหาร 
การสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ 
สมมติฐานพบว่า อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัด 
พลังงานไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะที่ความรู้ในการประหยัด 
พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ระดับต่ า กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:  ความรู้, การมีส่วนร่วม, การประหยัดพลังงานไฟฟ้า, ส านักบริหารการสาธารณสุข  
 

Abstract 
  
            This study aimed to study about the participation in in saving electric energy of personnel 
at Bureau of Health Administration, to comparison of participation levels in saving electric 
energy of personnel in Bureau of Health Administration classified by personal factors, and to 
study on the relationship between knowledge and participation in saving electric energy of 
personnel at Bureau of Health Administration 
 The samples consisted of 158 people of personnel at Bureau of Health Administration, 
Office of the Permanent Secretary. The data were collected by questionnaires and analyzed by 
statistical software. The statistic tools were percentage, mean, standard deviation, t-test,  One-Way 
ANOVA and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. The level of statistical 
significance was set at .05. 

The results of this study found that the participant in saving electric energy of personnel 
at Bureau of Health Administration, Office of the Permanent Secretary was in the moderate level. 
The hypotheses testing revealed that:  the difference personal factors included age and period of 
performance had the difference in saving electric energy participation and the knowledge of 
saving electric energy was related to the participation in saving electric energy at was statistical 
significance of .05. 
  
Keyword : Knowledge, Participation,  saving electric energy, Bureau of Health Administration  
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บทน า 

 
เมื่อกล่าวถึงการประหยัดพลังงาน ทุกคนจะนึกถึงการลดการใช้พลังงานน้ ามัน หรือลดการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของทุกคนและน่าจะเป็นสิ่งที่
ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเห็นผลได้ชัดเจนที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามันในแต่ละเดือนลดลง ค่า
ไฟฟ้าแต่ละเดือนลดลงนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่เราสามารถช่วยกันประหยัด และทุกคน
สามารถท าได้ แต่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานและที่ส าคัญต้อง
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป 

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งภาคเกษตรกรรม 
และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับจ านวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560            
มีจ านวนประชากรถึง  66 ล้ านคน ท าให้สถานที่พักอาศัย  สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ ส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ พลังงาน
ไฟฟ้า น้ า ระบบการสื่อสาร เชื่อเพลิง มีความจ าเป็นมากยิ่ งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ท าให้             
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคของภาคประชาชนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น  
 กระทรวงพลังงาน จัดท าประมาณการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power 
Development Plan:PDP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555-2560 จะเห็นได้ว่าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจาก  26,355 เมกะวัตต์       
ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 33,264 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2560 และค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ของระบบก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพิ่มขึ้นจาก  175,089 ล้านหน่วย ในปี พ.ศ. 2555      
เป็น 219,616 ล้านหน่วย ในปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้รัฐบาลต้องรับภาระด้านการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ รายละเอียดตามภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1  สถิติและพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าส าหรับจัดท าแผน PDP ปี พ.ศ. 2555-2560 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555) 

 
การประหยัดพลังงาน จึงเป็นมาตรการส าคัญที่อาจช่วยแก้ปัญหาพลังงานของประเทศไทย

ได้ โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนของภาครัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าในส านักงาน ดังนั้น จึงเป็น
สิ่งที่ทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นที่ต้องมีส่วนในการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้พลังงานที่มีอยู่
อย่างจ ากัดสามารถใช้ได้ต่อไปในอนาคต จนกว่าเราจะสามารถหาหรือพัฒนาพลังงานในรูปแบบ
อ่ืนมาทดแทนพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน  และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ โดยให้ทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิงลงให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของ
ประเทศโดยการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

ส านักบริหารการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ด าเนินการตามมติดังกล่าว โดยได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดหน่วยงานในการจัดท าค ารับรองและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ผลปรากฏว่า การใช้ไฟฟ้ายังมีแนวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2555 ถึงแม้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไม่มากก็ตาม ดังแสดงในภาพที่ 2      
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ภาพท่ี 2  ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2559) 
 

ในการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานให้สัมฤทธิ์ผล นอกเหนือจากการบริหาร
จัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการของบุคลากรในหน่วยงานก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะส่งผลให้การด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ ดังน้ันผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรของส านักบริหารการสาธารณสุข โดยศึกษา เกี่ยวกับความรู้                        
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรของส านักบริหารการ
สาธารณสุขหรือไม่ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการก าหนดเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในส านักบริหารการสาธารณสุขต่อไป 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหาร

การสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานฟ้าของบุคลากรส านัก

บริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของ

บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  



6 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                      ตัวแปรอิสระ                                                                        
 
                                                                                                  ตัวแปรตัวแปรตาม 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรในส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งสิ้น 260 และสามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการ
ของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 158 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ
ฉลากแบบไม่มีการทดแทน  

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ท าการวิจัยได้ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 

ความรู้ในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า 

- ด้านระบบปรับอากาศ 
- ด้าน ระบบส่องสว่าง 
- ด้านอุปกรณ์ส านักงาน 
- ด้านการใช้ลิฟท์ 

การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการ

สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรม  
3. การมีส่วนร่วมการรับ

ผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุงาน  
- ประเภทต าแหน่ง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน   และประเภทต าแหน่ง 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข  ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง น ามาประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ (Statistical Software) ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t - test การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว LSD (Least 
Significance Difference) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation  Coefficient) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 

 
ผลการวิจัย 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป และมีต าแหน่งเป็น
ข้าราชการ 
 
ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในด้านการใช้
ลิฟท์ รองลงมา คือ ด้านอุปกรณ์ส านักงาน และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้น้อยที่สุด คือ 
ด้านระบบปรับอากาศ 
 
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้านการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการรับผลประโยชน์ 
และกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้านการประเมินผลน้อยที่สุด 
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การทดสอบสมมติฐาน 
 

 ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐาน   
 

ตัวแปรอิสระ 
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ค่านัยส าคัญ เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.ปัจจัยส่วนบคุคล    

1.1 เพศ .600   
1.2 อาย ุ .008   
1.3 ระดบัการศึกษา .115   
1.4 ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน .000   
1.5 ประเภทต าแหน่ง .634   

2.ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า .000   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งน้ี พบว่า 
สมมติฐานท่ี 1  บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน 

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
สมมติฐานท่ี 2 ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับการส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

พบว่า ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเชิงลบ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในระดับต่ า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1  บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันจะมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน 

1.1 ผลการวิจัยพบว่า   บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีบทบาท หน้าที่ ในการท างาน และ
สิทธิในการเรียนรู้จึงท าให้มีความคิดและวิถีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน 
  1.2  ผลการวิจัยพบว่า   บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีอายุน้อยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะในทางสรีระภาพ บุคลากรที่มีอายุน้อย มีความ
คล่องตัวในการด าเนินการมากกว่า  ประกอบกับเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสแสดงออกทางการกระท า 
ความคิดในการร่วมด าเนินการตามมาตรการ มากกว่ากลุ่มบุคลกรที่มีอายุมาก ทั้งนี้เพราะ บุคลากรที่
มีอายุมากกกว่า ส่วนใหญ่จะมีต าแหน่งและบทบาทภารกิจต้องไปราชการนอกหน่วยงานบ่อยคร้ัง 
จึงเป็นเหตุให้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อย  

1.3  บุผลการวิจัยพบว่า   บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุขส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนแนวทางการ
ลดการใช้พลังงานในภาครัฐให้ทุกหน่วยงานรับทราบ ประกอบกับบุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว และต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางเหมือนกันหมด 
  1.4  ผลการวิจัยพบว่า   พบว่า บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่ามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า
บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะ บุคคลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า มักจะเป็นผู้ที่มีต าแหน่งมากกว่า  มีแนวโน้มที่จะ
เป็นได้รับมอบหมายให้ไปราชการนอกหน่วยงาน รวมถึงต้องไปราชการต่างจังหวัดตามภารกิจของ
หน่วยงานบ่อยคร้ัง เป็นเหตุให้มีโอกาสมีส่วนร่วมน้อยกว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 
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1.5  ผลการวิจัยพบว่า   พบว่า  บุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีประเภทต าแหน่งต่างกันมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในการมีส่วนร่วมใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานเป็นการมอบนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้  มิได้เน้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น 

 

สมมติฐานท่ี  2  ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ผลการวิจับ พบว่า  ความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า r =  
-.319 และเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ  แสดงให้เห็นว่า  ทิศทางของการมีส่วนร่วมในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของส านักบริหารการสาธารณสุขจะสวนทางกับความรู้ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เช่น ถ้ามีความรู้มากขึ้น การมีส่วนร่วมจะลดลง  หรือถ้ามีความรู้ลดลง การมีส่วนร่วมจะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มาก แต่มีส่วนร่วมปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไม่ได้เป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ท าให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าไปมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน แต่อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกัน 
เช่น ทัศนคติ ความตระหนักในคุณค่าของพลังงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
  จากการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านักบริหาร
การสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี ้
 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

จากการวิจัยที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรส านัก
บริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
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  1. ด้านการประเมินผล ซึ่งเป็นด้านระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42  
ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้าง
การร่วมรับรู้ถึงผลงานที่ได้ร่วมด าเนินการ และร่วมรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไขที่ถูกต้อง ตรงจุด  โดยหน่วยงานอาจจัดท าแบบสอบถาม แบบประเมินแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   และเพิ่มช่องทางในการเสนอข้อเสนอแนะและรับทราบผลการ
ด าเนินงาน เช่น การจัดท าหนังสือแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน การแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น facebook,  
Line เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึงขึ้น 

 

  2. ด้านการตัดสินใจ เป็นด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยเป็นล าดับต่อมา ดังนั้น จึงควรมี
การจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดท ามาตรการ หรือแนวทางการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเสนอความคิดเห็นของบุคลากร เช่น การแสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น facebook,  Line เป็นต้น 
 
ด้านความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  จากผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า     
อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ยังมีรายละเอียดบางเร่ืองที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ในระดับน้อย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ความรู้ในเร่ืองการเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER 
(Seasonal Energy Efficiency Ratio) เป็นความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้น้อยที่สุด  ถัดมาคือ
การท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศ  และด้านอายุการใช้งานของหลอดไฟ 

LED (light-emitting diode)  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเร่ืองดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียด
ทางด้านตัวเลข  แต่มีประโยชน์ในการเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟ ดังนั้น หน่วยงานจึง
ควรมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ อาจจะจัดท าเป็นคู่มือในการเลือกซื้อและแนวทางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน  ก าหนดไว้ในมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน แจ้งเวียนให้
ทราบโดยทั่ว และก าหนดอยู่ในแผนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  รวมถึงเผยแพร่ในเว็ปไชต์
ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อหน่วยงานในกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศและหลอดไฟและต่อตัวบุคคลในการเลือกซื้อส าหรับใช้ที่บ้านต่อไป 
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   2. มีความรู้ในเร่ืองของปิดสวิตซ์เคร่ืองหลังเลิกการใช้งานเคร่ืองถ่ายเอกสารที่มีระบบปิด
เคร่ืองอัตโนมัติ (Auto power off)  น้อย อาจเป็นเพราะเป็นเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง      
เพราะในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารประจ าเคร่ือง ดังนั้น จึงควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ถ่ายเอกสาร จัดท าป้ายแนวทางการใช้เคร่ือง และการดูแลรักษาติดไว้ในบริเวณที่เห็นชัดเจน ใกล้กับ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เพื่อสร้างความสร้างความตระหนัก และเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการปิด
สวิตซ์  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับสาเหตุ
ที่ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้อย ในขณะที่มีความรู้ในเร่ืองการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม เช่น ทัศนคติ  
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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