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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล1* ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2 ไพโรจน์ สถิรยากร3 และวิเชียร เกตุสิงห์4
บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒนารู ปแบบการบริห ารจัด การพลั งงานแบบมีส่ วนร่ วมในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา และ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยสํารวจสภาพและความต้องการปัจจุบันของสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วยแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อร่างรูปแบบและทวนสอบด้วยการสนทนากลุ่ม รวมทั้งสร้างหลักสูตรให้สามารถนํารูปแบบ
ไปบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA
มีความเหมาะสมระดับมาก 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ ได้ผลดังนี้ 2.1) การ
ประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า ภาพรวมวัตถุประสงค์กับหัวข้อเรื่องฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูงและเหมาะสมมากที่สุด
2.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุดและสอดคล้องสูงทุกรายการ ส่วน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมขั้นทดลองใช้ ด้านทฤษฎี 83.45/87.50 และด้านปฏิบัติ 86.25 รวมถึงค่าความ
เชื่อมั่นแบบทดสอบ 0.88 และแบบประเมินผลปฏิบัติ 0.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 2.3) การประเมินกระบวนการ
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมขั้นนําไปใช้จริงมีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี 84.50/89.33 และด้านปฏิบัติ 87.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด และ 2.4) การประเมินผลผลิต พบว่า คู่มือสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลประเมินความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด และผู้บริหารและผู้เข้าอบรมนําความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปบริหารจัดการพลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การบริหารจัดการพลังงาน แบบมีส่วนร่วม แบบจําลองซิปป์
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Development of Collaborative Model for Energy Management
in Vocational Institutes
Chanwit Tangsiriworakul1* Teravuti Boonyasopon2 Pairote Stirayakorn3 and Vichien Ketsingha4
Abstract
The objectives of this research were to: 1) develop the collaborative model for energy
management in vocational institutes, and 2)develop training courses, evaluate the model
appropriateness and the efficiency of the training program. The current vocational institutes
situations and needs were surveyed using questionnaire. The surveyed data were analyzed and
synthesized to draft a model and be verified by a focus group. A training program was then created
from the developed model to manage the energy in vocational institutes efficiently. The results
could be concluded as follows: 1) the appropriateness of the developed model, based on the
PDCA cycle, was high 2) the evaluation through CIPP model revealed the results as follows: 2.1) the
context evaluation presented high congruence between the training topic and objectives with very
high appropriateness; 2.2) the input evaluation presented a very high appropriateness and a high
congruence in every aspect. The efficiency of the try-out training were 83.45/87.50 and 86.25 for
the theoretical and practical parts, respectively; 2.3) the process evaluation reported that the
efficiency of the training were 84.50/89.33 and 87.00 for the theoretical and practical parts, which
were higher than the set criteria; 2.4) the product evaluation revealed that the training handbook
was highly efficient with an excellent appropriateness evaluation result. Trainees and executives
could efficiently apply the knowledge and skills from the training program to manage the energy in
vocational institutes. In addition, the overall evaluation result was in the level of excellence.
Keywords: Energy management, Participatory, CIPP Model
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1. บทนํา
ในปั จจจุ บั น สถานก ารณ์ ด้ า นพลั งงานและปั ญญหา
สิ่ ง แวดล้ ออมนั บวั น ยิ่ ง มี ความสํ า คั ญเพิ
เ ่ ม ขึ้ น อย่ างมมาก
พลังงานเป็ป็นปัจจัยที่ตอบบสนองความต้ต้องการขั้นพื้นฐฐาน
ของประชชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหหกรรมรวมถึงภภาค
การศึกษาาด้วย แต่การใใช้พลังงานย่อมส่
ม งผลกระทบบต่อ
สิ่ งแวดล้ ออมอย่ างหลี กเลี
เ ่ ยงไม่ ได้ การใช้ พลั งงานใให้ มี
ประสิ ทธิ ภภาพจึ งเป็ นปรระเด็ นที่ ภาครัรั ฐให้ ความสํ า คั ญ
โดยออกกกฎหมายทั้ ง ในนรู ป พระราชบั ญ ญั ติ พระรราช
กฤษฎีกาแและกฎกระทรววงหลายฉบับ [1]
ใน พ.ศ. 2554 ปรระเทศไทยได้อนุ
อ มัติแผนอนุรรัั กษ์
พลังงาน 220 ปี (พ.ศ. 25554-2573) อันมี
น เป้าหมายในกการ
ลดการใช้พพลังงานในภาพพรวมของประเทศ จากนั้น พพ.ศ.
2556 ได้อออกแผนปฏิบัติติการอนุรักษ์พลัลงงานเพิ่มเติมเพื่อ
ส่งเสริมแนนวการอนุรักษ์พลังงานให้ชดเจนยิ
ัด ่งขึ้น ภาคครัฐ
ได้ผลักดันนการอนุรกั ษ์พลัลงงานด้วยโครงงการต่างๆ ทั้งดด้าน
การประชชาสัมพันธ์ การรส่งเสริมงานวิจัย การสร้างอองค์
ความรู้ให้กระจายในทุกพื
ก ้นที่ อาทิเช่น งานวิจัย สมมนึก
และคณะ [2] โครงการทีมเทคนิคและออาชีวศึกษาเพื่อการ
ประหยั ด พลั ง งานที่ ดํ าเนิ
า น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแและ
สามารถบบริการวิชาการดด้านอนุรักษ์พลัลงงานให้แก่สถถาน
ประกอบ การขนาดย่ อมที
อ ่ ก ระจายออยู่ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว
ประเทศปประมาณ 100,0000 แห่ง และะพัฒนาทีมเทคคนิค
ขึ้นใหม่ เพืพื่อเป็นการขยาายเครือข่ายให้ครอบคลุ
ค
มยิ่งขึ้น
โครงกการลดการใช้พลัลงงานในภาครราชการเป็นหนึนึ่ งใน
มาตรการรภายใต้แผนปฏิฏิบัติการฯ ประกอบกับงานวิวิจัย
เชษฐวุฒิ และคณะ [3] โครงการติ
โ
ดตาามและประเมินนผล
เชิงนโยบาาย พบว่า มีประะเด็นข้อสังเกตว่าภาครัฐเป็นภภาค
ส่วนที่มีปรระสิทธิภาพการรใช้พลังงานต่ากว่
ํา าภาคส่วนอือื่นๆ
และจากมมติที่ประชุมคณ
ณะรัฐมนตรีเมื่อวั
อ นที่ 20 มีนาาคม
2555 สั่งกการให้หน่วยงาานราชการดําเนินินมาตรการลดดใช้
พลังงานลลงให้ได้อย่างน้อย
อ 10% เพื่อเป็
เ นตัวอย่างให้ห้กับ
ภาคเอกชนนและภาคประชาชน
สถานศึกษาที่จัดการรเรียนการสอนนระดับอาชีวศึกกษา
ในประเททศไทยมี จํ า นวนมากถึ
น
ง 415
4 แห่ ง ซึ่ ง เเป็ น
หน่วยงานนของรัฐสังกัดภายใต้
ภ สํานักงานคณะกรรมกการ
การอาชี ววศึ กษามี แนวโโน้ มการใช้ พลัั งงานสู งขึ้ นอยย่ าง
ต่อเนื่องดัังแสดงในรูปที่ 1 ข้อมูลดังกลล่าวแสดงว่าที่ผผ่าน
มาการอนนุรักษ์พลังงานนอาจไม่มีประสิสิทธิภาพเพียงงพอ
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ส หนึ่ง
ทั้งนี้ งานวิจัย ประภัสร์ และมนตต์ชัย[4] พบว่าสาเหตุ
ก
รักษ์พลังงานยังไม่ สาามารถบรรลุผลสําเร็จได้
ที่การอนุ
เนื่ องจากบุ ค ลากรยั ง ขาดควาามรู้ ค วามเข้ าใจในการ
า
ดําเนินงานอนุรกษ์
ัก พลังงาน ในนขณะที่งานวิจัย วิชิต [5]
ได้ วิ จั ย และพั ฒนาหลั ก สู ต รฝึฝึ ก อบรมเพื่ อแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าวโดยเน้นการสร้างจิตพิ สัย ความสนใใจ เจตคติ
บ กศึ กษา
แลละพฤติ กรรมกการอนุ รั กษ์ พลลั งงานสํ าหรับนั
ระดั บประกาศนีนี ยบั ตรวิ ชาชี พพชั้ นสู ง นอกจจากนี้ ยั งมี
งานนวิจัยอื่น เช่น สมศักดิ์ [6] ไได้วิจัยหารูปแบบการจัด
การพลังงานที่ เหมาะสมในพื
ห
้ นนที่ อํ าเภออั มพวา
พ พบว่ า
กระบวนวางแผนนและการจัดกาารพลังงานควรรมีส่วนร่วม
จากชุมชน รวมถึถึงต้องศึกษากการปรับปรุงเททคโนโลยีที่
นํามาใช้ให้เหมาะสมอีกด้วย

