
87 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ 3ตอน คือ ตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตอนที่ 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และตอนที่ 3 เพ่ือขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคนมีรายละเอียดผลการ

ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 

 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและความต้องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 1. ผลการศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 2ส่วนรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ผลจากการส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้แบบส ารวจสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความ

ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 287 คน 
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   1.1.1 ผลจากการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังตารางที่ 2 

 

 

ตารางที่ 2  ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               มหาสารคาม 
 

ข้อค าถาม 
ร้อยละของการตอบ 

ถูก ร้อยละ ผิด ร้อยละ 

1. การประหยัดพลังไฟฟูาหมายถึงการใช้พลังงาน

ไฟฟูาอย่างมีประสิทธิภาพ 
164 57 123 43 

2. ปัจจุบันประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟูาจาก

พลังงานนิวเคลียร์มากท่ีสุด 
173 60 114 40 

3. บ้านพักอาศัยในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ไฟฟูา

กระแสสลับ 220โวลต์ 1 เฟส 
136 47 151 53 

4. การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานทุกครั้งเป็นวิธีการ

หนึ่งในการประหยัดพลังงานไฟฟูา 
239 83 48 17 

5. เครื่องใช้ไฟฟูาประเภทให้แสงสว่างเป็น

เครื่องใช้ไฟฟูาที่ใช้พลังงานไฟฟูามากท่ีสุดเมื่อใช้

ในระยะเวลาเท่ากัน 

111 39 176 61 

6. การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟูาที่มีฉลาก มอก. เป็น

การประหยัดพลังงานไฟฟูา 
31 11 256 89 

7. การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า

ประสิทธิภาพต่ าไม่ใช่วิธีประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

บ้านพักอาศัย 

199 69 88 31 

8. หลอดฟลูออกเรสเซนต์ T5 ใช้พลังงานไฟฟูา

มากกว่าหลอดฟลูออกเรสเซนต์ T8 (คิดที่ความ
135 47 152 53 
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ข้อค าถาม 
ร้อยละของการตอบ 

ถูก ร้อยละ ผิด ร้อยละ 

สว่างเท่ากัน) 

9. หลอดไส้ทังสะเตนใช้พลังงานไฟฟูามากกว่า

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (คิดท่ีความสว่างเท่ากัน) 
109 38 178 62 

10. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ใช้พลังงาน

ไฟฟูาน้อยกว่าหลอดไส้สะเตน (คิดท่ีความสว่าง

เท่ากัน) 

115 40 172 60 

11. การเปิดโปรแกรมทีละโปรแกรมเป็นการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
43 15 244 85 

12. หากเพ่ิมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศข้ึน 1 

องศา จะประหยัดพลังงานไฟฟูาได้ 10 % 
138 48 149 52 

13. การหมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ

เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอจะสามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาได้ 5-7 % 

130 45 157 55 

14. การตั้งอุณหภูมิตู้เย็นให้พอเหมาะเป็นการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
259 90 28 10 

15. เพ่ือให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดีควรตั้งตู้เย็น

ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
92 32 195 68 

16. การละลายน้ าแข็งในตู้เย็นอย่างสม่ าเสมอช่วย

ให้การท าความเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็น

การช่วยประหยัดพลังงานไฟฟูา 

175 61 112 39 

17. การเปิดพัดลมให้แรงเพ่ือจะได้เย็นเร็วขึ้นคือ

วิธีการใช้พัดลมท่ีถูกต้องเพ่ือการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูา 

150 52 137 48 

18. การเช็ดผมให้หมาดๆ ก่อนใช้เครื่องเปุาผม 177 61 110 39 
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ข้อค าถาม 
ร้อยละของการตอบ 

ถูก ร้อยละ ผิด ร้อยละ 

เพ่ือแต่งทรงเป็นวิธีการใช้งานเครื่องเปุาผมที่

ถูกต้องและเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูา 

19. การถอดปลั๊กกระติกน้ าร้อนทันทีเมื่อน้ าเดือด

เป็นวิธีการใช้งานกระติกน้ าร้อนที่ถูกต้องและเป็น

การการประหยัดพลังงานไฟฟูา 

225 78 62 22 

20. การตั้งปริมาณน้ าและใส่ผงซักฟอกให้พอดีกับ

จ านวนผ้าที่จะซักเป็นวิธีการใช้งานเครื่องซักผ้าที่

ถูกต้องและเป็นการการประหยัดพลังงานไฟฟูา 

230 80 57 20 

โดยรวม 151.55 52.65 135.45 47.35 

 

   จากตารางที่ 2 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า มีผู้ตอบถูกโดยรวมคิดเป็น 151.55 คิดเป็นร้อยละ 

52.65 และมีผู้ตอบผิดโดยรวมคิดเป็น 135.45 คิดเป็นร้อยละ 47.35 โดยมีข้อค าถามที่ตอบถูก

มากที่สุด 5 อันดับ คือ ข้อที่ 14 การตั้งอุณหภูมิตู้เย็นให้พอเหมาะเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูา 

ร้อยละ 90 ข้อที่ 4 การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานทุกครั้งเป็นวิธีการหนึ่งในการประหยัดพลังงานไฟฟูา

ร้อยละ 83 ข้อที่ 20 การตั้งปริมาณน้ าและใส่ผงซักฟอกให้พอดีกับจ านวนผ้าที่จะซักเป็นวิธีการใช้

งานเครื่องซักผ้าที่ถูกต้องและเป็นการการประหยัดพลังงานไฟฟูา ร้อยละ 80 ข้อที ่19 การถอด

ปลั๊กกระติกน้ าร้อนทันทีเมื่อน้ าเดือดเป็นวิธีการใช้งานกระติกน้ าร้อนที่ถูกต้องและเป็นการการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาร้อยละ 78 และข้อที่ 7 การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ

ต่ าไม่ใช่วิธีประหยัดพลังงานไฟฟูาในบ้านพักอาศัย ร้อยละ 69 นอกจากนี้ยังมีข้อค าถามที่ตอบผิด

มากที่สุด 5 อันดับ คือ ข้อที่ 6 การเลือกซ้ือเครื่องใช้ไฟฟูาที่มีฉลาก มอก. เป็นการประหยัด

พลังงานไฟฟูา ร้อยละ 89 ข้อที่ 11 การเปิดโปรแกรมทีละโปรแกรมเป็นการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร้อยละ 85 ข้อที่ 15 เพ่ือให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้ดีควรตั้ง

ตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร ร้อยละ 68 ข้อที่ 9 หลอดไส้ทังสะเตนใช้พลังงาน
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ไฟฟูามากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ (คิดที่ความสว่างเท่ากัน)ร้อยละ 62 และ ข้อที่ 5 

เครื่องใช้ไฟฟูาประเภทให้แสงสว่างเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาที่ใช้พลังงานไฟฟูามากที่สุดเมื่อใช้ใน

ระยะเวลาเท่ากันร้อยละ 61 

   1.1.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้พลังงานไฟฟูาใน

การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 3  ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้พลังงานไฟฟูาในการ 

               ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับ

ปัญหา 

การใช้พลังงานไฟฟูาระบบแสงสว่าง    

1. ท่านเปิดไฟเพ่ือให้แสงสว่างในส่วนที่จ าเป็นและใช้งานเท่านั้น 3.12 0.83 ปานกลาง 

2. ท่านเปิดไฟห้องเรียนเมื่อมีการเรียนการสอน และปิดไฟเมื่อ

ไม่มีการเรียนการสอน 
2.98 0.90 ปานกลาง 

3. ท่านเปิดไฟห้องท างานเมื่อมีการใช้งานและปิดไฟเมื่อไม่มีการ

ใช้งาน 
3.36 0.86 ปานกลาง 

4. ท่านปิดไฟห้องเรียน ห้องท างานช่วงเวลา 12.00-13.00 น. 2.65 0.78 ปานกลาง 

5. ท่านเปิดมู่ลี่หรือผ้าม่านเพ่ือให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติขณะ

ท างานหรือมีการเรียนการสอน 
2.82 0.82 ปานกลาง 

6. ท่านเปิดหน้าต่างขณะท างานหรือมีการเรียนการสอน 2.32 0.48 น้อย 

การใช้พลังงานไฟฟูาระบบปรับอากาศ    

7. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 3.05 0.95 ปานกลาง 

8. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศ หลังท างาน 30 นาที และปิด

เครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที 
3.15 0.92 ปานกลาง 

9. ท่านปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. 3.30 0.90 ปานกลาง 

10. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ทั้งวันขณะท างานหรือมีการ 3.92 0.36 มาก 
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รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับ

ปัญหา 

เรียนการสอน 

11. ท่านเปิดพัดลมไว้ทั้งวันขณะปฏิบัติงานหรือมีการเรียนการ

สอน 
4.02 0.39 มาก 

12. ท่านใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 2.42 0.56 น้อย 

13. ท่านใช้มู่ลี่หรือผ้าม่านพลางแสง เพ่ือไม่ให้เครื่องปรับอากาศ

ท างานหนักเกินไป 
2.78 0.74 ปานกลาง 

การใช้พลังงานไฟฟูาระบบอ่ืนๆ    

14. ท่านปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วและเมื่อ

ไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที 
2.74 0.75 ปานกลาง 

15. ท่านปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 30 

นาท ี
3.06 0.59 ปานกลาง 

16. ท่านถอดปลั๊กไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งหลังการใช้งาน 2.78 0.88 ปานกลาง 

17. ท่านเปิดเครื่องปริ๊นเตอร์ไว้ตลอดเวลาท างาน 4.09 0.43 มาก 

18. ท่านปิดเครื่องปริ๊นเตอร์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้

งาน 
2.67 0.85 ปานกลาง 

19. ท่านถอดปลั๊กเครื่องไฟฟูาทุกชนิดเมื่อใช้งานเสร็จ 2.70 0.68 ปานกลาง 

20. ท่านใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เมื่อ ขึ้น-ลง 1 ชั้น หรือ 2ชัน้ 2.76 0.83 ปานกลาง 

โดยรวม 3.03 0.73 ปานกลาง 

 

  จากตารางที่ 3 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบว่า สภาพปัญหาในการใช้พลังงาน

ไฟฟูาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 โดยสภาพปัญหาในการ

ใช้พลังงานไฟฟูามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 17 ท่านเปิดเครื่องปริ๊นเตอร์ไว้ตลอดเวลา

ท างาน อยู่ในระดับมาก 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4ข้อที่ 11 ท่านเปิดพัดลมไว้ทั้งวันขณะ



93 

ปฏิบัติงานหรือมีการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และ             

ข้อที่ 10 ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ทั้งวันขณะท างานหรือมีการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 

3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 

   1.1.3 ผลการส ารวจความต้องการในการประหยัดพลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4  ผลการส ารวจความต้องการในการประหยัดพลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               มหาสารคาม 
 

รายการ X S.D. 

ระดับ

ความ

ต้องการ 

1.ท่านต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/ส านัก/

สถาบัน 
4.13 0.43 มาก 

2.ท่านต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/ส านัก/สถาบัน 
4.17 0.45 มาก 

3.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยออกมาตรการ แนวทางในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/ส านัก/สถาบัน 

 

4.05 0.40 มาก 

4.ท่านต้องการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน ชุมชน

ต้นแบบในการประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/ส านัก/

สถาบัน 

3.98 0.39 มาก 

5.ท่านต้องการให้ผู้บริหารหรืออาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาในอาคารกับบุคลากรและนักศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ 

4.02 0.41 มาก 

6.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน
4.11 0.51 มาก 
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รายการ X S.D. 

ระดับ

ความ

ต้องการ 

อาคารให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

7.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์การประหยัดพลังงาน

ไฟฟูาในอาคารทุกภาคเรียน 
4.10 0.46 มาก 

8.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยก าหนดช่วงเปิด

เครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 9.30-11.30 น.และเวลา 

13.30 น.-16.00 น 

3.99 0.45 มาก 

9.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ให้ฝุายอาคารสถานที่ 

ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละครั้งและ

บ ารุงรักษาเป็นประจ า 

4.15 0.48 มาก 

10.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ให้คณะ/ส านัก/

สถาบัน ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟูาใดท่ีช ารุด แจ้งฝุายอาคาร

สถานที่ และไม่น ามาใช้จนกว่าจะมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 

4.12 0.44 มาก 

11.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ให้ คณะ/ส านัก/

สถาบัน ควบคุมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในอาคาร โดย

เคร่งครัด 

4.03 0.42 มาก 

12.ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์การออกก าลังกาย 

โดยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เมื่อ ขึ้น-ลง 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น 
3.98 0.38 มาก 

โดยรวม 4.07 0.44 มาก 

     

   จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจความต้องการในการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า มีความต้องการในการประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยรวมอยู่

