
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.23  No.2  May - August 2017         ISSN 2408 - 0845
156

 

 

การพัฒนากลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

Strategy Development for Electrical Power Saving Administration in Vocational 
Institutes under the Institute of Vocational Education Northern Region 4 

อุดม เสือดอนกลอย* 
Udom Suedongloy 

ทวนทอง เชาวกีรติพงศ**   
Tuanthong Chaowakeeratiphong 

ปาจรีย ผลประเสริฐ*** 
Pajaree Polprasert 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มจีุดประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพ ปญหา และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการประหยดัพลังงาน
ไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 2. พัฒนากลยุทธการบริหารการประหยดั
พลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ 3. ทดลองและประเมินกลยุทธ
การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การวเิคราะหเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิง
ผูเชี่ยวชาญ การทดลองใชกลยุทธ และการประเมินกลยุทธ และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟา พบวา แตละสถานศึกษามีโครงการประหยดัพลังงานไฟฟา สวนปญหา พบวา ไมมีแผน
กลยุทธสําหรับใชในการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา และปจจยัที่เกี่ยวของ พบวา ดานจุดแข็ง บุคลากรมี
สมรรถนะหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดานจุดออน อุปกรณไฟฟาสวนใหญมีประสิทธิภาพการทํางานตํ่า ดานโอกาส 
นโยบายและการเมืองเอื้อใหดําเนินการ และดานอุปสรรค สภาพอากาศรอนขึ้นทําใหใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น  
(2) กลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
ประกอบดวย 1 วิสัยทัศน 4 พันธกิจ 1 คานิยม 4 ประเด็นกลยุทธ 16 เปาประสงค 18 กลยุทธ 18 ตัวช้ีวัด และ 
19 มาตรการ และ (3) จากการนํากลยุทธไปทดลองใช พบวา ได 9 ผลผลติ 9 ผลลัพธ และผลการประเมิน
คุณภาพของกลยุทธดานความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนประโยชน และความเปนไปได พบวา อยูใน
ระดับมาก และมากท่ีสดุ 
 

คําสําคัญ : กลยุทธ / การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา / สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to study the states, problems and factors related to 
electrical power saving administration in vocational institutes under the Institute of Vocational 
Education Northern Region 4, 2) to develop the administrative strategies for electrical power 
saving administration in vocational institutes under the Institute of Vocational Education 
Northern Region 4, and 3) to experiment and evaluate the strategies. 4. The data were 
collected through a questionnaire, an interview, documentary analysis, workshops, a 
connoisseurship, strategic experiment and assessment. Basic statistics including mean, 
frequency, percentage, standard deviation, and content analysis were also used. The findings 
were as follows: 1) The administration of electrical power saving measures revealed that each 
vocational institute had electrical power saving projects. The problem was that there was no 
strategic plans to use for electrical power saving administration. For the factors related to 
electrical power saving administration, the strength was found that personnel had a wide 
range of competencies, and the weakness was that most electrical equipment had low 
efficiency. The opportunity was found that the policy contributed to electrical power saving 
administration, and the threat was found that the weather heats up causing increased power 
consumption. 2) The strategies consisted of 1 vision, 4 missions, 1 value, 4 strategic issues, 16 
goals, 18 strategies, 18 indicators, and 19 measures. 3) The strategic experiment found that 
there were 9 products and 9 outcomes. The quality of the strategies in terms of consistency, 
propriety, utility and feasibility was found at a high and the highest level.  
 

Keywords : Strategy / Electrical Power Saving Administration / The Institute of Vocational  
                Education Northern Region 4 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พลังงาน เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความสาํคัญตอมนุษยนอกเหนือไปจากปจจัยสี่ และประเภทของพลังงานท่ี

