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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

  1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

  2. สรุปผลการวิจัย 

  3. อภิปรายผลการวิจัย 

  4. ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. เพ่ือศึกษาการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 1. การศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบว่า ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผู้ตอบถูกโดยรวมคิดเป็น 151.55 คิดเป็นร้อยละ 52.65 

และมีผู้ตอบผิดโดยรวมคิดเป็น 135.45 คิดเป็นร้อยละ 47.35 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
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ปัญหาในการใช้พลังงานไฟฟูาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.03) และมีความต้องการใน

การประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.07)  

  2. การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่ารูปแบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก            

(X = 4.05) และรูปแบบมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 3) กระบวนการเรียนรู้ มี 3 กิจกรรม เรียกว่า DPT Model 

คือ ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาความรู้ (Development : D) ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : 

P) และข้ันที่ 3 การถ่ายโอน (Transfer : T) 4) บทบาทของวิทยากร 5) บทบาทของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 6) บรรยากาศการฝึกอบรม 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 8) การวัดและการประเมินผล

ผลการประเมินเอกสารประกอบรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการความรู้พลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนภาคทฤษฎี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.23) และภาคปฏิบัติโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.37) ผลการใช้

รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม จ านวน 15 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคทฤษฎี) ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงาน

ไฟฟูา (ภาคปฏิบัติ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.13) 

  3. การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

พลังงานไฟฟูา (ภาคทฤษฎี) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคปฏิบัติ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.28) 
 

อภิปรายผล 
 

 ส าหรับการอภิปรายผล ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 
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  1. การศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.1 ผลจากการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม พบว่า มีผู้ตอบถูกโดยรวมคิดเป็น 151.55 คิดเป็นร้อยละ 52.65 และมีผู้ตอบผิด

โดยรวมคิดเป็น 135.45 คิดเป็นร้อยละ 47.35 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้

พลังงานไฟฟูาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3.03ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73 โดยสภาพปัญหา

ในการใช้พลังงานไฟฟูามากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 17 ท่านเปิดเครื่องปริ๊นเตอร์ไว้

ตลอดเวลาท างาน อยู่ในระดับมาก 4.09ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ข้อที่ 11 ท่านเปิดพัดลมไว้

ทั้งวันขณะปฏิบัติงานหรือมีการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 

และข้อที่ 10 ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ทั้งวันขณะท างานหรือมีการเรียนการสอน อยู่ในระดับ

มาก 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 และมีความต้องการในการประหยัดพลังงานไฟฟูา

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 โดยมีความต้องการในการประหยัด

พลังงานไฟฟูามากท่ีสุดเรียงตามล าดับ 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 2 ท่านต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ/ส านัก/สถาบัน อยู่ในระดับมาก

4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ข้อที่ 9 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ให้ฝุายอาคาร

สถานที่ ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละครั้งและบ ารุงรักษาเป็นประจ า อยู่ใน

ระดับมาก 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และข้อที่ 1 ท่านต้องการประหยัดพลังงานไฟฟูา

ภายในคณะ/ส านัก/สถาบันอยู่ในระดับมาก 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 

  1.2 ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง   

หัวข้อในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็น พบว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องการประหยัด

พลังงานไฟฟูา เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งและวางแผนให้เป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภาพ และมี

ผู้รับผิดชอบ ที่จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ลดการใช้พลังงาน

และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับคณะจะมีคณบดี 
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เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยงานสนับสนุนก็จะมีผู้อ านวยการเป็นผู้ขับเคลื่อน

นโยบายมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เป็นจ านวนมาก ซึ่งในการ

จัดการเรียนการสอน และการท างานของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ก็มีการใช้

งานไฟฟูาเพ่ิมขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนที่สร้างข้ึนใหม่หลายอาคาร ท าให้มหาวิทยาลัยมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรื่องพลังงานไฟฟูาที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีและมีความต้องการ

ให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟูา เพื่อให้บุคลากร

ตระหนักถึงผลจาการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างฟุุมเฟือย ควรมีการวางก าหนดมาตรฐานในการ

ท างาน  ผลตอบแทน การจัดอันดับ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยตื่นตัวและ

ให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงาน 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการใช้พลังงานไฟฟูาและความต้องการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูามีความสอดคล้องกับ วสันต์ ศรีสะอาด (2551 : 96-99) ที่พบว่าสภาพปัจจุบัน พบว่า 

บุคลากรโรงพยาบาลหนองโดน ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟูามากกว่าร้อยละ 90 บุคลากรยังมี

เจตคติต่อการใช้พลังงานไฟฟูาอีกหลายประเด็นที่อยู่ในระดับต่ า ได้แก่ 1) การประหยัดพลังงาน