รูปที
ป ่ 1 สถิติการใใช้พลังงานของงสถานศึกษา สํสานักงาน
คณะกรรมมการการอาชีววศึกษา ปี 25553-2557
นอกจากการปรั บ ปรุ ง ด้ าานเทคนิ ค แลละการนํ า
เทคคโนโลยีเข้ามาใใช้ หรือการปรับบเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ก
พลัลั งงานนั้ นก็ ยั งไม่ เพี ยงพอที่ จจะทํ าให้ การดดํ าเนิ นการ
อนุนุ รั กษ์ พลั ง งานนของสถานศึ กกษาอาชี ว ศึ กษาประสบ
ษ
คววามสํ า เร็ จ ได้อย่
อ า งยั่ ง ยื น กการสร้ า งระบบบบริ ห าร
จัดการพลั
ด
งงานแและการดําเนินนงานที่บุคลากรทุกระดับ
ที่เกีก่ยวข้องเข้ามาามีส่วนร่วมจึงงน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการ
แก้้ปัญหาได้อย่างดี
ง [7-9]
ดังนั้น งานวิจัจยั นี้จึงมีวัตถุปรระสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
และหลักสูตรฝึกอบรมการบริ
อ
หหารจัดการพลังงานแบบมี
ส่วนร่วมในสถานนศึกษาอาชีวศึ กษา และประะเมินความ
ป
ะสิทธิ ภาพของหลั กสู ตร
เหมมาะสมของรูปแบบและประ
ฝึกอบรม
ก
งานวิจัจยั นี้จึงเป็นต้นนแบบที่สามารถขยายผล
ต่อไปในวงกว้
อ
างแและมีส่วนช่วยขัขับเคลื่อนนโยบบายภาครัฐ
ให้ประสบผลสํ
ป
าเร็ร็จมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพลังงานแบบ
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2.2 พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ประเมิ น ความ
เหมาะสมของรูปแบบ และประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม
3. วิธกี ารดําเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา
(Research and development) โดยได้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
พลังงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัยดังแสดงในรูปที่ 2
เริ่มต้น
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ร่างรูปแบบการบริหารจัดการพลังงาน
แบบมีส่วนร่วม
ประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-out)
นําหลักสูตรอบรมไปใช้จริง ( Implementation)
ติดตามผล
สิ้นสุด