ในระดับมาก 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 โดยมีความต้องการในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูามากท่ีสุดเรียงตามล าดับ 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 2 ท่านต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม การให้
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ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/ส านัก/สถาบัน อยู่ในระดับมาก 4.17 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ข้อที่ 9 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ให้ฝุายอาคารสถานที่ 

ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละครั้งและบ ารุงรักษาเป็นประจ า อยู่ในระดับมาก

4.15ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และข้อที่ 1 ท่านต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/

ส านัก/สถาบันอยู่ในระดับมาก 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 

  1.2 ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  

มีหัวข้อในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น พบว่า 

   1.2.1 ประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาพบว่า 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟูา เพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งและวางแผนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้ก าหนดเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ ก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภาพ และมีผู้รับผิดชอบ ที่จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนและ

ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ลดการใช้พลังงานและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ส าหรับหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับคณะจะมีคณบดีเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย ส่วน

หน่วยงานสนับสนุนก็จะมีผู้อ านวยการเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของ

บุคลากร“ท่านมีวิธีการให้ความรู้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างไร” 

ดังนี้ 

    “.....มีการชี้แจงนโยบาย มาตรการประหยัดพลังงานในที่ประชุมในระดับคณะ 

และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ท าวิจัยที่ช่วยในการประหยัด

พลังงาน อีกท้ังได้มีการมอบหมายนโยบายให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ ได้ก ากับและติดตามบุคลากร

ที่ท าหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ

และประหยัดพลังงาน การซ่อมบ ารุง การท าความสะอาด ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้ประหยัด

พลังงาน.......” (วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล. 2559 :  สัมภาษณ์) 

   1.2.2 ประเด็นสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในการใช้พลังงานไฟฟูา พบว่า 

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เป็นจ านวนมาก ซึ่งในการจัดการ

เรียนการสอน และการท างานของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ก็มีการใช้งานไฟฟูา
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เพ่ิมข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนที่สร้างข้ึนใหม่หลายอาคาร ท าให้มหาวิทยาลัยมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรื่องพลังงานไฟฟูาที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ยกตัวอย่างการให้

สัมภาษณ์ของบุคลากร “ท่านคิดว่าสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร” ดังนี้ 

    “.....มหาวิทยาลัยมีการใช้ไฟอย่างมาก ยิ่งอาคารเรียนที่มีหลายชั้นเรียน 

นักศึกษาจะต้องรอขึ้นลิฟต์ทุกครั้งที่เรียน เพราะเรียนอยู่ชั้น 7 ชั้น 15 ท าให้มีการใช้พลังงาน

ไฟฟูาสูง.......” (วีรยุทธ เติมสวัสดิ์. 2559 :  สัมภาษณ์) 

   1.2.3 ประเด็นความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูา พบว่า มีความต้องการให้

มหาวิทยาลัยจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟูา เพื่อให้บุคลากร

ตระหนักถึงผลจาการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างฟุุมเฟือย ควรมีการวางก าหนดมาตรฐานในการ

ท างาน ผลตอบแทน การจัดอันดับ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยตื่นตัวและ

ให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงาน ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของบุคลากร “ท่านมีความ

ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรประหยัดพลังงานไฟฟูาด้วยวิธีใด” ดังนี้ 

    “......ให้จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เพราะบุคลากรในมหาวิทยาลัยหลายๆ 

คนใช้พลังงานไฟฟูาอย่างไม่รู้คุณค่า และไม่ตระหนักในการประหยัดพลังงาน หากมหาวิทยาลัย

อบรมให้ความรู้ ก็จะสร้างความเข้าใจ ท าให้ทุกคนเข้าใจในการใช้พลังงาน เราจะได้ช่วยกัน

ประหยัดพลังงาน……” (ศราวุธ ชิณวัง. 2559 : สัมภาษณ์) 

 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 1. ผลการ ร่าง รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาใน

ชุมชน โดยผู้วิจัยได้ ร่างรูปแบบการจัดการพลังงานที่มี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นมาและ

ความส าคัญของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 3) กระบวนการเรียนรู้ มี 3 

กิจกรรม เรียกว่า DPT Model คือ ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาความรู้ (Development : D) ขั้น

ที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : P) และข้ันที่ 3 การถ่ายโอน (Transfer : T) 4) บทบาทของ
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วิทยากร 5) บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6) บรรยากาศการฝึกอบรม 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

และ 8) การวัดและการประเมินผล รายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 

   พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ เราใช้พลังงานในการผลิต

กระแสไฟฟูา 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 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของโลก 

โดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันจะผลิตน้ ามันให้น้อยกว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกเล็กน้อย 

เพ่ือคงรักษาระดับราคาไว้ หากพิจารณาปริมาณความต้องการใช้พลังงานของโลกแยกตาม

ภูมิภาคจะพบว่า ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงาน
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สูงสุด รองลงมาคือประเทศในกลุ่มเอเชีย และยุโรปตามล าดับ ดังนั้นน้ ามันที่ผลิตได้จากกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง จะถูกใช้ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้ ามันที่ผลิตได้ในอเมริกากลาง

และอเมริกาใต้ก็จะใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2549 ค : 8) 

   ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟูาวัดจาก

ผลผลิตมวลรวมได้ปีละประมาณสามหมื่นห้าพันล้านล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวที่ระดับ              

5-6 % และมีประชากรประมาณหกสิบสามล้านคน มีความต้องการใช้พลังงานปีละกว่าเก้าแสน

ล้านบาท โดยในความต้องการใช้พลังงานนี้เป็นพลังงานไฟฟูากว่า 1,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน 

มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6-8 และจะต้องน าเข้าพลังงานปีละประมาณห้าถึงหกแสนล้านบาท 

นอกจากนี้ยังมีอัตราการขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 14 ซ่ึง

นับเป็นอัตราการขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานสูงสุดในทวีปเอเชีย โดยมีผลผลิตทางด้าน

การเกษตรที่สามารถส่งออกได้เพียงปีละประมาณสามแสนถึงสามแสนห้าล้านบาท นอกจากนี้

ประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงกว่าร้อยละ 70 และส ารวจไม่พบแหล่ง

พลังงานที่มีศักยภาพมากพอในการผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของ

ประเทศได้ โดยก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานที่พบในประเทศมากที่สุด มีปริมาณส ารองที่ส ารวจ

พบแล้วเพียงแค่ 2,188 ล้านบาร์เรล ในขณะที่คนไทยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติถึงปีละ 