ไฟฟูาควรท าเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้น ส่วนภาคท่ีอยู่อาศัยและราชการไม่

จ าเป็น 2) ไม่จ าเป็นต้องประหยัดพลังงานไฟฟูาในโรงพยาบาลเพราะถือเป็นของส่วนรวม 3) การ

ประหยัดพลังงานไฟฟูายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องท าอย่างเร่งด่วน 4) ความสะดวกสบายในชีวิตจะ

ลดลงมากถ้ามีการใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด และบุคลากรที่มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูา

อยู่ระดับต่ า ได้แก่ การเลือกใช้และการปฏิบัติตน ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไม่

ถูกต้องและมีแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาของบุคลากรโรงพยาบาล

หนองโดน ประกอบด้วย 1) จัดการอบรมให้ความรู้ 2) รณรงค์การประหยัดพลังงาน 3) ก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการประหยัดพลังงานไฟฟูา 4) ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูา 5) การปรับเปลี่ยนสายไฟ หลอดไฟฟูา และแยกมิเตอร์ภายในอาคาร และสอดคล้องกับ 

แจ่มนิดา คณานันท์ (2555 : 74-81) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างานของข้าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการพบ

ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาใน
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ที่ท างานของข้าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มท่ีจ าแนกตาม

ลักษณะชีวสังคมโดยในกลุ่มรวมสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่

ท างานได้ร้อยละ 53 โดยตัวแปร 4 ตัว ได้แก่เจตคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟูาการรับรู้

ความสามารถของตนในการประหยัดพลังงานไฟฟูาการเห็นแบบอย่างการประหยัดพลังงานไฟฟูา

และการรับรู้ข่าวสารด้านการประหยัดพลังงานไฟฟูาเป็นตวัท านายที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 5 แนวคิด คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยได้ระบุว่า ต้องมีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยการจัดการให้

ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพตามวิธีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่าง

เกื้อกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง จึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้พลังงาน

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

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

การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1) การแต่งตั้ง

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3) 

การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 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
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ตระหนักคล้ายกับความรู้ ตรงที่ทั้งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นที่ลักษณะสิ่งเร้าแต่ความ

ตระหนักต่างจากความรู้ตรงที่ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ความตระหนักจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนักและ (5) แนวคิดเรื่องการมีส่วน

ร่วมของ Cohen & Uphoff (1981) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ จากกรอบ

แนวคิดท้ัง 5 ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชน โดยรูปแบบมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของ

รูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 3) กระบวนการเรียนรู้ มี 3 กิจกรรม เรียกว่า 

DPT Model คือ ขั้นที่ 1 การสร้างและพัฒนาความรู้ (Development : D) ขั้นที่ 2 การ

ปฏิบัติการ (Practice : P) และข้ันที่ 3 การถ่ายโอน (Transfer : T) 4) บทบาทของวิทยากร              

5) บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 6) บรรยากาศการฝึกอบรม 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ        

8) การวัดและการประเมินผลด้วยแนวคิดท้ัง 5 แนวคิด ได้ยกร่างรูปแบบและน าเสนอร่างรูปแบบ

ต่อผู้เชี่ยวชาญ 

 จากผลการตรวจสอบคุณภาพ รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนในการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการจัดการพลังงานและ

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ผลการประเมินคู่มือรูปแบบ

การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน              

5 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ผลการ

ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ (ภาคทฤษฎี) จ านวน 5 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบการ

จัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ (ภาคปฏิบัติ) 

จ านวน 5 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
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 จากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน มีองค์ประกอบของรูปแบบทั้ง 8 องค์ประกอบในส่วน

ที่พัฒนามีส่วนที่เหมือนคนอ่ืนในด้านแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบ ด้านการจัดการพลังงาน

แบบมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผลรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่งานวิจัยครั้งนี้มีชุดความรู้ของการ

พัฒนารูปแบบแตกต่างจากคนอ่ืน ในขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ขั้น ดังกล่าวมาข้างต้น คือ การเรียนรู้

แบบ DPT Model ซึ่งสามารถน าไปใช้เกี่ยวกับการเรียนรู้กับสาขาวิชาอ่ืน และไม่ใช้ชุดความรู้

เรื่องพลังงานก็สามารถใช้ชุดความรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ โดยใช้กิจกรรมแบบการเรียนรู้ DPT Model 

ไปปรับประยุกต์ใช้ เพราะจะท าให้ผู้ถ่ายทอดความรู้ได้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ได้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกับเทคนิคการเรียนรู้แบบอื่นๆ ที่นักวิชาการ

ทางด้านการจัดการศึกษาได้พัฒนาขึ้น  

 ผลจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เข้าร่วม

อบรมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน                   

15 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคทฤษฎี) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ                

75 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา 

(ภาคปฏิบัติ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100และมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 แสดงว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

