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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 

 พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ เราใช้พลังงานในการผลิต

กระแสไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การบริการ และการผลิต ทั้งในภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในประเทศโดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิงนับวันมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุก

ที ในขณะที่ประเทศของเราไม่มีแหล่งน้ ามันเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ในแต่ละปีรัฐ

จึงต้องสูญเสียงบประมาณในการน าเข้าน้ ามันดิบเป็นจ านวนมหาศาลแหล่งน้ ามันในโลกเองก็มี

จ านวนจ ากัดและต้องหมดไปในวันหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวโน้มราคาน้ ามันจึงมีแต่จะสูงขึ้น 

ประเทศผู้น าเข้าน้ ามันอย่างประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องรณรงค์สร้างความร่วมมือร่วมใจกัน

อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานที่เราต้องซื้อมาด้วยราคาแพงให้คุ้มค่าท่ีสุด การรณรงค์

อนุรักษ์พลังงานต้องท าในทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน. 2548 ง : 3) 

 ความต้องการใช้พลังงานของโลกจะเพ่ิมข้ึนตามผลผลิตมวลรวมของโลกและจ านวน

ประชากรของโลกท าให้ต้องผลิตพลังงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ปริมาณ

หรือแหล่งส ารองน้ ามันลดน้อยลง โดยน้ ามันที่ส ารวจพบแล้วถึงปลายปี พ.ศ.2546 มีปริมาณ

เหลืออยู่เพียงเก้าแสนถึงหนึ่งล้านล้านบาร์เรล โดยความต้องการใช้น้ ามันของโลกอยู่ในระดับสาม

หมื่นหกถึงสี่หมื่นล้านบาร์เรลต่อปี หากความต้องการใช้พลังงานของโลกดังกล่าวอยู่ในระดับทรง

ตัวไม่เพ่ิมข้ึน เราจะมีน้ ามันใช้อีกไม่เกิน 40 ปี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ระดับราคาน้ ามัน

เชื้อเพลิงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 

2549 ค : 9) 

 ความต้องการใช้พลังงานของโลกยังคงมีอัตราเพ่ิมขึ้นในระดับสูง ท าให้กลุ่มประเทศ

ผู้ผลิตน้ ามันจ าเป็นต้องผลิตน้ ามันเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของโลก 
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โดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันจะผลิตน้ ามันให้น้อยกว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกเล็กน้อย 

เพ่ือคงรักษาระดับราคาไว้ หากพิจารณาปริมาณความต้องการใช้พลังงานของโลกแยกตาม

ภูมิภาคจะพบว่า ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงาน

สูงสุด รองลงมาคือประเทศในกลุ่มเอเชีย และยุโรปตามล าดับ ดังนั้นน้ ามันที่ผลิตได้จากกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง จะถูกใช้ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้ ามันที่ผลิตได้ในอเมริกากลาง

และอเมริกาใต้ก็จะใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2549 ค : 8) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าวัดจากผลผลิต

มวลรวมได้ปีละประมาณสามหมื่นห้าพันล้านล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวที่ระดับ 5-6 % 

และมีประชากรประมาณหกสิบสามล้านคน มีความต้องการใช้พลังงานปีละกว่าเก้าแสนล้านบาท 

โดยในความต้องการใช้พลังงานนี้เป็นพลังงานไฟฟ้ากว่า 1,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน มีอัตรา

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6-8 และจะต้องน าเข้าพลังงานปีละประมาณห้าถึงหกแสนล้านบาท นอกจากนี้ยัง

มีอัตราการขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นถึงกว่าร้อยละ 14 ซึ่งนับเป็นอัตราการ

ขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานสูงสุดในทวีปเอเชีย โดยมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่

สามารถส่งออกได้เพียงปีละประมาณสามแสนถึงสามแสนห้าล้านบาท นอกจากนี้ประเทศไทยยัง

ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงกว่าร้อยละ 70 และส ารวจไม่พบแหล่งพลังงานที่มี

ศักยภาพมากพอในการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศได้ โดย

ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่พบในประเทศมากท่ีสุด มีปริมาณส ารองที่ส ารวจพบแล้วเพียงแค่ 

2,188 ล้านบาร์เรล ในขณะที่คนไทยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติถึงปีละ 147 ล้านบาร์เรล  

ซึ่งจะสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้อีกไม่ถึง 15 ปี ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตด้านพลังงานซึ่ง

จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องตระหนักและมีสติในการใช้พลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน. 2549 ค : 12) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้ระบุถึง

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนา

ประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต้องเผชิญกับ
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ความท้าทายที่ส าคัญยิ่ง ในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นในการ

ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่าง

บูรณาการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 107) โดยมี

แนวทางหลักคือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวิถีชีวิตภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูลสนับสนุนสิทธิ

ของชุมชนบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ

พ่ึงตนเองสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศเพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนให้ชุมชนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลระดับชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 118) 

 เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงอันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานทั้งใน

และนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวและปัจจุบันการด าเนินการอนุรักษ์

พลังงานเพ่ือให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพตลอดจนการ

ก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน

ขึ้นภายในประเทศนั้นยังไม่สามารถเร่งรัดด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาเพ่ือ

ก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลส่งเสริมและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงานโดยมีการก าหนด

นโยบายอนุรักษ์พลังงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การ

อนุรักษ์พลังงานวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานการก าหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักร

และอุปกรณ์การจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุนช่วยเหลือในการ

อนุรักษ์พลังงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานตลอดจนการ

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานหรือผลิต



4 

เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552ข : 1) 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้เล็งเห็นถึง

ประโยชน์ของการจัดการพลังงานที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรกล่าวคือการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรทั้งนี้เพ่ือให้โรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง(กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) 

 จากการสังเคราะห์ข้อก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมจ าเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งมีการ

วางแผนการด าเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัด

การพลังงานการด าเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอน ดังนื้ 1)การแต่งตั้งคณะท างาน

ด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3) การก าหนด

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การก าหนดแผน

อนุรักษ์พลังงาน 6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 7) การตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงาน 8) การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) และ 9) การน าผลการปฏิบัติการอนุรักษ์

พลังงานไปเผยแพร่สู่ชุมชนดังกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตั้งอยู่เลขท่ี 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามศูนย์หนองโนตั้งอยู่ที่

บ้านหนองโน หมู่ 1, หมู่ 5 และบ้านกุดแคน หมู่ 6 ต าบลหนองโน (โคกก่อ) อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม มีพ้ืนที่ 1,050 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557 : 

http://www.rmu.ac.th/rmu2013/rmu_history/history.php) มีพ้ืนที่ใช้งานรวมประมาณ

131,011 ตารางเมตร มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2555 และ ปี 2556 ประมาณ 

http://www.rmu.ac.th/rmu2013/rmu_history/history.php
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5,515,160 และ 5,845,693.38 หน่วย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

ปี 2556 สูงกว่าปี 2555 จ านวน 330,533.38 หน่วย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.99 และมีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 71 หลักสูตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 2557) และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 207 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

2557) มีพ้ืนที่ใช้งานรวมประมาณ 13,827 ตารางเมตร (ชูชาติ ผาระนัด. 2551 : 17) มีการใช้

พลังงานไฟฟ้าประมาณ 541,828.80 kW-h/ปี คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ชูชาติ ผาระนัด. 2551 : 22) จากการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ควรจะค้นหาแนวทางการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านกุดแคนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอัตราสูง 

 บ้านกุดแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านมี

อายุประมาณสองร้อยกว่าปีผ่านมา ผู้อพยพมาตั้งหมู่บ้านมาจากอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมดจ านวน 676คน แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านเป็น2 เขต คือ 

บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 (ประสพสุข ฤทธิเดช และคณะ. 2554 : 11-12) มีการใช้

พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนประมาณเดือนละ 500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท ส่งผล

ให้ชุมชนมีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเงินจ านวนมาก เกิดผลกระทบต่อครัวเรือนท าให้

มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการกู้ยืมเงิน จึงควรมีการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าเพ่ือลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานไฟฟ้าและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

โดยเฉพาะ ดังกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจากสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่

สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชุมชนบ้านกุด

แคน จ าเป็นต้องมีการก ากับ ดูแล ส่งเสริมเพ่ือให้มีความรู้และเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคลากรจะต้องร่วมใจกันในการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง 

 ผู้วิจัยเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัย คือ (1) แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยได้ระบุว่า ต้องมีการพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็งโดยการจัดการให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวิธีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคน

อยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น า

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง จึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับชุมชน (2)พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ. 2535และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550ได้อธิบายว่า โรงงานและอาคารจ าเป็นต้องมี

วิธีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด าเนินงาน 8ขั้นตอน คือ 1)การแต่งตั้ง

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3) 

การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การก าหนด

แผนอนุรักษ์พลังงาน6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน7) การตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานและ 8) การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน(กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) และ (3) แนวคิดการจัดการพลังงาน

ของ ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 16-18) เป็นแนวคิดท่ีเน้นการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) 

สร้างความต้องการอนุรักษ์พลังงาน 2) ตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 3) ตรวจวิเคราะห์ก าหนดเป้าหมาย

และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4) ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน และ 5) การประเมินผล (4) แนวคิด

เรื่องความตระหนักของBloom& Other (1971 : 273) กล่าวถึงความตระหนักคล้ายกับความรู้ 

ตรงที่ทั้งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นที่ลักษณะสิ่งเร้าแต่ความตระหนักต่างจากความรู้

ตรงที่ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อ

มีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนักและ (5) แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff 

(1981) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วน

ร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลง

มือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการจากที่ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดท้ัง 5ดังที่กล่าว

เพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนได้
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เป็นDPTดังนี้  1) การสร้างและพัฒนาความรู้ (Development : D) 2) การปฏิบัติการ (Practice 

: P) และ 3) การถ่ายโอน (Transfer : T) 

 

ค าถามการวิจัย 
 

 1. สภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามเป็นอย่างไร 

 2. การพัฒนารปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีลักษณะอย่างไร 

 3. การขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามา

ขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน เป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. เพ่ือศึกษาการขยายผลการใช้รปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งออกตามระยะการวิจัย คือ 

   ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประชากรคือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม จ านวน 1,130คนกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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จ านวน 287 คน ได้มาโดยวิธีการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกนเพ่ือใช้ตอบสภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

   ระยะที่ 2 การพัฒนารปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ประเมินรูปแบบคือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 

แล้วน ารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ านวน 15คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 

  ระยะที่ 3 ขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคนกลุ่มเป้าหมายขยายผลการใช้ระบบการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนคือชาวบ้านในชุมชนบ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 และ

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5ครัวเรือนได้มาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจงเพ่ือให้ครัวเรือน 5 ครัวเรือนเป็นต้นแบบในการน าความรู้เรื่องการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคนจะท าให้ชุมชนบ้าน

กุดแคนมีผู้ที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มมากกว่า 5 ครัวเรือน โดยกลุ่มเป้าหมาย 5 ครัวเรือน ได้

ด าเนินการต่อไปในชุมชนนี้ 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระรปูแบบการจัดการพลังงาน 

  2.2 ตัวแปรตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน 

 3. เนื้อหาการวิจัย 

  3.1 สภาพปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  3.2 การพัฒนารปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  3.3 การขยายผลการใช้รปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 
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ระยะเวลาในการวิจัย 
 

 กุมภาพันธ์2558 – มกราคม2559 

 

พื้นที่ในการวิจัย 
 

 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

  1. พ้ืนที่วิจัยการพัฒนารูปแบบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการใช้รูปแบบการจัดการพลังงาน 

  2. พ้ืนที่ขยายผลการใช้รูปแบบ คือ ชุมชนบ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบล

หนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 การพัฒนารปูแบบการจัดการพลังงาน หมายถึง การใช้แนวคิดในการสร้างรูปแบบที่มี 

8 ขั้นตอน คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา

รูปแบบ 3) กระบวนการเรียนรู้ มี 3 กิจกรรม เรียกว่า DPT Model คือ ขั้นที่ 1 การสร้างและ

พัฒนาความรู้ (Development : D) ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : P) และข้ันที่ 3 การถ่าย

โอน (Transfer : T)4) บทบาทของวิทยากร 5) บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6) บรรยากาศ

การฝึกอบรม 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 8) การวัดและการประเมินผลโดยมีรายละเอียดของ

กระบวนการเรียนรู้ คือ 

  1. การสร้างและพัฒนาความรู้ (Development : D) หมายถึง การแจ้งวัตถุประสงค์ 

และสร้างแรงจูงใจในการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน ให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมมองเห็นคุณค่าของการจัดการพลังงาน และทบทวนความรู้เดิมของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน 

  2. การปฏิบัติการ (Practice : P) หมายถึง การสร้างความตระหนักเรื่องการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการ

น าเสนอสถานการณ์การใช้พลังงานในสังคมปัจจุบันเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาถึง
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ปัญหา วิเคราะห์ และประเมินการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

ชุมชนกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน นั่นคือการร่วมรับรู้และร่วมฝึกปฏิบัติการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนโดยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 

  3. การถ่ายโอน (Transfer : T) หมายถึง การน ารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน ด้วยการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ DPT ไปใช้กับชุมชน

บ้านกุดแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิธีการและขั้นตอนด าเนินการ

เหมือนกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 หลังจากได้ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร

ฝึกอบรม 

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า หมายถึง การที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามและชุมชนบ้านกุดแคน ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนน้อยลงแต่เกิดประโยชน์เท่าเดิม

หรือมากกว่าเดิม 

 การจัดการพลังงาน หมายถึง คณะหรือกลุ่มบุคคลที่ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ด้วยความ

สมัครใจจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชุมชนบ้านกุดแคน มีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้

ร่วมด าเนินงานในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้วิจัย 

 สภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นหมายถึงการประเมินเพ่ือท าให้

ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปัจจุบันว่ามีปัญหาใน

ด้านใดและน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 

 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบไป

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, และบ้านกุดแคน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ได้ข้อมูลสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อสร้างนิสัยการประหยัด และการลด

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารเพ่ือหามาตรการในการบริหารพลังงาน เพื่อลดปริมาณ

การใช้พลังงานไฟฟ้าและสร้างนิสัย การรับรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน 

 4. ได้รูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าน ามาขยาย

ผลขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 

 5. เป็นแนวทางในการศึกษาให้กับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนไปใช้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้ 