147 ล้านบาร์เรล ซึ่งจะสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้อีกไม่ถึง 15 ปี ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่วิกฤต

ด้านพลังงานซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องตระหนักและมีสติในการใช้พลังงาน (กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2549 ค : 12) 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             

ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ได้ระบุถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นว่าการ

พัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต้องเผชิญ

กับความท้าทายที่ส าคัญยิ่ง ในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นใน

การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่าง
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บูรณาการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 :107) โดยมี

แนวทางหลักคือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวิถีชีวิตภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูลสนับสนุนสิทธิ

ของชุมชนบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ

พ่ึงตนเองสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนิเวศเพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนให้ชุมชนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลระดับชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 118) 

   เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงอันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหา

พลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวและปัจจุบันการ

ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการ

อนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้นยังไม่สามารถเร่งรัดด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ด้วยเหตุ

นี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานขึ้นมาเพ่ือก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลส่งเสริมและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้

พลังงานโดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานการก าหนดระดับการ

ใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์การจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้การ

อุดหนุนช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงานการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้

พลังงานตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้มีการ

อนุรักษ์พลังงานหรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์

พลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ข : 1) 
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   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้เล็งเห็นถึง

ประโยชน์ของการจัดการพลังงานที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรกล่าวคือการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรทั้งนี้เพ่ือให้โรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) 

   จากการสังเคราะห์ข้อก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และ

วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้โรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมจ าเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้ง

มีการวางแผนการด าเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของการจัด

การพลังงานการด าเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้ 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

พลังงานไปเผยแพร่สู่ชุมชน ดังกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขท่ี 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด 

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 454 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามศูนย์หนองโน 

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

จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 1,050 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

2557) มีพ้ืนที่ใช้งานรวมประมาณ 131,011 ตารางเมตร มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟูาในปี 

2555 และ ปี 2556 ประมาณ 5,515,160 และ 5,845,693.38 หน่วย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟูาในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 จ านวน 330,533.38 หน่วย หรอืเพ่ิมข้ึน
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ร้อยละ 5.99 และมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 71 หลักสูตร(มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 2557) และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 207 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

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

พลังงานไฟฟูาประมาณ 541,828.80 kW-h/ปี คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของการใช้พลังงานไฟฟูา

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ชูชาติ ผาระนัด. 2551 : 22) จากการใช้พลังงานไฟฟูาดังกล่าวของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ควรจะค้นหาแนวทางการใช้พลังงาน

ไฟฟูาให้มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านกุดแคนที่มีการใช้พลังงานไฟฟูาในอัตราสูง 

   บ้านกุดแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติการก่อตั้ง

หมู่บ้านมีอายุประมาณสองร้อยกว่าปีผ่านมา ผู้อพยพมาตั้งหมู่บ้านมาจากอ าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมดจ านวน 676 คน แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านเป็น         

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

มีการใช้พลังงานไฟฟูาในครัวเรือนประมาณเดือนละ 20,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 

240,000 บาท ส่งผลให้ชุมชนมีค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟูาเป็นเงินจ านวนมาก เกิดผล

กระทบต่อครัวเรือนท าให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมเงิน จึงควรมีการเสริมสร้างพฤติกรรม

การประหยัดพลังงานไฟฟูาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานไฟฟูาและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยเฉพาะ ดังกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   จากสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟูาท่ีสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชุมชนบ้านกุดแคน จ าเป็นต้องมีการก ากับ 

ดูแล ส่งเสริมเพ่ือให้มีความรู้และเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากร และบุคลากรจะต้องร่วมใจกันในการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

จริงจัง 

   การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา

ในชุมชน ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยการสังเคราะห์จากแนวคิดต่างๆ ดังนี้ 
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    1. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ 

     1.1 รูปแบบการเรียนรู้ คือ แบบแผนการจัดองค์ประกอบทางการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบระเบียบ ตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ ที่ระบุเป็น

พ้ืนฐาน ครอบคลุมถึงกระบวนการหรือข้ันตอนส าคัญในการเรียนรู้ ที่สามารถช่วยให้การเรียนรู้

นั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อ ซึ่งได้รับการพิสูจน์หรือทดสอบ และยอมรับ

ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบ

นั้น 

     1.2 รูปแบบการเรียนรู้ควรมีองค์ประกอบ คือ ทฤษฏี หลักการ และมโน

ทัศน์ของรูปแบบ การเรียนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน และผลที่เกิด

กับนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนั้น (Joyce, Weil and Showers.  2004 :              

12-21) และ ทิศนา แขมมณี (2553 : 12-21) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนควรมี

องค์ประกอบ คือ 1) ปรัชญา ทฤษฏี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็น

หลักการของรูปแบบการสอนนั้นๆ 2) มีการบรรยาย และอธิบายสภาพ หรือลักษณะของการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบ

และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน านักเรียนไปสู่ เปูาหมายของระบบ 

หรือกระบวนการนั้นๆ 4) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่างๆ ที่

จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

    2. แนวคิดการจัดการพลังงาน 

     2.1 แนวคิดการจัดการพลังงานตามแผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
      แผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ได้กล่าวถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นว่าการ

พัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต้องเผชิญ

กับความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นใน

การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่11จึงควรให้

ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้
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อย่างตระหนักรู้คุณค่าบริหารจัดการอย่างดีสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าและความ

ขัดแย้งในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและค านึงถึงต้นทุน สิ่งแวดล้อมของประเทศ

การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน

ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกันการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติการควบคุมและลดมลพิษเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนและการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและ

เป็นธรรมรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตลอดจนการเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบ

ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 99-120) 

     2.2 แนวคิดการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550ได้อธิบายว่า โรงงานและอาคารจ าเป็นต้องมีวิธีการจัด

การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1) การแต่งตั้ง

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3) 

การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การก าหนด

แผนอนุรักษ์พลังงาน 6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 7) การตรวจติดตามและ

ประเมินการจัดการพลังงานและ 8) การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) 

     2.3 แนวคิดการจัดการพลังงานของศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล 

      การอนุรักษ์พลังงานที่ทุกฝุายให้ความร่วมแรงร่วมใจนี้เรียกว่า              

“การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม” เป็นวิธีการอนุรักษ์พลังงานวิธีเดียวที่บรรลุวัตถุประสงค์