สามารถน าไปใช้ในการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนได้           

ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์ มาศนุ้ย (2551 : 76-87) ที่วิจัยเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยรวมอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับปิยฉัตร 

พจน์กระจ่าง (2556 : 105-117) ทีศ่ึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

การบินรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานที่ใช้การบูรณาการของการวิจัยเชิงคุณภาพและการ

วิจัยเชิงปริมาณผลการวิจัยพบว่าโดยรวมของพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
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จ ากัดมีความเห็นว่าองค์ประกอบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินมีความส าคัญในทุก

องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 3. ส าหรับการน าไปขยายผลเพ่ือยืนยันการน ารูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน ไปใช้ในชุมชนบ้านกุดแคน โดยใช้กลุ่มเปูาหมาย            

5 ครัวเรือน โดยใช้รูปแบบ 8 องค์ประกอบ และมีหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชนในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ 3 กิจกรรม DPT 

Model แต่ใช้กลุ่มเปูาหมายเพียง 5 ครัวเรือน เป็นต้นแบบการขยายผล และเมื่อท าการ

ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาในชุมชน

ของการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 3 กิจกรรม (DPT) สอดคล้องกับกิจกรรม

กระบวนการเรียนรู้ในระยะการพัฒนารูปแบบจากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน โดยผลที่เกิดข้ึน 

กลุ่มเปูาหมายจ านวน 5 ครัวเรือน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการใช้พลังงานไฟฟูา โดยใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผลจากแบบวัดความรู้ และแบบวัดทักษะปฏิบัติ จึงเป็นการยืนยันได้ว่า 

องค์ประกอบของรูปแบบในส่วนที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ (DPT) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นับได้ว่าเป็น

องค์ความรู้ใหม่ของเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการพลังงานจากนักวิชาการหลายคนที่ได้ท าวิจัยมา

โดยองค์ประกอบของรูปแบบ 8 องค์ประกอบ แตกต่างจากผลการศึกษาของปิยฉัตร พจน์กระจ่าง 

(2556 : 105-117) ทีศ่ึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินรูปแบบ

การวิจัยเป็นแบบผสมผสานที่ใช้การบูรณาการของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณผล

การศึกษาได้รูปแบบการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมการบินที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย

องค์ประกอบการจัดการพลังงานภายในองค์กร 6 องค์ประกอบและองค์ประกอบการจัด

การพลังงานภายนอกองค์กร 2 องค์ประกอบส าหรับองค์ประกอบของการจัดการพลังงานภายใน

องค์กรได้แก่นโยบายการจัดองค์กรการสร้างแรงจูงใจระบบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และ

การลงทุนส่วนองค์ประกอบการจัดการพลังงานภายนอกองค์กรได้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ

และสิ่งแวดล้อมในการท าประชามติเพ่ือส ารวจความคิดเห็นถึงความส าคัญขององค์ประกอบของ

การจัดการพลังงาน และในการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รูปแบบ

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินสามารถลดการใช้พลังงานในกิจการบินและแตกต่าง

จากการศึกษาของ วสันต์ ศรีสอาด (2551 : 96-99) ทีศ่ึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการประหยัด
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พลังงานไฟฟูาของบุคลากรโรงพยาบาลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พบว่ามีแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาของบุคลากรโรงพยาบาลหนองโดน 

ประกอบด้วย 1) จัดการอบรมให้ความรู้ 2) รณรงค์การประหยัดพลังงาน 3) ก าหนดผู้รับผิดชอบ

ในการควบคุมการประหยัดพลังงานไฟฟูา 4) ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟูา 5)             

การปรับเปลี่ยนสายไฟ หลอดไฟฟูา และแยกมิเตอร์ภายในอาคาร แต่ในส่วนของผลการศึกษา

สอดคล้องคือ การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูามาขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน หลังการใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านกุดแคน 

จ านวน 5 ครัวเรือน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟูา (ภาคทฤษฎี)            

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

พลังงานไฟฟูา (ภาคปฏิบัติ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100และมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ซึ่งสอดคล้องกับ ศราพร              

ไกรยะปักษ์ (2553 : 117-135) ที่ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน                    

ที่กล่าวถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนนั้นประชาชนในชุมชนต้องมีความรู้

ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงานซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัด

การพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและผลที่ได้จากการวางแผน

พลังงานคือการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและการมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการพ้ืนฐาน

ของคนในชุมชนนอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่

เหมาะสมและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วยอันจะน ามาซึ่งการจัดการพลังงาน

ชุมชนอย่างยั่งยืนได้นอกจากนั้นยังสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆได้ด้วย 

 เมื่อผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูามา

ขับเคลื่อนในชุมชนบ้านกุดแคน เพ่ือยืนยันว่ารูปแบบนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พบว่า ชุมชน