ถูกผลิตขึ้นมาใชงานอยางกวางขวางและมีบทบาทสําคัญยิ่งในปจจุบัน ไดแก พลังงานไฟฟา เพราะสามารถใช
แปรเปลีย่นเปนพลังงานอ่ืนไดงาย เชน พลังงานความรอน พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงานกล เปนตน 
ซึ่งพลังงานไฟฟาท่ีใชงานภายในประเทศในปจจุบันน้ี สวนใหญไดมาจากการผลิตจากโรงไฟฟา และมบีางสวนซื้อ
จากประเทศเพื่อนบานจึงทําใหพลงังานไฟฟามีราคาสูง และเปนตนทุนของการดําเนินการทั้งของหนวยงาน
ภาครัฐและของภาคเอกชนอยางหลีกเลีย่งไมได ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงานจัดทําแผนการ
บริหารจดัการดานพลังงานและพลังงานไฟฟา ใหมีประสิทธิภาพภายใตแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยจัดทํา
แผนบูรณาการพลังงานแหงชาติระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 ใหมีการบูรณาการการทํางานและขับเคลื่อนไป
พรอมกัน โดยเฉพาะแผนอนรุักษพลังงาน (EEP 2015) ทีม่ีสาระสําคัญ คือ การใชพลังงานใหมีประสทิธิภาพและ
ประหยดั (อนันตพร กาญจนรัตน, 2558, หนา 7-15) นอกจากน้ียังไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงานจัดทํา
เอกสารแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนนําไปประยุกตใชในการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาใหมีประสทิธิภาพ และลดการใชพลังงานไฟฟาลงไมนอยกวารอยละ 10 (สํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556) 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อยูในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 6 แหง ไดแก 
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคพิจติร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ซึ่งจากรายงานการใชพลังงานไฟฟาของแตละแหง
ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2554-2556 พบวา มีการใชพลังงานไฟฟาในปริมาณท่ีสูงมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงวา มีปญหาดานการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา จึงทําใหการประหยัดพลงังาน
ไฟฟาไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ผูบริหารจะตองใชภาวะ
ผูนํา ซึ่งหมายถึง การใชกระบวนการอํานวยการใหบุคคลพยายามทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาประสงค 
(FitzRoy, Hullbert & Ghobadian, 2012, pp.482-483) โดยประยุกตใชแนวคิดกระบวนการบริหารที่มี 4 
ขั้นตอน ไดแก การวางแผน การจดัองคการ การนํา และการควบคุม (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2549, หนา 13) 
และแนวคิดการพัฒนากลยุทธ ซึ่งหมายถึง การกําหนดกระบวนการจัดวางตําแหนง และทิศทางขององคการให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอม และนําไปใชดําเนินการใหบรรลผุลสําเร็จ (Schermerhorn, Osborn & Hunt, 
2012, p.400) และเมื่อบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขาดวยกัน จะทําใหสถานศึกษามีแผนกลยุทธสําหรบัให
ผูบริหารใชในการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาอยางมีขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เคิรท เลวิน 
(Kurt Lewin) ทีก่ลาวถึงวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงวามี 3 ข้ันตอน ไดแกการละลายพฤติกรรมเดิมของ
บุคลากร การขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการรักษาความสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นใหคงอยูถาวรไมกลับไปสภาพเดิมอีกจนเกดิเปนวัฒนธรรมองคการ (พิชาภพ พันธุแพ, 2554, หนา 145) 
จากสภาพการณดังกลาว ผูวิจยัจึงสนใจท่ีจะพัฒนากลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ใหมีคณุภาพซึ่งสามารถนําไปสูการปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยบรูณาการแนวคิดกระบวนการบริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ 
ภาวะผูนํา การพัฒนากลยุทธ และการวิจัยและพัฒนา เพื่อเปลีย่นแปลงใหสถานศึกษาเปนตนแบบของการ
บริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาที่ประสบความสําเร็จอยางสมดุลรอบดานและย่ังยืน และเปนไปตามเปาหมาย
ที่รัฐบาลกําหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบรหิารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายใน

สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
2. เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
3. เพื่อทดลองและประเมินกลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวของ สภาพ ปญหา และปจจัยท่ีเกี่ยวของ แนวทางการ
บริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา การวิเคราะหสภาพแวดลอม การจัดทํารางกลยุทธ การตรวจสอบรางกลยุทธ 
การทดลองและประเมินกลยุทธ และสรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
แนวคิด และตัวแปรที่ศึกษา ปรากฏดังแผนภาพ ดังนี ้
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยและพฒันา (Research and Development) โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method) ระหวางการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยผลการวิจัยของขั้นตอนท่ี 1 จะนําไปใชในการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 และผลการวิจัยของ
ขั้นตอนท่ี 2 จะนําไปใชในการวิจัยขั้นตอนท่ี 3 ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปญหา และปจจยัท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา
ภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการดาํเนินการ 2 ข้ันตอน ไดแก 1.1) เก็บ
รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหาร ครผููสอน และผูปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนุนการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และวเิคราะหขอมูล ดงันี้ สภาพ
การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ ปญหาและปจจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาวิเคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.2) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยผูวิจัยสัมภาษณผูบริหาร หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
และครผููสอนภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จํานวน 9 คน และวิเคราะหขอมูล 
โดยการวิเคราะหเนื้อหา จากนั้นสรุปเปนสภาพ ปญหา และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี ้