การอนุรักษ์พลังงาน ก่อให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงาน

แบบมีส่วนร่วม ต้องอาศัยหลักการและด าเนินการอย่างเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความต้องการ
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อนุรักษ์พลังงาน 2) ตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 3) ตรวจ วิเคราะห์ ก าหนดเปูาหมายและมาตรการ

อนุรักษ์พลังงาน 4) ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและ 5) การประเมินผล (ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย 

อัษฎมงคล. 2548 : 16-18) 

     2.4 แนวคิดเรื่องความตระหนักของ Bloom & Other 

      Bloom & Other กล่าวว่าความตระหนักคล้ายกับความรู้ ตรงที่ทั้ง

ความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นที่ลักษณะสิ่งเร้าแต่ความตระหนักต่างจากความรู้ตรงที่ความ

ตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามา

เร้าให้เกิดความตระหนัก (Bloom & Other. 1971 : 273) 

     2.5 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff 

      Cohen & Uphoff กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงสมาชิกของชุมชน

ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท า

อย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมี

ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลโครงการ (Cohen & Uphoff. 1981) 

   ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดการวิจัย คือ (1) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยได้ระบุว่า ต้องมีการพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็งโดยการจัดการให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวิธีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคน

อยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น า

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง จึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาส าหรับชุมชน (2) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

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

มีวิธีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1) การ

แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 

3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การ



105 

ก าหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน 6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 7) การตรวจติดตามและ

ประเมินการจัดการพลังงานและ 8) การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) (3) แนวคิดการจัดการพลังงาน

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

อย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) 

สร้างความต้องการอนุรักษ์พลังงาน 2) ตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 3) ตรวจวิเคราะห์ก าหนดเปูาหมาย

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

เรื่องความตระหนักของ Bloom & Other (1971 : 273) กล่าวถึงความตระหนักคล้ายกับความรู้ 

ตรงที่ทั้งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นที่ลักษณะสิ่งเร้าแต่ความตระหนักต่างจากความรู้

ตรงที่ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อ

มีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนักและ (5) แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของCohen & Uphoff 

(1981) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วน

ร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลง

มือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  

    สรุป จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้น ามาพัฒนารูปแบบ

การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 8 องค์ประกอบ คือ ความ

เป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ บทบาทของวิทยากร บทบาทของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล 

  

  1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 

   การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา

ในชุมชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

    1.2.1 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนในชุมชนตระหนักในเรื่องจัด

การพลังงาน 
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    1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนในชุมชนใช้พลังงานไฟฟูาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.3 กระบวนการเรียนรู้ 

   จากที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 5 แนวคิด คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยได้ระบุว่า ต้องมีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยการจัดการให้ชุมชนใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ตามวิธีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูล 

สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง จึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้พลังงาน

ไฟฟูาส าหรับชุมชน (2) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ได้อธิบายว่า โรงงานและอาคารจ าเป็นต้องมีวิธีการจัด

การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1) การแต่งตั้ง

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3) 

การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การก าหนด

แผนอนุรักษ์พลังงาน 6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 7) การตรวจติดตามและ

ประเมินการจัดการพลังงานและ 8) การวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1) และ (3) แนวคิดการจัด

การพลังงานของ ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 16-18) เป็นแนวคิดท่ีเน้นการ

อนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี 5 

ขั้นตอน คือ 1) สร้างความต้องการอนุรักษ์พลังงาน 2) ตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 3) ตรวจวิเคราะห์

ก าหนดเปูาหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4) ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน และ 5) การ

ประเมินผล (4) แนวคิดเรื่องความตระหนักของ Bloom & Other (1971 : 273) กล่าวถึงความ

ตระหนักคล้ายกับความรู้ ตรงที่ทั้งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นที่ลักษณะสิ่งเร้าแต่ความ

ตระหนักต่างจากความรู้ตรงที่ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ความตระหนักจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนักและ (5) แนวคิดเรื่องการมีส่วน
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ร่วมของ Cohen & Uphoff (1981) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้อง

ใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม

เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

   จากที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การสร้างรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ในการสร้างรูปแบบได้ใช้แนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น 

ท าให้ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการสังเคราะห์ขั้นตอนการสร้างรูปแบบโดยใช้หลักการฝึกอบรม

ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาความรู้ (Development : D) ขั้นที่ 2                 

การปฏิบัติการ (Practice : P) และ ขั้นที่ 3 การถ่ายโอน (Transfer : T) 

   ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาความรู้(Development : D) 

    1. แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ 

    2. สร้างแรงจูงใจในการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในชุมชน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมองเห็นคุณค่าของการจัดการพลังงานและมีทิศทางที่จะ

รับรู้และแสดงพฤติกรรม 

    3. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

   ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : P) 

    1. สร้างความตระหนักเรื่องการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการน าเสนอสถานการณ์การใช้พลังงานใน

สังคมปัจจุบันเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาถึงปัญหา วิเคราะห์ และประเมินการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

    2. กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน นั่นคือการร่วมรับรู้และร่วมฝึกปฏิบัติการจัด
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การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนโดยการจัดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   ขั้นที่ 3 การถ่ายโอน(Transfer : T) 

    การถ่ายโอนรูปแบบ หมายถึง การน ารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ด้วยการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ DPT ไปใช้กับชุมชน

บ้านกุดแคน ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิธีการและขั้นตอนด าเนินการ

เหมือนกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 หลังจากได้ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตร

ฝึกอบรม 

  1.4 บทบาทของวิทยากร 

   1.4.1 เตรียมความพร้อมในการจัดอบรม ได้แก่ 

    1) แจกเอกสารประกอบการอบรม 

    2) อ านวยความสะดวกในการเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติการให้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

    3) แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก

ปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อยและได้ลงมือปฏิบัติทุกคน 

    4) กระตุ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มย่อยร่วมอภิปรายว่าหลังจากฝึกปฏิบัติผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมพบอะไร และมีแนวทางในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 

   1.4.2 แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ 

   1.4.3 สร้างแรงจูงใจในการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในชุมชน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมองเห็นคุณค่าของการจัดการพลังงานและมีทิศทางที่จะ

รับรู้และแสดงพฤติกรรม 

   1.4.4 ทบทวนความรู้เดิมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

   1.4.5 สร้างความตระหนักเรื่องการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการน าเสนอสถานการณ์การใช้พลังงานใน
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สังคมปัจจุบันเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาถึงปัญหา วิเคราะห์ และประเมินการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

   1.4.6 กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน นั่นคือการร่วมรับรู้และร่วมฝึกปฏิบัติการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาโดยการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  1.5 บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   1.5.1 ท าความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามการอบรม เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