บ้านกุดแคน จ านวน 5 ครัวเรือน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะในช่วงที่ไปทดลองเป็นช่วงที่

ไม่ใช่ฤดูเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของชุมชน ซึ่งเลือกใช้เวลาตอนเย็น

ของวัน โดยสถานที่ในการชี้แจงการน ารูปแบบไปใช้คือบ้านหลังเรียนปูุทวดครูสิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่

ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนและมาร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ จึงท าให้การด าเนินงานของ

ผู้วิจัย และทีมงานประสบความส าเร็จอย่างสูงและมีคุณภาพ เพราะทุกคนมีเจตคติที่ดี และให้
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ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในรูปแบบที่พัฒนาขึ้น            

ว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพกับการจัดการพลังงานเพ่ือชุมชน และหน่วยงานอื่นที่สนใจ 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไฟฟูากับกลุ่มเปูาหมาย 5 ครัวเรือน เกิดประสิทธิภาพดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการถอดชุดความรู้การจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ชุมชน ในวันที่ 9มกราคม2559โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ครัวเรือน และผู้ที่มีความสนใจ             

10 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการพูดคุยสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 

ท าให้พบว่าในการใช้รูปแบบของงานวิจัยนี้ ได้สร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนกับกลุ่มเปูาหมาย            

5 ครัวเรือน และมีกลุ่มสนใจอีก 10 ครัวเรือน ที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้

พลังงานในครัวเรือนตนเอง เช่น การรีดผ้า การหุงข้าว การใช้ตู้เย็น โดยได้รับการบอกเล่าว่า 

“เมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้เลยว่าการตั้งตู้เย็นในบ้านเรือนจะต้องตั้งตู้เย็นให้ห่างจากฝาผนัง 15 

เซนติเมตร เพื่อจะท าให้การใช้ไฟฟูาในตู้เย็นลดลง และจะไม่ได้เสียค่าไฟฟูาเป็นเงินจ านวนมาก” 

(สากล ใบบ้ง. 2559 : สัมภาษณ์) “หลังจากมาอบรมท าให้ฉันรู้ว่าจะต้องแช่เฉพาะของที่จ าเป็น 

ล้างตู้เย็นเป็นประจ า กดละลายน้ าแข็งเม่ือมีน้ าแข็งเกาะมากๆ และเลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะกับ

ครอบครัว” (จินตนา พุทธคี. 2559 : สัมภาษณ์) และผู้ที่สนใจได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “เมื่อก่อน

ฉันรีดเสื้อผ้าไม่เคยถอดปลั๊กเตารีดทันทีหลังจากใช้เสร็จ ถึงจะกลับมาถอดปลั๊ก แต่หลังจากได้รับ

ความรู้ ท าให้ฉันเข้าใจและถอดปลั๊กทันทีหลังการใช้งาน” (ทองจันทร์ สุกพวงแก้ว. 2559 : 

สัมภาษณ์) ดังนั้นจังเห็นได้ว่า การใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานไฟฟูาในชุมชนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบ้านกุดแคนหมู่ที่ 2 และ

หมู่ที่ 6 มีความตระหนักในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟูา โดยได้รับการบอกเล่าจากกลุ่มเปูาหมาย

และกลุ่มผู้สนใจจะได้น าไปขยายผลต่อไป โดยบุคคลเหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้

พลังงานไฟฟูาในระดับครัวเรือนของตนเองให้มีการลดการใช้พลังงานไฟฟูา และส่งผลให้

ครัวเรือนมีรายจ่ายค่าไฟฟูาในครัวเรือนลดลง 

 ดังนั้นรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความต่อเนื่องและมีประชาชนต้นแบบที่เข้าใจในการ

ใช้พลังงานไฟฟูาเกิดขึ้นในระดับชุมชน จึงเป็นงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดและขยายผลให้
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ประชาชนลดรายจ่ายในการใช้พลังงานไฟฟูาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่

ต้องการให้ชุมชนมีการจัดการเรื่องพลังงานไฟฟูาให้ถูกวิธี และใช้อย่างประหยัด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ก่อนการด าเนินงานต้องมีการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร 

ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน จะได้หัวข้อวิจัยที่ตรงประเด็นกับความต้องการของแต่ละ

บริบทชุมชนดังเช่นกรณีของการวิจัยในครั้งนี้ 

  1.2 การน ารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไปใช้ โดย

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ ให้มีประชาชนผู้สนใจเป็นต้นแบบก่อนถึงจะน าไปสู่การขยาย

ผลได้ในโอกาสต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานไฟฟูาระหว่างชุมชนบ้านกุดแคนกับชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นการยืนยันรูปแบบของ

ผลการวิจัย 

  2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรวิสาหกิจในชุมชน 