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
จากขั้นตอนการดําเนินงานในรูปที่ 2 งานวิจัยนี้จึงได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับขั้นตอนการวิจัย
โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
3.2.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เหมาะสม
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จํานวน 415
คน ตามขนาดตัวอย่างของวิธี Taro Yamane ที่ค่าความ
เชื่อมั่น 95% จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 8 แห่ง เพื่อนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สําหรับร่างรูปแบบ
3.2.2 กลุ่มเป้าหมายสําหรับการประเมินความ
เหมาะสมของรู ปแบบการบริ หารจั ดการพลั งงานแบบ
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดทําหลักสูตรหรือประเมินผล หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบริ หารจั ดการพลั งงานหรื อด้ านการอนุ รั กษ์
พลังงาน และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 11
คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง
3.2.3 กลุ่มเป้าหมายสําหรับการประเมินหลักสูตร
ฝึ กอบรม โดยการประเมิ นความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดทําหลักสูตรหรือประเมินผล หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการพลังงานหรือด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 5 คน โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง
3.2.4 กลุ่มทดลองใช้หลักสูตร (Try-out) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง จํานวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อํานวยการ
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์พลังงาน
3.2.5 กลุ่มเป้าหมายนําหลักสูตรไปใช้จริง
(Implementation) ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อํานวยการ ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงาน
3.2.6 กลุ่มเป้าหมายสําหรับติดตามและประเมินผล
ได้ แก่ ผู้ ที่ ได้ รับการอบรมจากขั้ นนํ าหลั กสู ตรไปใช้จริ ง
จํานวน 10 คนและผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
จํานวน 4 คน
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รูปที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้หลักทางสถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นต้น
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพลังงาน
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผู้วิ จัยได้ศึ กษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ ยวข้ องกั บ
แนวคิดและการบริหารจัดการพลังงานต่างๆ เช่น ระบบ
การจัดการพลังงานสําหรับโรงงานและอาคารควบคุม
การจัดการพลังงานอย่างสมบูรณ์ (Total
Energy
Management: TEM) การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่วม และการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO
50001 [9-11] รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม จากนั้นได้ออกแบบและสร้างแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ร่างรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันพร้อมกับประเมิน
รูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 11 คน โดยผลการประเมินความเหมาะสมใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ดั ง แสดงรู ป แบบในรู ป ที่ 3 และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุ คลากรในการบริ หารจั ดการพลั งงานในสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาดังตารางที่ 1
จากรูปที่ 3 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการพลังงาน
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยพิจารณา
ตามวงจรคุณภาพ PDCA พบว่า ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดองค์การ
นโยบายด้านพลังงาน และการวางแผนด้านพลังงาน ขั้นที่
2 ขั้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
การสื่อสารภายในและภายนอก การจัดทําเอกสารระบบ
บริ ห ารพลั ง งาน การควบคุ ม เอกสารระบบบริ ห าร
พลังงาน และการควบคุมด้านการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการ
ตรวจสอบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ตรวจสอบ
การเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์ ตรวจสอบความ
สอดคล้อง การป้องกัน แก้ไข และการปรังปรุง และการ
ตรวจประเมินภายใน และขั้นที่ 4 ขั้นการแก้ไขปรับปรุง
ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คือ การประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร
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จากตารางที่ 1 แสดงการมีส่วนร่วมดําเนินงานของ
บุคลากรในแต่องค์ประกอบของรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
องค์ประกอบนโยบายด้านพลังงาน ควรประกอบด้วยผู้