   1.5.2 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเดิมและเชื่อมโยงความเข้าใจในการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ประสบการณ์เดิมกับเรื่องที่จะ

อบรมเข้าด้วยกัน 

   1.5.3 อ่าน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนและซักถามในประเด็นที่สงสัย 

   1.5.4 อ่าน และพิจารณาปัญหา วิเคราะห์และท าความเข้าใจกับปัญหา บันทึก 

พร้อมประเมินระดับของปัญหาในการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา

ในชุมชน 

   1.5.5 ฝึกปฏิบัติการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาใน

ชุมชน 

   1.5.6 ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาข้อสรุปของกลุ่มย่อยพร้อมบันทึกข้อสรุปผล

การคิดแก้ปัญหาของกลุ่มย่อยลงในแบบบันทึกการฝึกอบรม 

  1.6 บรรยากาศการฝึกอบรม 

   1.6.1 จัดบรรยากาศในการจัดอบรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง

วิทยาการกับผู้เข้าร่วมอบรม สร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือท าให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าที่จะแสดงความ

คิดเห็นและกล้าที่จะโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
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   1.6.2 จัดบรรยากาศในการจัดอบรมโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ภายใต้แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติ จัดบรรยากาศให้

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 

   1.6.3 จัดบรรยากาศในห้องอบรมโดยค านึงถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

   1.6.4 จัดบรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแรงร่วมใจกันในแสดงความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในน าเสนอ และอภิปราย วิทยากรเป็นผู้อ านวยความสะดวก และสร้างสถานการณ์

ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

   1.6.5 จัดบรรยากาศห้องอบรม โต๊ะ เก้าอ้ี ที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย มี

พ้ืนที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรบได้สาธิตการฝึกปฏิบัติ น าเสนอ อภิปราย หน้าห้องอบรม 

  1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

   1.7.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการเข้าถึงความรู้ 

ได้ฝึกปฏิบัติการ และมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัด

การพลังงาน 

   1.7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่เน้นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติทั้งท่ีเป็นสถานการณ์จริง หรือในสถานการณ์จ าลองที่มีสื่อโสต

ทัศน์ เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย 

  1.8 การวัดและการประเมินผล 

   การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ด าเนินการทั้งก่อนฝึกอบรมตามรูปแบบและหลัง

ฝึกอบรมตามรูปแบบ ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชน ด าเนินการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา โดย

ใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในชุมชน (ภาคทฤษฎี) 
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   ระยะที่ 2 หลังการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชน ด าเนินการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน (ภาคทฤษฎี) โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน (ภาคทฤษฎี) 

แบบประเมินการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา

ในชุมชน (ภาคปฏิบัติ) และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ใช้รูปแบบการ

จัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

   เกณฑ์การประเมินผล 

    1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน (ภาคทฤษฎี) และคะแนนการฝึก

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน 

(ภาคปฏิบัติ) รวมเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป 

    2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการจัดการพลังงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ประเมินจากระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมทุกคน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) 

     คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

     คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

     คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

     คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

     คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

  จากการพัฒนารูปแบบได้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชน ดังภาพที่ 5 
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แนวคิดการสร้างรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน

1. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
  การพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของ Joyce, Weil and Showers.  
(2004 : 12-21) และ ทิศนา แขมมณี (2553 : 12-21)

2. แนวคิดการจัดการพลังงาน
  2.1 แนวคิดการจัดการพลังงานตามแผนพัฒนาและเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (2554 : 99-120) การใช้
ประโยชน์ทรัพยากร และค านึงถึงต้นทุน สิ่งแวดล้อมของประเทศ
  2.2 แนวคิดการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2550 (2552ค : 1) โรงงานและอาคารจ าเป็นต้องมีวิธ ีการ
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2.3 แนวคิดการจัดการพลังงานของศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษ
ฎมงคล (2548 : 16-18) การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เป็น
วิธีการอนุรักษ์พลังงานวิธีเดียวที่บรรลุวัตถ ุประสงค์การอนุรักษ์
พลังงาน ก่อให้เกิดผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
  2.4 แนวคิดเรื่องความตระหนักของ Bloom & Other (1971 : 
273) ความตระหนักคล้ายกับความรู้ตรงที่ไม่เน้นที่ลักษณะสิ่งเร้า 
แต่ความตระหนักต่างจากความรู้ตรงที่ความตระหนักไม่เน้น
ประสบการณ์แต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนัก

  2.5 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff (1981) ก
ารมีส่วนร่วมต้องมีส่วนเก่ียวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่
วมการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา 3) การมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

2. วัตถ ุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ

3. กระบวนการเรียนรู้
   ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาความรู้ 
(Development : D)
   ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : P)
   ขั้นที่ 3 การถ่ายโอน (Transfer : T)

4. บทบาทของวิทยากร

5. บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6. บรรยากาศการฝึกอบรม

7. สื่อและแหล่งเรียนรู้

8. การวัดและการประเมินผล

 

ภาพที่ 5  แนวคิดการสร้างรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

            ไฟฟูาในชุมชน 

 

 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพ ร่าง รูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการจัดการพลังงาน

และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

              ไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ    

   1.1 มีความชัดเจน 3.80 0.45 มาก 

   1.2 สอดคล้องกับการพัฒนา 4.00 0.00 มาก 

   1.3 พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเปูาหมาย 4.40 0.55 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ    

   2.1 เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดอบรม 4.40 0.55 มาก 

   2.2 มีความชัดเจน วัดและประเมินผลได้ 4.20 0.45 มาก 

   2.3 มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน 4.00 0.71 มาก 

3. กระบวนการเรียนรู้    

   3.1 เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัด

การพลังงาน 
4.20 0.45 มาก 

   3.2 มีประโยชน์ในการส่งเสริมการจัดการพลังงานและ

พฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
4.00 0.00 มาก 

  3.3 มีข้ันตอนที่มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 3.80 0.45 มาก 

4. บทบาทของวิทยากร    

4.1 มีความเหมาะสม 4.00 0.71 มาก 

4.2 สามารถปฏิบัติได้จริง 4.20 0.45 มาก 

4.3 เกิดประโยชน์ต่อการจัดการพลังงานของชุมชน 4.40 0.55 มาก 

5. บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
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รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

5.1 มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

  5.2 สามารถปฏิบัติได้จริง 4.20 0.84 มาก 

5.3 เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ฝึกอบรม 4.40 0.55 มาก 

6. บรรยากาศการฝึกอบรม    

6.1 สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.84 มาก 

6.2 กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ 
4.40 0.55 มาก 

6.3 เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะจัดการพลังงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน 
4.00 0.71 มาก 

7. สื่อและแหล่งเรียนรู้    

7.1 มีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

7.2 สามารถปฏิบัติได้ 4.00 0.71 มาก 

7.3 เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม 4.60 0.55 มาก 

8. การประเมินผล    

   8.1 มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัด

การพลังงาน 
4.60 0.55 มาก 

8.2 มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.40 0.55 มาก 

8.3 วัดได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 4.20 0.45 มาก 

โดยรวม 4.05 0.43 มาก 

 

   จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ

การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก 4.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 
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  2.2 ผลการประเมินคู่มือรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ดังตารางที่ 6 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6  ผลการประเมินคู่มือรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

               ไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 4.40 0.55 มาก 

2. วัตถุประสงค์ของการใช้คู่มือ 4.40 0.55 มาก 

3. ค าแนะน าการใช้คู่มือ 4.00 0.00 มาก 

4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 

5. กระบวนการเรียนรู้ 4.00 0.00 มาก 

6. แนวทางในการจัดการเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 4.40 0.55 มาก 

8. แผนการฝึกอบรม 4.20 0.45 มาก 

โดยรวม 4.25 0.39 มาก 

 

   จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคู่มือ

รูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน โดยรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 

  2.3 ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ (ภาคทฤษฎี) จ านวน 5 คน            

ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7  ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม 

               ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ (ภาคทฤษฎี) 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 

2. สาระการเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 

3. กระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 

4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 

5. เครื่องมือในการวัดผลและการประเมินผล 4.40 0.55 มาก 

6. เกณฑ์การประเมิน 4.20 0.45 มาก 

โดยรวม 4.23 0.46 มาก 

 

   จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหลักสูตร

การฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน 

(ภาคทฤษฎี) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 

  2.4 ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ (ภาคปฏิบัติ) จ านวน 5 คน                 

ดังตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8  ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม 

               ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ (ภาคปฏิบัติ) 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 
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รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

2. สาระการเรียนรู้ 4.40 0.55 มาก 

3. กระบวนการเรียนรู้ 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 

5. เครื่องมือในการวัดผลและการประเมินผล 4.40 0.55 มาก 

6. เกณฑ์การประเมิน 4.20 0.45 มาก 

โดยรวม 4.37 0.51 มาก 

 

   จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหลักสูตร

การฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน 

(ภาคปฏิบัติ) โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

 3. ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคทฤษฎี) ของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 15 คนดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา(ภาคทฤษฎี)ของบุคลากร 

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ล าดับ คะแนนภาคทฤษฎี ร้อยละ 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 1 20 100 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 2 17 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 3 19 95 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 4 17 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 5 17 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 6 16 80 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 7 20 100 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 8 16 80 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 9 17 85 
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ล าดับ คะแนนภาคทฤษฎี ร้อยละ 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 10 16 80 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 11 17 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 12 17 85 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 13 19 95 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 14 19 95 

ผู้เข้าร่วมอบรมคนที่ 15 18 90 

โดยรวม 18 88 

 

  จากตารางที่ 9 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา

(ภาคทฤษฎี) ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัด

กิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาของ

บุคลากรซึ่งบุคลากรได้สะท้อนผลจากการสัมภาษณ์ว่าหลังจากเข้าร่วมอบรมท าให้เกิดความเข้าใจ

ในการเลือกเครื่องใช้ไฟฟูา ซึ่งก่อนการอบรมเข้าใจว่าเครื่องใช้ที่มีสัญลักษณ ์มอก. สามารถช่วย

ประหยัดพลังงานได้ แต่สิ่งที่ถูกต้อง คือ สัญลักษณ์ มอก. เป็นเครื่องหมายบอกมาตรฐานคุณภาพ

ของเครื่องใช้ไฟฟูา ไม่ได้มีส่วนในการประหยัดพลังงานไฟฟูา ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาต้องดูที่ฉลาก

เบอร์ 5 ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ 

 4. ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา(ภาคปฏิบัติ) ของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 15 คนดังตารางที่10 

 

ตารางที่ 10  ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคปฏิบัติ) 

                ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ล าดับ 
ข้อสอบ 

ผลรวม ร้อยละ 
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 

1 8 7 8 23 76.67 
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ล าดับ ข้อสอบ ผลรวม ร้อยละ 

2 8 10 7 25 83.33 

3 7 8 8 23 76.67 

4 8 10 8 26 86.67 

5 10 10 7 27 90.00 

6 8 10 8 26 86.67 

7 9 10 8 27 90.00 

8 8 8 7 23 76.67 

9 9 10 8 27 90.00 

10 8 8 9 25 83.33 

11 10 10 8 28 93.33 

12 10 8 9 27 90.00 

13 10 10 8 28 93.33 

14 9 8 7 24 80.00 

15 9 10 8 27 90.00 

โดยรวม 8.73 9.13 7.87 25.73 85.78 

 

  จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา

(ภาคปฏิบัติ) ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม

อบรมเชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาของบุคลากร ซึ่ง

บุคลากรได้สะท้อนผลจากการสัมภาษณ์ว่า ในการอบรมภาคปฏิบัติครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจ

หลักการคิดค านวณการจ่ายค่าไฟแบบง่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ในการจ่ายค่าไฟฟูาแต่ละเดือน ผู้เข้าร่วม

อบรมไม่รู้เลยว่ามาจากค่าอะไรบ้าง หลักการปฏิบัติคิดค านวณค่าไฟฟูาแบบง่ายๆ ท าให้ผู้วิจัย

สามารถค านวณและคาดคะเนค่าไฟของเครื่องใช้แต่ละชนิดได้ ท าให้ในการเปิดเครื่องใช้ไฟฟูาใน
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แต่ละครั้ง ก็จะลองค านวณว่าถ้าเปิดใช้ทั้งวัน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด ท าให้เกิดการวางแผน

ในการเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟูานั้นๆส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟูาลดลง 

 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 15 คน ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน ดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม 

                ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

1. เนื้อหาในแบบฝึกอบรมภาคทฤษฎี ท าให้ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการพลังงานไฟฟูา 4.27 0.70 มาก 