2.1 การศึกษาแนวทางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวิเคราะห
เนื้อหาในเอกสาร โดยวิเคราะหเอกสารแนวทางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของกระทรวงพลังงานใน 

การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน

และภายนอก  

การศึกษาสภาพ ปญหา
และปจจยัที่เกี่ยวของกบั
การบริหารประหยัด
พลังงานไฟฟา 

- การจัดทําราง  
กลยุทธการ
บริหารประหยัด
พลังงานไฟฟา
ภายใน
สถานศึกษาท่ี
สังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 

- การตรวจสอบ
รางกลยุทธ 

แนวคิด และทฤษฎ ี
- กระบวนการบริหาร 
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

- ภาวะผูนาํ 
- กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธประกอบดวย 
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ
การวางแผนเชิงกลยุทธ 
การปฏิบัติตามกลยุทธ 
และการควบคุมกลยุทธ 

- งานวจิัยที่เกีย่วของ 

การทดลองและประเมิน  
กลยุทธการบริหารประหยัด
พลังงานไฟฟาภายใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  

แนวคิดการวิจัยและพัฒนา  

กลยุทธการบริหาร
ประหยัดพลังงานไฟฟา
ภายในสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

การศึกษาแนวทางการ
บริหารประหยัด
พลังงานไฟฟา 

แนวคิดการพัฒนากลยุทธ  
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4 ดาน คือ ดานการวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม จนไดแนวทางการบริหารการประหยัด
พลังงานไฟฟาของกระทรวงพลังงาน 

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดทํารางกลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟา
ภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 
1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใชเทคนิค SWOT โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากร
ภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และนักวิชาการดานการพัฒนากลยุทธ จํานวน 18 คน โดยวิเคราะห
เนื้อหาในแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการจนไดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก และครั้งท่ี 2 การจัดทํา
รางกลยุทธ โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
และนักวิชาการดานการพัฒนากลยุทธ จํานวน 17 คน รวมกันกําหนดกรอบแนวคิดการจัดทํารางกลยุทธมี 8 
ขั้นตอน ดังนี ้1) นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมการบรหิารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาใหมีความสอดคลองกัน 2) นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาสรางกลยุทธทางเลือก
ดาน SO, ST, WO, WT 3) จากกลยุทธทางเลือกที่ไดนํามาจัดทําประเด็นกลยุทธดานการวางแผน การจัด
องคการ การนํา และการควบคมุ และบูรณาการเขากับแนวทางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของ
กระทรวงพลังงานจนไดประเด็นกลยุทธที่สมบรูณ 4) กําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธโดยใชแนวคิด 
Balanced Scorecard 5) จากกลยุทธทางเลือกที่ไดนํามาจัดทํากลยุทธของแตละเปาประสงค และบูรณาการ
เขากบัแนวทางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของกระทรวงพลังงานจนไดกลยุทธที่มีความสมบูรณ      
6) กําหนดตัวช้ีวัดของแตละกลยุทธ 7) กําหนดมาตรการของแตละกลยุทธ และ 8) สรุปรางกลยุทธการบริหาร
การประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

2.3 การตรวจสอบรางกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยจัดการสมัมนาอิงผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมผีูเขารวมการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศกึษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักวิจัย นักวิชาการดาน
การพัฒนากลยุทธ หัวหนาสํานักงานพลังงานจังหวัด นักวิชาการดานการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอาจารยของมหาวิทยาลัยภาครัฐ จํานวน 9 คนโดยรวมกันวิพากษและแกไข       รางกลยุทธ 
และวิเคราะหขอมลูโดยวิเคราะหเน้ือหาในแบบบันทึกการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จนไดกลยุทธการบรหิารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการดําเนินการ 2 ข้ันตอน ดังนี ้

3.1 การทดลองใชกลยุทธมี 2 ข้ันตอน ไดแก 
3.1.1 การจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร โดยใชกลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูบริหารและ

บุคลากรของวิทยาลยัเทคนิคกําแพงเพชร ซึ่งใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 46 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 5 
คน หัวหนาแผนกวิชา 16 คน และหัวหนาฝายงาน/รองหัวหนาฝายงาน 25 คน รวมกันนํากลยุทธการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ทีไ่ดจากขั้นตอนที่ 2.3 ไปจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร และวิเคราะหขอมลูดานความสอดคลอง 
และความเหมาะสมของแผนกลยทุธ 

3.1.2 ผูวิจัยและกลุมเปาหมายในขั้นตอนท่ี 3.1.1 รวมกันเลือกแผนกลยุทธการบริหารการประหยัด
พลังงานไฟฟาของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรท่ีจัดทําขึ้นในข้ันตอนท่ี 3.1.1 เพื่อนําไปทดลองใช โดยกําหนด
เกณฑการคัดเลือก ไดแก (1) เปนแผนกลยุทธที่จะตองดําเนินการเปนกอนเปนลําดับแรก (2) ความเหมาะสม



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 23  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม  2560         ISSN 2408 - 0845
161

 

ดานงบประมาณ และ (3) ความเหมาะสมดานระยะเวลาสําหรับการทดลองใช จากนั้นผูวิจัยและกลุมเปาหมาย
บันทึกผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากการทดลองใชกลยุทธลงในแบบบันทึกผลผลิตและผลลัพธ และวิเคราะห
จํานวนผลผลติและผลลัพธ 

3.2 การประเมินกลยุทธ โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งสรางขอคําถามผลการทดลองใชกลยุทธ แลวให
กลุมเปาหมายในขอ 3.1 ตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมลูโดยการแจกแจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จนไดระดับความสําเร็จของคณุภาพของกลยุทธดานความสอดคลอง ความเหมาะสม 
ความเปนประโยชน และความเปนไปได 
 

สรุปผลการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปญหา และปจจยัท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา

ภายในสถานศึกษาสังกดัสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สรุปไดดังนี้ 
1.1  สภาพการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟา พบวา ดานการวางแผน มีการจัดทําเปนโครงการ

ประหยดัพลังงานไฟฟา และกําหนดเปาประสงคความสําเร็จจากการประหยัดพลังงานไฟฟาดานการลดใช
พลังงานไฟฟาเพียงดานเดียว ดานการจัดองคการ มีการจัดโครงสรางการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาเปน
แบบเครือขายที่มผีูบรหิารเปนศูนยกลางและมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ เปนเครือขายท่ีทํางานสัมพันธกัน ดาน
การนํา มีการจดักิจกรรมการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟาเปนครั้งคราว และดานการควบคุม มีการตรวจสอบ
การปฏิบัตติามมาตรการประหยดัพลังงานไฟฟาของบุคลากร แผนกวิชา และฝายงาน 

1.2  ปญหาการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา พบวา สถานศึกษาไมมีแผนกลยุทธสําหรับใชบริหาร
การประหยัดพลงังานไฟฟา การปลูกฝงจิตสํานึกและการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟา
ใหกับบุคลากรและคณะกรรมการดําเนินงานมีนอยเกินไป รวมทั้งการควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินโครงการประหยดัพลังงานไฟฟาตาง ๆ ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 

1.3  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พบวา 1) ปจจัยภายในที่เปนจดุแข็ง ไดแก บุคลากรมีความรูความสามารถทางสาขาวิชา
ไฟฟาและสาขาวิชาอุตสาหกรรมจํานวนมาก และจดุออน ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการเสรมิสราง
จิตสํานึกการประหยัดพลังงานไฟฟามีประสิทธิภาพไมเพียงพอ และเครื่องใชไฟฟาจํานวนมากมีสภาพเกาและมี
ประสิทธิภาพการทํางานตํ่า และ 2) ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส ไดแก นโยบายของรัฐบาลใหความสาํคัญ
เกี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟา และอุปสรรค ไดแก อุณหภูมิของโลกและของประเทศสูงขึ้นทําใหใชงานพัด
ลมและเครื่องปรับอากาศมากข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนากลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน สรุปไดดังนี ้