ร่วมดําเนินงาน ได้แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการทัง้
4 ฝ่าย หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ และงานบุคลากร
(Document Control Clerk : DCC) เป็นต้น

ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

การวางแผน (Plan)
1. การจัดองค์การ
1.1 การจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัด
การพลังงาน
1.2 การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. นโยบายด้านพลังงาน
3. การวางแผนด้านพลังงาน
3.1 ทบทวนและกําหนดเส้นฐานพลังงาน
3.2 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
3.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติ
การจัดพลังงาน
3.4 จัดทําแผนการฝึกอบรม
3.5 จัดทําข้อกําหนดด้านกฎหมายและข้อกําหนด
อื่น ๆ
การปฏิบัติ (Do)
1. การสื่อสารภายในและภายนอก
2. จัดทําเอกสารระบบบริหารพลังงาน
3. ควบคุมเอกสารระบบบริหารพลังงาน
4. การควบคุมด้านการปฏิบัติการ
การตรวจสอบ (Check)
1. ตรวจสอบการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์
2. ตรวจสอบความสอดคล้อง
3. การป้องกัน แก้ไข และการปรับปรุง
4. การตรวจประเมินภายใน
การแก้ไขปรับปรุง (Act)
1. ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ
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X

ผู้มีส่วนร่วมดําเนินงาน

15. ตัวแทนนักเรียนฯ

14. งานอาคารสถานที่

13. งานประชาสัมพันธ์

12. งานพัสดุ

11. งานวัดผลและประเมินผล

10. งานหลักสูตร

9. งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ

8. งานวางแผนและงบประมาณ

7. งานบุคลากร DCC

6. หัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ

5. รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

4. รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ

3. รอง ผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1. ผู้อํานวยการ

องค์ประกอบที่

2. รอง ผอ. ฝ่ายแผนงานฯ EnMR

ตําแหน่งงาน

X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

X X
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X
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X
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X
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X
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X
X
X
X
X X X X X

