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บทคดัย่อ 

การศกึษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเหน็และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าปลาต่อการประกาศใช้มาตรการ 

“การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” และเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์การใช้พลังงานไฟฟ้าหลังจากการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว 

โดยเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2556 กับ ปี พ.ศ. 2557 ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

จ านวน 83 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยหาผลต่างของการใช้ไฟฟ้า  

ปี พ.ศ. 2556 กบั ปี พ.ศ. 2557 และใช้สถิติ paired t-test ก าหนดระดับนัยความส าคัญ เท่ากบั 0.05 

ผลการศกึษา พบว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าปลาส่วนใหญ่ด าเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาลท่าปลาในเร่ือง “การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” มีความคิดเหน็ต่อมาตรการ“การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” ภาพรวมในระดับมาก และมีความ

พึงพอใจต่อการประกาศใช้มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทยีบปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าและอัตราค่ากระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 พบว่า ปี พ.ศ. 2557 ต ่ากว่า ปี พ.ศ. 2556 ผลการทดสอบความแตกต่าง  

ทางสถิติ พบว่า ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและอตัราค่ากระแสไฟฟ้าในปี 2557 แตกต่างจากปี 2556 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

ผลการศึกษาในคร้ังนี้  สามารถใช้ก าหนดเป็นนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซ่ึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ส่วนหน่ึง แต่ที่ส าคัญทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ

กนัในการด าเนินตามมาตรการ จึงจะท าให้“การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประโยชน์สงูสดุ”   

 

ค าส าคญั:  พลังงานไฟฟ้า มาตรการ ประโยชน์สงูสดุ 
 

Abstract 

The objectives of this study were to find the opinions and satisfaction of Thapla hospital’s staffs on the announcement of 

electric power saving measure “The Most Effective way to use Electric Power”, and to find the results of electric power savings 

after implementing this measure. The results of this study were analyzed by using electric power consuming data in A.D. 2013 

compared with electric power consuming data in A.D. 2014. Moreover, the opinions and satisfaction of Thapla hospital’s staffs 

on the announcement of electric power savings measure “The Most Effective way to use Electric Power" were done by 

questioning of 83 staffs. The results were analyzed by using paired t-test statistical method (significant level 0.05) and 

compared electric power consuming data between 2013 and 2014.   

The results of this study showed that almost all of the staffs in Thapla hospital have complied with the announcement of 

electric power saving measure, with high level of satisfaction. In parts of electric power consumption compared between 2013 

and 2014 the results showed that both electric power consuming data and electricity costs in 2014 was lower than 2013.  
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In conclusion, the results of this study can be specified as an effective electric power saving policy for community hospital  

in Uttaradit province. The advantages of this electric power saving measures  are not only reduce cost of electric power 

consumption but also cultivate an appropriate behaviors of all staffs to be united in action and spirit to achieve on  

the announcement of electric power saving measure “The Most Effective way to use Electric Power”.   
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บทน า 

พลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส  าคัญ ในการตอบสนอง

ความต้องการขั้ น พ้ืนฐานของประชาชน และเ ป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

และพลั ง ง านไฟฟ้ า  นับ เ ป็น ปัจจั ยส าคัญส าหรับ 

การด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งมีบทบาทส าคัญใน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจาก

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานประการหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนา

ประเทศด าเนินไปอย่างต่อเนื่ องช่วยกระตุ้ นให้เกิด 

การผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ 

การบริการ (บุญทัน ฟองน า้แบง, 2544) กระทรวง

สาธารณสุขได้ให้ความส าคัญต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า

เนื่องจาก พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มคีวามจ าเป็นและ

การใช้ในการผลิตของทุกหน่วยงาน ความจ าเป็น และ

ความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไม่ใช่

เ พียงแต่ เอื้ อประ โยชน์ ต่อหน่ วยงานภาครั ฐและ

ภาค เอกชน เ ท่ านั้ น แ ต่ ยั ง เ ป็ นคว ามจ า เ ป็ นแล ะ 

มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย  

การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังต้องพ่ึง

เชื้อเพลิงน าเข้าจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะต้อง

มี ก า รน า เ ข้ า เ ชื้ อ เ พลิ ง เ พ่ิ มมากขึ้ น ต ามปริ ม าณ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ เ พ่ิมสูงขึ้ น การจัดการด้าน

พลังงานไฟฟ้าที่ดีจึ ง เ ป็นสิ่งจ า เ ป็น ทั้ งนี้ เนื่ องจาก 

การจัดการต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้

เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้ มค่ากับ

ค่าใช้จ่ายที่ เสียไป ในอาคารส านักงานค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานไฟฟ้าเกดิจากสิ่งอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ-

เครื่ องใช้ในการวินิจฉัย-รักษาผู้ ป่วย การส่องสว่าง  

การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมแก่การท างาน รวมถึง 

การให้บริการประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการกับ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การลดต้นทุน

โดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ

สามารถช่วยให้ทุกหน่วยงานมีต้นทุนที่ลดลง “การใช้

พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” จึงเป็นอกีมาตรการ

หนึ่งที่ส  าคัญอย่างย่ิงที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรมองข้าม 

เพราะหากเรายิ่งลดหรือประหยัดการใช้พลังงานได้มาก

เพียงใดแล้ว นอกจากองค์กรจะได้ผลประโยชน์จาก

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้ว สังคมโลกยังได้รับประโยชน์จาก

มาตรการนี้ อีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันโลกของเราก าลัง

ประสบปัญหา “ภาวะโลกร้อน” ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่มี

แนวโน้มว่าจะคล่ีคลายลงแต่อย่างใด มีแต่จะทวี 

ความรุนแรงมากขึ้ น “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้

ประโยชน์สูงสดุ” จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมอย่างย่ิงที่

จะน ามาใช้กับหน่วยงานภาครัฐที่ ยับขาดสภาพคล่อง 

เพ่ือได้รับการคล่ีคลายไปในทางที่ดีในลักษณะของงาน 

“ช่วยเรา-ช่วยโลก” ต่อไป (กระทรวงสาธารณสุข, 

2553) 

จากกา รวิ เ ค ร าะ ห์กา ร ใ ช้พลั ง ง านไฟ ฟ้ า ของ

โรงพยาบาลท่าปลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่า 

มีค่าสูงเท่ากับ 1,217,888.28, 1,448,204.31 และ 

1,834,361.22 บาทต่อปี (โรงพยาบาลท่าปลา, 2556) 

ซึ่งมแีนวโน้มสงูขึ้น และจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายส าหรับอตัรา

ค่ากระแสไฟฟ้า เ พ่ิมขึ้ นตามไปด้วย และปัจจุบัน

โรงพยาบาลท่าปลาได้ประสบปัญหาภาวะการเงินที่ขาด

สภาพคล่อง ซึ่งท าให้มผีลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพ

ในการให้บริการผู้ ป่วยในด้านต่างๆ เช่น การติดตั้ ง

เ ครื่ อ งมื อ เ ครื่ อ ง ใ ช้ ในการวิ นิ จ ฉั ย -รั กษาผู้ ป่ ว ย  

ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่ องจากข้อจ ากัดในด้าน

ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ไ ด้

มาตรฐานสากลนั้นกระท าได้ยากยิ่ ง เนื่ องจากหลาย

องค์ประกอบมีงบประมาณเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้ น 

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์อย่างสงูสดุ จึงมคีวามจ าเป็นอย่างย่ิงที่เจ้าหน้าที่

ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ เพ่ือคงไว้ซึ่ง

มาตรฐานและการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยและ
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ประชาชนที่เข้ารับบริการ โรงพยาบาลท่าปลาจึงเลือกใช้

มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” 

เป็นมาตรการที่ส  าคัญในการลดหรือประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าที่ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลในที่ประชุม โดยมีการก าหนดนโยบาย

มาตรการที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ดงันี้   

1. การก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ

ของแต่ละแผนกมคีวามเหมาะสม   

 1.1 ฝ่ายบริหาร ห้องชันสูตร ฝ่ายสุขาภิบาล  

ฝ่ายส่งเสริม ห้องเอก็ซเรย์ ห้องพักพนักงานขับรถยนต ์

ห้องผู้ อ  านวยการ  ห้อง หัวหน้ากลุ่ มง านพยาบาล  

ห้องช่างซ่อมบ ารุง เวลา 10.00-12.00 น.และ 13.00-

16.00 น. 

 1.2 ห้อง ER ฝ่ายเภสชั WARD (เปิด 10.00-

12.00 น. และ13.00-20.00 น. ปิด 12.00-13.00 น.) 

 1.3 ห้ อ ง แ ผ น ไ ท ย  ก า ย ภ า พ บ า บั ด  

ฝ่ายทันตกรรม ห้องใบเสร็จรับเงิน  (เปิด 10.00- 

12.00 น. และปิด 12.00-13.00 น.) 

1.4 ห้องชันสูตร 2 (เปิด 08.30-12.00 น. 

และ13.00-20.30 น. ปิด 12.00-13.00 น.)         

 1.5  ห้องพิเศษ (เปิด 09.00-06.00 น. ปิด 

06.00-09.00 น.)            

2. การแต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบ เ ปิด – ปิด ไฟฟ้า

ทางเดนิ เวลา 12.00 - 13.00 น.  

 2.1 ทางเดนิบริเวณหน้าห้องบริหาร 

 2.2  ทางเดนิบริเวณบริเวณ OPD และ ทางเชื่อม

ตรวจตา 

 2.3 ทางเดนิบริเวณทางเชื่อมศูนย์สทิธปิระโยชน์ 

 2.4  ทางเดนิบริเวณทางเชื่อม WARD  

3. การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของ

โรงพยาบาลท่าปลา 

 3.1 การเปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาและ 

ปิดเมื่อไม่อยู่ปฏบิตังิาน 

 3.2 การติดตั้ ง เ ครื่ อง  ปิด-เ ปิด  อัตโนมัต ิ 

ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

 3.3 การเปิดและปิด เครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ ง  

เมื่อไม่ใช้งาน 

 3.4 การใช้กาต้มน ้าร้อน ควรใช้เวลา 09:50-

10:30 น. และ 14:30-15:00 น. ควรใส่น า้ในปริมาณ

ที่เหมาะสม และไม่ใส่ด้วยน า้เยน็ 

 3.5 การน าของมาแช่ในตู้ เย็น ไม่ควรน าของ 

ร้อนแช่ 

 3.6  กา ร ใ ช้ เ ต า ไม โคร เ วฟ เ พ่ื ออุ่ นอ าหา ร  

ควรใช้เวลา 12.00-13.00 น. หรือเมื่อจ าเป็น 

 3.7  การเปิดและปิด ไฟฟ้าแสงสว่างทุกครั้ ง  

เมื่อไม่ใช้งาน  

 3.8 การใ ช้น ้ าประปาอย่างประหยัดก็เ ป็น 

ส่ ว นหนึ่ ง ข อ ง ก า รป ร ะหยั ดหลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า แล ะ 

การประชาสัมพันธ์ใ ห้ เ จ้าหน้าที่ ทุกคนปฏิบัติตาม

แนวนโยบายมาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้

ประโยชน์สูงสุด”ของโรงพยาบาลท่าปลา ซึ่งจะสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2557  

เป็นต้นมา แต่เนื่องจากปัจจุบันกย็ังไม่ทราบแน่ชัดว่า 

มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” 

ของโรงพยาบาลท่าปลานั้นได้ผลเป็นเช่นไร โดยยังไม่ได้

ท าการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามาตรการดังกล่าวสามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากน้อยเท่าใด และเจ้าหน้าที่

ของโรงพยาบาลท่าปลามีความพึงพอใจในการใช้

มาตรการดังกล่าวอย่างไร ผู้ ศึกษาซึ่ ง เป็นบุคลากร

สาธารณสุข มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา จึงสนใจที่จะศึกษา

มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” 

ของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์

เพ่ือจะได้น าผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน

การก าหนดนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ

โรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิลสงูสดุต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 

1. เ พ่ื อศึ กษาความคิด เห็นของ เ จ้ าห น้ าที่ ใ น

โรงพยาบาลท่าปลาต่อมาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้า

ให้ได้ประโยชน์สูงสุด” ของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอ 

ท่าปลา จังหวัดอตุรดติถ ์

2. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของเ จ้าหน้าที่ ใน

โรงพยาบาลท่าปลาต่อการประกาศใช้มาตรการ “การใช้
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พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” ของโรงพยาบาล 

ท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอตุรดติถ ์

3.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์การใช้พลังงานไฟฟ้า

หลังจากการประกาศใช้มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้า

ให้ได้ประโยชน์สูงสุด”ของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอ 

ท่าปลา จังหวัดอตุรดติถ ์

 

วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาครั้ งนี้  เ ป็ นการศึกษา เชิ งพรรณนา 

(descriptive study) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้

พลังงานไฟฟ้าจากการใช้มาตรการ “การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” ของโรงพยาบาลท่าปลา  

ท าการเกบ็ข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็น

แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น 

ในโรงพยาบาลท่าปลาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2557 

จ านวน 83 คน ตอบและส่งคืนให้ผู้ศึกษา ซึ่งได้ขอความ

ร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งชี้ แจงวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้   

เกบ็ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2556 

เปรียบเทียบกับข้อมูลหลังการประกาศใช้มาตรการ  

“กา ร ใ ช้พลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า ใ ห้ ไ ด้ ป ระ โย ชน์ สู ง สุด ”  

ปี พ.ศ. 2557 แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบ

จ านวน ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและครบถ้วนของ

ข้อมูล พร้อมกับโทรศัพท์กลับไปเพ่ือสอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน แล้วน าไปลง

รหัส และวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS for 

Window ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าจ านวน ความถี่   

ร้ อยละ  ส่ ว น เบี่ ย ง เ บนมาตรฐ าน  และ ค่ า เ ฉ ล่ี ย 

เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้สถิต ิ

paired t-test ก าหนดระดับนัยความส าคัญ เท่ากบั 0.05  

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจเป็น  

5 ระดบั คอื    

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น

ระดบัมากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็น

ในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็น

ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็น

ในระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็น

ในระดบัน้อยที่สดุ 

 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษา“การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์

สูงสุด”โรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัด

อตุรดติถ ์ผลการศึกษาจ าแนกเป็น 4 ส่วน ดงันี้    

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าปลาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 85.5 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 34.9  

มีอายุเฉล่ีย 37.98 อายุมากที่สุด 55 ปี อายุน้อยที่สุด 

22 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 62.7 ระยะเวลา

ปฏิบัติ ง านที่ โ รงพยาบาลท่าปลา น้อยกว่ า  10  ปี  

ร้อยละ 47.0 ระยะเวลาปฏิบัติงานเฉล่ีย 12.15 ปี  

มากที่สดุ 35 ปี น้อยที่สดุ 2 ปี มากกว่าคร่ึงจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 68.7 และด ารงต าแหน่ง

พยาบาล ร้อยละ 43.4 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท ร้อยละ 34.9 มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุด 

47,200 บาท เฉล่ียต่อเดือน 19,202 บาท น้อยที่สุด 

6,000 บาท เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลท่าปลาส่วนใหญ่

ด าเนินการตามนโยบายของโรงพยาบาลท่าปลาในเรื่อง

“ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า ใ ห้ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ชน์ สู ง สุ ด  

”ร้อยละ  67 .5  และจะอ ยู่ที่ โ ร งพยาบาลท่ าปลา 

ในบางเวลา ร้อยละ 50.6   

ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็ต่อมาตรการ “การใช้พลังงาน

ไฟฟ้ า ใ ห้ ไ ด้ป ระ โยชน์ สู ง สุด ”  ของ โรงพยาบาล 

ท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอตุรดติถ์ 
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ตารางที่  1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเหน็ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าปลา ต่อมาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้า 

ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ”ของโรงพยาบาล  ท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมทั้งหมด  

ความคิดเห็นต่อมาตรการ“การใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด”  

ในภาพรวมทั้งหมด  
Mean S.D. ระดบั 

1 การก าหนดเวลา เปิด – ปิด เคร่ืองปรับอากาศ 3.74 0.82 มาก 

2 การแต่งตั้งผู้ รับผดิชอบ เปิด – ปิด ไฟฟ้าทางเดิน เวลา 12.00 - 

13.00 น. 

4.04 0.65 มาก 

3 การปฏบิัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 4.09 0.83 มาก 

รวม 3.95 0.76 มาก 

 

ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าปลา

มีคว ามคิด เห็น ต่อการก าหนด เวลา  เ ปิด  – ปิ ด 

เครื่องปรับอากาศ การแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบ เปิด – ปิด 

ไฟฟ้าทางเดนิ เวลา 12.00 - 13.00 น. และการปฏบิัติ

ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในภาพรวมมีความคิดเห็น

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 3.74, 

4.04 และ4.09 ตามล าดบั และทุกรายข้อมีความคิดเหน็

ในระดับมาก และสรุปในภาพรวมทั้ งหมด พบว่า

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าปลามีความคิดเห็นต่อ

มาตรการ“การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” 

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 3.95 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจหลังการประกาศใช้มาตรการ 

“กา ร ใ ช้พลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า ใ ห้ ไ ด้ ป ระ โย ชน์ สู ง สุด ”  

ของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอตุรดติถ์ 

 

ตารางที่  2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลท่าปลา ต่อการประกาศมาตรการ  

“การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” ของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมทั้งหมด  

ความพึงพอใจต่อการประกาศใชม้าตรการ“การใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหไ้ด ้

ประโยชนสู์งสุด” ในภาพรวมทั้งหมด  
Mean S.D. ระดบั 

1 การก าหนดเวลา เปิด – ปิด เคร่ืองปรับอากาศ 3.85 0.74 มาก 

2 การแต่งตั้งผู้ รับผดิชอบ เปิด – ปิด ไฟฟ้าทางเดิน เวลา 12.00 - 

13.00 น. 

3.94 0.72 มาก 

3 การปฏบิัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า 4.07 0.36 มาก 

รวม 3.95 0.60 มาก 

 

ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าปลา

มีความพึงพอใจต่อการก าหนดเวลา เ ปิด – ปิด 

เครื่องปรับอากาศ การแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบ เปิด – ปิด 

ไฟฟ้าทางเดิน เวลา 12.00 - 13.00 น.และการปฏบิัติ

ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า ในภาพรวมมีความพึง

พอใจในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 3.85, 

3 . 9 4  แ ล ะ  4 . 0 7  ต า มล า ดั บ  แ ล ะ ทุ ก ร า ย ข้ อ 

มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก  

สรุปในภาพรวมทั้ งหมด พบว่า  เ จ้าหน้าที่ ของ

โรงพยาบาลท่าปลามีความพึงพอใจต่อการประกาศใช้

มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” 

ในภาพรวมทั้งหมดในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (Mean) 

เท่ากบั 3.95 

ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทยีบอตัราการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปี พ.ศ. 2556-2557  
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ตารางที่ 3  การเปรียบเทยีบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 

ปริมาณการใช้

กระแสไฟฟ้า 

คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t p-value 

2-tailed 

2556 34,584.49 5,951.05 3.73 .003* 

2557 33,400.68 6,139.15 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้

กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา ปี พ.ศ. 2556 และ 

2557 พบ ว่ า  ป ริมาณการใ ช้กระแสไฟฟ้ า เฉ ล่ีย  

ปี  พ .ศ .  2557 เ ท่ ากับ  33,400.68  ซึ่ ง น้อยกว่ า  

ปี พ.ศ. 2556 ที่มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเฉล่ีย 

เท่ากับ 34,584.49 และเมื่ อทดสอบความแตกต่าง 

ทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p < 0.05) แสดงว่า ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณ 

การใช้กระแสไฟฟ้าเฉล่ียน้อยกว่า หรือประหยัดกว่า  

ปี พ.ศ. 2556 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทยีบอตัราค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา ปี พ.ศ. 2556-2557 

อตัรา 

ค่ากระแสไฟฟ้า 

คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t p-value 

2-tailed 

2556 152,863.4 26,303.84 2.25 .046* 

2557 149,635.1 27,803.41 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

จ ากตา ร า ง ท่ี  4  ก า ร เ ป รี ยบ เ ที ยบอั ต ร า ค่ า

กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา ปี พ.ศ. 2556 และ 

2557 พบว่า อตัราค่ากระแสไฟฟ้าเฉล่ีย ปี พ.ศ. 2557 

เท่ากบั 149,635.1 ซึ่งน้อยกว่า ปี พ.ศ. 2556 ที่มอีตัรา

ค่ากระแสไฟฟ้าเฉ ล่ีย  เ ท่ากับ 152,863.4 และ 

เ มื่ อ ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ พ บ ว่ า  

มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)  

แสดงว่า ปี พ.ศ. 2557 อัตราค่ากระแสไฟฟ้าของ

โรงพยาบาลท่าปลาเฉล่ียน้อยกว่า หรือประหยัดกว่า  

ปี พ.ศ. 2556 

จากผลการศึกษาเมื่ อเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมง 

การใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอ 

ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จ าแนกรายห้อง ปี พ.ศ. 2556 

และ 2557 พบว่า จ านวนชั่วโมงการใช้พลังงานไฟฟ้า  

ในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 2,061.05 ชั่วโมงต่อวัน  

โดยมีผลต่างของจ านวนชั่วโมงการใช้พลังงานไฟฟ้า  

ปี พ.ศ. 2557 ต ่ากว่า ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 56.25 

ชั่ ว โมง ต่อวั น  ปริมาณการใ ช้พลั ง ง าน ไฟฟ้ าของ

โรงพยาบาลท่าปลา ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 พบว่า 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2557 ต ่ากว่า  

ปี พ.ศ. 2556 ในทุกเดือน และในภาพรวมตลอดทั้งปี

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้เท่ากับ 14,205.66 

ห น่ ว ย ต่อ ปี หรื อ ร้ อยละ  3 .42  และ เมื่ อทดสอบ 

ความแตกต่างทางสถิติพบว่า  มีความแตกต่างกัน 

อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  ( p<0.05) แ ส ด ง ว่ า  

ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเฉล่ีย 

น้อยกว่า หรือประหยัดกว่า ปี พ.ศ. 2556 

อัตราค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา  

ในภาพรวมมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาล 

ท่าปลา ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 พบว่า อัตราผลต่าง

ของค่ากระแสไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2557 ในภาพรวมต ่ากว่า 

ปี พ.ศ. 2556 และในภาพรวมตลอดทั้งปีสามารถ

ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า ได้เท่ากบั 38,740.53 บาทต่อ

ปี หรือร้อยละ 2.11 และเมื่อทดสอบความแตกต่าง 

ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติ (p<0.05) แสดงว่า ปี พ.ศ. 2557 อัตราค่า

กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลาเฉล่ียน้อยกว่า หรือ

ประหยัดกว่า ปี พ.ศ. 2556 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าปลาส่วนใหญ่ด าเนินการ

ตามนโยบายของโรงพยาบาลท่าปลาในเรื่องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้ามากถึง ร้อยละ 67.5 ส่วนใหญ่จึงมี 

ความคดิเหน็และพึงพอใจต่อมาตรการ “การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ” ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 

(Mean) เท่ากบั 3.95 และ 3.95 นั่นทั้งนี้ เป็นเพราะว่า

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าปลาส่วนใหญ่ตระหนักถึง

ความส าคัญของการปฏบิัติตามนโยบายของโรงพยาบาล

ท่าปลา ซึ่ งการประหยัดพลังงานไฟนั้น นับเป็นเรื่ อง 

ที่ ทุกคนควรจะ ร่วมมือกันท า เ ป็นปกติซึ่ ง ปัจ จุบัน

โรงพยาบาลท่าปลาได้ประสบปัญหาภาวะการเงินที่ขาด

สภาพคล่อง และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพใน

การให้บริการผู้ ป่วยในด้านต่างๆ ทุกคนได้รับทราบถึง

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา จากผลการประเมินสถานะ

ทางการเงินตามเกณฑ์ประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินที่

ส  านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด พบว่า 

โรงพยาบาลท่าปลาประสบปัญหาทางการเงินวิกฤติระดับ 

6 ในปี 2556 เจ้าหน้าที่จึงร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตาม

นโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยความเต็มใจ  

นอกจากนี้  การปฏบิัติตามนโยบายส่วนใหญ่นับเป็นสิ่งที่

ทุกคนควรร่วมมือกนัปฏบิัติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิด 

– ปิด เครื่ องปรับอากาศและไฟส่องสว่างของแต่ละ

แผนกให้ความเหมาะสมตามเวลาที่ก  าหนด การแต่งตั้ง

ผู้รับผดิชอบ เปิด – ปิด ไฟฟ้าส่งสว่างตามทางเดิน ถนน 

และตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแผนก 

การปฏบิัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของโรงพยาบาล

ท่ าปลา  เ ช่น  การรับผิดชอบในการ เ ปิดและ ปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง การประหยัดน า้ประปา และการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ทุ ก คนปฏิบั ติ ต า ม

แนวนโยบายมาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้

ประโยชน์สูงสดุ” จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นและพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวในระดับมาก 

ประกอบวิธีการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าเป็น 

การด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน และนโยบาย 

การประหยัดพลั งงานไฟฟ้าของจั งหวัดอุตรดิต ถ ์

ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงให้

ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 และเป็นไปตามหลักการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (2548) 

ที่จะเน้นให้มีการเปิด- ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเวลา 

การใช้งานจริง เครื่ องปรับอากาศในห้องท างานเปิด

เครื่องปรับอากาศ เวลา 08.00 น.-12.00 น. และ 

13.00 น.-16.20 น. หากจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน

นอกเหนือเวลาท าการให้เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะ 

ที่จ าเป็นเท่านั้น และปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศที่  

25 องศาเซลเซียส ซึ่งโรงพยาบาลท่าปลากส็ามารถ

ด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา

ในภาพรวมมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 

และส่งผลถึงอัตราค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาล 

ท่าปลา กม็ีแนวโน้มสูงขึ้ นด้วย ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจาก

การขยายภาระงานในการให้บริการประชาชนของ

โรงพยาบาลที่มากขึ้น มีผู้ป่วยมาใช้บริการมากขึ้น จึงท า

ให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจ านวนมากขึ้นด้วย จึงส่งผล

ถึ ง ก า ร พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ที่ ม า ก ขึ้ น ต า ม ไ ป ด้ ว ย  

เมื่อโรงพยาบาลท่าปลาประกาศใช้มาตรการ “การใช้

พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” ในช่วงปลายปี 

พ.ศ. 2556 จึงท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 

พ.ศ. 2557 ต ่ากว่า ปี พ.ศ. 2556 ในทุกเดือน และ 

ในภาพรวมตลอดทั้งปีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ได้เท่ากับ 14,205.66 หน่วยต่อปี หรือร้อยละ 3.42 

และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)   

แสดงว่า ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า

เฉ ล่ียน้อยกว่า  หรือประหยัดกว่า  ปี  พ.ศ.  2556 

สอดคล้องกบัการศึกษาของ ชูชาต ิ ผาระนัด, จักรกฤษณ ์

จันทรศิริ, และสจุิตรา  ผาระนัด (2553) ที่ศึกษาพบว่า 

มาตรการทั้งหมดที่น ามาใช้ในการลดปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ได้ 118,141.24 kW-h/ปี คิดเป็นร้อยละ 21.80 

มาตรการที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ได้มากที่สุดคือ มาตรการลดจ านวนชั่วโมงการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศลง 1 ชั่วโมง/วันสามารถลดปริมาณ

การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 60,447.92 kW-h/ปี อตัราค่า

กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลาที่ ในภาพรวมมี

แนวโน้มจะสูงขึ้ น ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 และเมื่อ
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เปรียบเทยีบอตัราค่ากระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลา 

ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 พบว่า อัตราค่ากระแสไฟฟ้า 

ในปี พ.ศ. 2557 ในภาพรวมต ่ากว่า ปี พ.ศ. 2556 

ตลอดทั้งปีสามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า ได้เท่ากับ 

38,740.53 บาทต่อปี หรือร้อยละ 2.11 และเมื่อทดสอบ 

ความแตกต่างทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงว่า ปี พ.ศ. 2557 

อตัราค่ากระแส ไฟฟ้าของโรงพยาบาลท่าปลาเฉล่ียน้อย

กว่า หรือประหยัดกว่า ปี พ.ศ. 2556 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ กฤติมา มะลิวัลย์ (2553) ที่ศึกษาพบว่า 

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนโดยการใช้

กระบวนการสิ่งแวดล้อม สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ในอาคารเรียนลดลง ร้อยละ 20 ซึ่งทั้งหมดนี้ ยังสอดคล้อง 

กบัการศึกษาวิจัยของสตางค์ ชุตาภา (2552) ที่ศึกษา

พบว่า ผลสมัฤทธิ์ในการประหยัดพลังงาน คือ จิตส านึก

ของบุคคลในองคก์ร การสร้างจิตส านึกของบุคคลให้รู้จัก

ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึง

การช่วยกนัสอดส่องดูแลทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

และบุคคลทั่วไป ต้องอาศัยบุคลากรหลายฝ่ายในการ

ด าเนินการ รวมถึงการก าหนดมาตรการ หลักปฏบิัติและ

การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดของบุคลากรที่มี ส่วน

เกี่ยวข้องทุกคนจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็น

อย่างมาก 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การใช้มาตรการ “การใช้

พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” จะสามารถลด

ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ส่วนหนึ่ง แต่ที่ส  าคัญทุกคน

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินตามมาตรการ  

จึงจะท าให้ “การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประโยชน์สูงสุด” 

สามารถใช้ก าหนดเป็นนโยบายการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของโรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถที่จะ

พัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ด้วยงบประมาณที่มีอยู่ และ

จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ต่อไป 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้

 

1. ก าหนดเป็นแนวทางในการใช้มาตรการ “การใช้

พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด” ของโรงพยาบาล

ชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอตุรดติถ ์

2. การใช้มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้

ประโยชน์สงูสดุ” ต้องสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม

ของเจ้าหน้าที่ทุกคน จึงจะท าให้มาตรการการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

3. การใช้มาตรการ “การใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้

ประโยชน์สูงสุด” จะต้องมีการติดตามและประเมินผล

อย่างต่อเนื่อง 

4.  เ ป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการด า เนิน  

“กา ร ใ ช้พลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า ใ ห้ ไ ด้ ป ระ โย ชน์ สู ง สุด ”  

ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอตุรดติถ ์  
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