2. เนื้อหาในแบบฝึกอบรมภาคทฤษฎี ช่วยให้ผู้เข้าอบรม

ได้เรียนรู้ เข้าใจ และใช้กระบวนการจัดการพลังงาน

ไฟฟูาได้อย่างเป็นขั้นตอน 4.07 0.59 มาก 

3. เนื้อหาในแบบฝึกภาคปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้

เรียนรู้การปฏิบัติการจัดการพลังงานมากขึ้น 4.40 0.51 มาก 

4. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะ

ในการจัดการพลังงาน สามารถน าความรู้ และทักษะการ

จัดการพลังงานที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.13 0.74 มาก 

5. ผู้เข้าร่วมอบรมพอใจในสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี 4.20 0.68 มาก 

6. ผู้เข้าร่วมอบรมพอใจในสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม

ภาคปฏิบัติ 4.27 0.59 มาก 

7. ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การจัด 4.07 0.70 มาก 



121 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

การพลังงานจากการลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

8. ผู้เข้าร่วมอบรมรู้คุณค่าของการจัดการพลังงานและ

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่าง

สิ้นเปลือง 4.00 0.53 มาก 

9. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะ

ในการจัดการพลังงาน สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 4.13 0.64 มาก 

10. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3.93 0.70 มาก 

โดยรวม 4.13 0.43 มาก 

 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชนอยู่ในระดับมาก 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงลึกเก่ียวกับความพึงใจในการเข้าร่วมอบรมการจัด

การพลังงาน ซึ่งบุคลากรได้สะท้อนผลจากการสัมภาษณ์ว่า มีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงาน

ไฟฟูาดีขึ้นมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่ผิด และเคย

ปฏิบัติแบบผิดๆ เพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และในการอบรมได้มี

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ปฏิบัติได้ง่าย เข้าใจ และมีคุณค่าอย่างมากในการ

น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 
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 1. ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคทฤษฎี) ของชุมชน

บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 

ครัวเรือน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดังตารางที่ 12 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12  ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา(ภาคทฤษฎี) ของชุมชน 

                บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

ล าดับ คะแนนภาคทฤษฎี ร้อยละ 

1 15 75 

2 17 85 

3 17 85 

4 16 80 

5 16 80 

โดยรวม 16 81 

 

  จากตารางที่ 12 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา

(ภาคทฤษฎี) ของชุมชนบ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม จ านวน 5 ครัวเรือน พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ใช้พลังงานไฟฟูาของชุมชนบ้านกุดแคน ซึ่งได้สะท้อนผลจากการสัมภาษณ์ว่าหลังจากเข้าร่วม

อบรมท าให้เกิดความเข้าใจในการใช้ตู้เย็น คือ แช่เฉพาะของที่จ าเป็น ล้างตู้เย็นเป็นประจ า กด

ละลายน้ าแข็งเมื่อมีน้ าแข็งเกาะมากๆ และเลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะกับครอบครัว 



123 

 2.ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา(ภาคปฏิบัติ) ของชุมชนบ้าน

กุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ครัวเรือน 

ดังตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13  ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา(ภาคปฏิบัติ) ของชุมชน 

                บ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

ล าดับ 
ข้อสอบ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 

1 8 8 7 23 76.67 

2 8 10 7 25 83.33 

3 7 8 8 23 76.67 

4 8 10 8 26 86.67 

5 9 10 8 27 90.00 

โดยรวม 8.00 9.20 7.60 24.80 82.67 

 

  จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา

(ภาคปฏิบัติ) ของชุมชนบ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม จ านวน 5 ครัวเรือนพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

100ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

พลังงานไฟฟูาของชุมชนบ้านกุดแคน ซึ่งได้สะท้อนผลจากการสัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาเข้าใจมา

ตลอดว่าถ้าอยากประหยัดพลังงานไม่ต้องการจ่ายค่าไฟฟูาเยอะ ก็ไม่ต้องหาซื้อเครื่องใช้ไฟฟูามา

ใช้ภายในบ้านก็เท่านั้นเอง แต่หลังจากการอบรมและได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้รู้ว่าเราสามารถใช้ไฟฟูา

ช่วยอ านวยความสะดวกสบายในชีวิตได้ ถ้าได้น าหลักในการฝึกปฏิบัติไปใช้ ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าไฟ

เยอะได้เหมือนกัน และชีวิตก็ยังสะดวกสบายเหมือนเดิม 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนบ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบลหนอง

โน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ครัวเรือน ที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัด

การพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชนดังตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14  ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนบ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 ต าบล 

                หนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมการจัดการพลังงาน 

                เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

1. เนื้อหาในแบบฝึกอบรมภาคทฤษฎี ท าให้ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการพลังงานไฟฟูา 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. เนื้อหาในแบบฝึกอบรมภาคทฤษฎี ช่วยให้ผู้เข้าอบรม

ได้เรียนรู้ เข้าใจ และใช้กระบวนการจัดการพลังงาน

ไฟฟูาได้อย่างเป็นขั้นตอน 4.00 0.00 มาก 

3. เนื้อหาในแบบฝึกภาคปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้

เรียนรู้การปฏิบัติการจัดการพลังงานมากขึ้น 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะ

ในการจัดการพลังงาน สามารถน าความรู้ และทักษะการ

จัดการพลังงานที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.40 0.55 มาก 

5. ผู้เข้าร่วมอบรมพอใจในสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎี 4.20 0.45 มาก 

6. ผู้เข้าร่วมอบรมพอใจในสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม

ภาคปฏิบัติ 4.40 0.55 มาก 

7. ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การจัด

การพลังงานจากการลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 4.20 0.45 มาก 

8. ผู้เข้าร่วมอบรมรู้คุณค่าของการจัดการพลังงานและ 4.00 0.00 มาก 
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รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับความ

เหมาะสม 

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่าง

สิ้นเปลือง 

9. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะ

ในการจัดการพลังงาน สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/

ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 4.20 0.45 มาก 

10. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.20 0.84 มาก 

โดยรวม 4.28 0.87 มาก 

 

  จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนบ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 

และหมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ครัวเรือน ทีเ่ข้ารับการ

ฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุมชน อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์สมาชิกชุมชนบ้านกุดแคน 

เกี่ยวกับความพึงใจในการเข้าร่วมอบรม ซึ่งสมาชิกชุมชนบ้านกุดแคนได้สะท้อนผลจากการ

สัมภาษณ์ว่า เข้าใจหลักการใช้พลังงานไฟฟูา มีอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมมีความ

เข้าใจ และง่ายในการน าไปปฏิบัติได้ 