X
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4.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึ กอบรมการบริ หารจั ดการพลั งงานแบบมี ส่ วนร่ วมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้แบบจําลอง CIPP
ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
4.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
evaluation: C) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้
ได้หลักการและเหตุผลในการกําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร
ฝึกอบรมและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับสภาพ
จริ งของการฝึ กอบรม โดยผู้ วิ จั ยได้ รวบรวมข้ อมู ลจาก
เอกสาร ตํารา บทความวิชาการ บทความวิจัย และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การ
สนทนากลุ่ม และประสบการณ์งานวิจัยของผู้วิจัยแล้วนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ พร้อมกับสรุปผล ซึ่งได้
หัวข้อเรื่องมาทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการ
พลังงานแบบมีส่วนร่วม การจัดองค์การและกําหนดนโยบาย
การวางแผนด้านพลังงาน และการสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการพลังงาน จากนั้น
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมิน พบว่า ความ
เหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่อง
ดั ง กล่ า วมี ความเหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด และความ
สอดคล้องระหว่ างวั ตถุ ประสงค์การฝึ กอบรมกับหัวข้ อ
เรื่องทุกหัวข้อเรื่องมีความสอดคล้องสูง
4.2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input
evaluation: I) เป็นการประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้ องของหลั ก สู ตรฝึ กอบรมการบริ หาร จั ดการ
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชี วศึกษาที่ได้
สร้ างขึ้ น โดยผู้ วิ จั ยได้ ออกแบบเครื่ องมื อสํ าหรั บการ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 11 ส่วน ดังนี้
(1) การประเมิ น ความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝึกอบรม
(2) การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม
(3) การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง
(4) การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(5) การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
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(6) การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
สื่อการสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(7) การประเมินผลความสอดคล้องระหว่าง
วิธีสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
(8) การประเมินความเหมาะสมของแบบ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรม
(9) การประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การบริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมหลังผ่านการฝึกอบรม
(10) การประเมินความเหมาะสมของการ
นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ดํ าเนิ นการบริ หารจั ดการพลั งงานแบบมี ส่ วนร่ ว มใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสําหรับผู้บริหาร
(11) การประเมินความเหมาะสมของการ
นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ดํ าเนิ นการบริ หารจั ดการพลั งงานแบบมี ส่ วนร่ ว มใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสําหรับผู้ที่ได้รับการอบรม
ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ
5 คน พบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมทุก
รายการมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด และการประเมิน
ความสอดคล้องอยู่ในระดับสองคล้องสูงทุกรายการ จากนั้น
นําหลักสูตรและแบบประเมินไปทดลองใช้ (Try-out) ที่
วิ ทยาลั ยสารพั ดช่ างระยอง พบว่ า ประสิ ทธิ ภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมในด้านทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 83.45/
87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และด้านปฏิบัติ
เท่ากับ 86.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เช่นกัน จากนั้น
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบได้เลือกใช้
สูตร KR–20 ของ Kuder Richardson และแบบประเมิน
ผลปฏิบัติ เลือกใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา () ของคอนบาค
พบว่า แบบทดสอบมีค่าระดับความเชื่อมั่นสูง 0.88 และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติมีค่าระดับความเชื่อมั่นสูงมาก
0.91
4.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process
evaluation: P) เป็นการนําเอาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้หลักสูตร
(Try-out) ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายจริง
ได้ แก่ ผู้ บริ หาร ครู เจ้ าหน้ าที่ และนั กเรี ยน เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพและการประเมินความคิดเห็นของการจัดการ
ฝึ ก อบรม พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม มี
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คะแนนเฉลี่ยด้านทฤษฎี E1/E2 = 84.50/89.33 และด้าน
การปฏิบัติ เท่ากับ 87.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด แสดง
ให้เห็นว่าหลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วน
ร่ ว มที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ผลการ
ประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการฝึกอบรมในภาพรวม
พบว่า การจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
4.2.4 การประเมินผลผลิต (Product
evaluation: P) เป็นการติดตามและประเมินหลังจากการ
ฝึกอบรมขั้ นนําไปใช้ จริ ง เพื่ อประเมิ นผลผลิ ตหลั งจาก
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
ว่าสามารถนําความรู้ ทักษะ และคู่มือไปใช้ ดําเนินการ
บริหารจัดการพลังงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมได้หรือไม่ ซึ่งได้สํารวจข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มผู้บริหาร และกลุ่ มผู้ที่ ได้รับการอบรม
โดยผลการติดตามและประเมินผลผู้ที่ได้ผ่านการอบรมไป
ระยะหนึ่ง พบว่า คู่มือสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัด
การพลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 และผลการประเมิน
การนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การดํ าเนิ นการบริ หารจั ดการพลั งงานแบบมี ส่ วนร่ วม
สําหรับผู้บริหารและผู้ที่ได้รับการอบรม พบว่า ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
4.56 และ 4.60 ตามลําดับ
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดย
รู ป แบบได้ ป ระเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 11 ท่ า น ผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนดและสมมติฐานที่ ตั้งไว้ ทั้ งนี้เนื่องจากในกระบวน
การวิจัย ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริ หารจั ดการพลั งงานแบบต่ าง ๆ และหาสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนารูปแบบก่อนนํา
มาร่างรูปแบบและทวนสอบอีกครั้งด้วยการสนทนากลุ่ม
ซึ่ งเป็ นผู้ เ ชี่ ยวชาญที่ มี ประสบการณ์ ด้ านการอนุ รั ก ษ์
พลังงานหรือการบริหารจัดการพลังงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร และมีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี สอดคล้องกับงานวิจัย สมศักดิ์ [6] ที่
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กล่าวว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน
นั้ น นอกจากการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ป ระหยั ด
พลังงานแล้ว ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการพลังงานและการวางแผนพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ปรีดา และเจริญวิชญ์ [7]
กล่าวว่า ผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การกับ
การจั ดการด้ านพลั งงาน โดยบู รณาการเครื่ องมื อการ
บริหารจนได้รูปแบบการบริหารคุณภาพด้านการอนุรักษ์
พลังงานและผลของการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทําให้
ได้รูปแบบที่เหมาะสม ส่งผลให้พนักงานผู้ปฏิบัติการใน
โรงงานต่างมีความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการ
ตามรูปแบบเพิ่มมากขึ้น
5.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึก
อบรมการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยได้
ออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรม พร้อมกับให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิ นก่ อนนํ าไปทดลองใช้ พบว่ า ผลประเมิ นความ
เหมาะสมและความสอดคล้ องอยู่ในระดับมากถึ งมาก
ที่ สุ ด จากนั้ นผู้ วิ จั ยได้ นํ าหลั กสู ตรไปใช้ จริ งได้ ผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นทฤษฎี
84.50/89.33 และด้านปฏิบัติ 87.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบหลักสูตรอบรม โดยใช้
ทฤษฎีในการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic analysis)
เพื่อให้ได้ความรู้หลักและความรู้ย่อย แล้วนําไปใช้ในการ
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากนั้นใช้วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ไปสร้างใบเนื้อหา โดยใบเนื้อหา
ใช้การเขียนแบบเป็นลําดับขั้นการทํางานหรือรูปภาพ
ประกอบ เพื่อสามารถศึกษาได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงสร้างใบ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อวัดและประเมินผลผู้เข้า
ฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ที่วิเคราะห์ไว้ ซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดงานวิจัย พิสิฐ [12] ที่กล่าวว่าพื้นฐานในการจัด
ทําหลักสูตร เริ่มโดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้
ความรู้หลัก และความรู้ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย
เนื้ อหา สื่ อ ประกอบ การฝึ กอบรม แบบฝึ กหั ด แบบ
ทดสอบ และกําหนดวิธี การสอน ตามลําดับ ซึ่งในการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง สามารถวิเคราะห์ได้จํานวนทั้งหมด 4
หัวข้อเรื่อง จากนั้นจึงจัด ทําชุดฝึกอบรม และกําหนดวิธี
การฝึกอบรม โดยวิธีฝึกอบรม ผู้วิจัยเลือกใช้ MIAP ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย กฤช [13] ที่กล่าวไว้ว่า ขั้นตอน
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การเรี ยนการสอนเป็ นขั้ นตอนที่ ดํ าเนิ นการถ่ ายทอด
ความรู้ เพื่อให้บุคคลสามารถทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดย
ที่บุคคลนั้นไม่เคยทํามาก่อน การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการ
ที่มีขั้นตอน โดยยึดหลักประสบการณ์ของการศึกษา ซึ่ง
ขั้นตอนการเรียนการสอนสามารถจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) ขั้นนําข้อมูลมาใช้ (Application) และขั้น
ประเมินผลสําเร็จ (Progress)
หลังจากผ่านการอบรมไประยะเวลาหนึ่ง ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรม โดยผลการประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือ พบว่า คู่มือสามารถนําไปใช้ใน
การบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมิน
การนํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ได้ จ ากการฝึ ก อบรมไปใช้
บริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมสําหรับผู้บริหาร
และผู้ผ่านการฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบและ
หลักสูตรการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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