2.1  ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา พบวา ไดแนวทางการบรหิารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาของกระทรวงพลังงาน ดังนี ้ดานการวางแผน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการประหยัด
พลังงานไฟฟาเพื่อกําหนดเปาหมายความสําเร็จจากน้ันจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกัน ดานการจัดองคการ 
แตงตั้งคณะทํางานฝายตาง ๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคลองกับแผนปฏิบตัิการ ดานการนํา ใหนาํ
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบตัิโดยผูบริหารใชวิธีการประสานการทํางาน การจูงใจ และการประชาสมัพันธ และ
ดานการควบคมุ ใหติดตาม ประเมินผล และใหมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกข้ันตอนและทุกโครงการ 
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2.2  ผลการพัฒนากลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 ประกอบดวย 1 วิสัยทัศน 4 พันธกิจ 1 คานิยม 4 ประเด็นกลยุทธ 16 เปาประสงคของประเด็นกล
ยุทธ 18 กลยุทธของเปาประสงค 18 ตัวช้ีวัด และ 19 มาตรการของกลยุทธ สรุปไดดังแผนภาพ ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพแสดงองคประกอบของกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ซึ่งแตละองคประกอบ มดีังนี ้

1  วิสยัทัศน         4  พันธกิจ         1  คานิยม 

 

 

เปาประสงค 1.1 การพัฒนาจิตสํานึกและสมรรถนะ กลยุทธ 1.1.1 ตัวชี้วัด/มาตรการ  

ประเด็น 
กลยุทธ 1 
ดานการ
วางแผน 

 

เปาประสงค 1.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ กลยุทธ 1.2.1 

เปาประสงค 1.3 คณภาพการบริการไฟฟา กลยุทธ 1.3.1 

เปาประสงค 1.4 ประสิทธิผลการประหยัดพลังงานไฟฟา กลยุทธ 1.4.1 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

 

 

เปาประสงค 2.1 การพัฒนาจิตสํานึกและสมรรถนะ กลยุทธ 2.1.1 ตัวชี้วัด/มาตรการ  

ประเด็น 
กลยุทธ 2 
ดานการจัด
องคการ 

 

เปาประสงค 2.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ กลยุทธ 2.2.1 

เปาประสงค 2.3 คณภาพการบริการไฟฟา กลยุทธ 2.3.1 

เปาประสงค 2.4 ประสิทธิผลการประหยัดพลังงานไฟฟา กลยุทธ 2.4.1 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

 

 

เปาประสงค 3.1 การพัฒนาจิตสํานึกและสมรรถนะ กลยุทธ 3.1.1 ตัวชี้วัด/มาตรการ  

 
ประเด็น 
กลยุทธ 3 
ดานการนํา 

เปาประสงค 3.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
กลยุทธ 3.2.1 
กลยุทธ 3.2.2 
กลยุทธ 3.2.3 

เปาประสงค 3.3 คุณภาพการบริการไฟฟา กลยุทธ 3.3.1 

เปาประสงค 3.4 ประสิทธิผลการประหยัดพลังงานไฟฟา กลยุทธ 3.4.1 

 
ตัวชี้วัด/มาตรการ 
 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

 

 

เปาประสงค 4.1 การพัฒนาจิตสํานึกและสมรรถนะ กลยุทธ 4.1.1 ตัวชี้วัด/มาตรการ  

ประเด็น 
กลยุทธ 4 
ดานการ
ควบคุม 

 

เปาประสงค 4.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการ กลยุทธ 4.2.1 

เปาประสงค 4.3 คุณภาพการบริการไฟฟา กลยุทธ 4.3.1 

เปาประสงค 4.4 ประสิทธิผลการประหยัดพลังงานไฟฟา กลยุทธ 4.4.1 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 

ตัวชี้วัด/มาตรการ 
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วิสัยทัศน คือ สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เปนตนแบบของการบริหารเพื่อ
การประหยัดพลังงานไฟฟาอยางยัง่ยืน 

พันธกิจ ไดแก  1) วางแผนกลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟา 2) จัดโครงสรางการบริหาร
การประหยัดพลังงานไฟฟา 3) บริหารแผนกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟาไปสูการปฏิบตัิ และ4) ควบคุม 
ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา 

คานิยม คือ รวมสรางสรรคสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูการบรหิารการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา 

ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธ มีดังน้ี 
ประเด็นกลยุทธ 1 การพัฒนาแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาใหมีองคประกอบของ

แผนกลยุทธสอดคลองกันและสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
เปาประสงค 1.1 ความสําเร็จของการสรางความตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาแผนกล

ยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา 
กลยุทธ 1.1.1 เสริมสรางความตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาแผนกลยุทธการบรหิาร

การประหยัดพลังงานไฟฟา 
เปาประสงค 1.2 ความสําเร็จของการนํากระบวนการวิเคราะหเชิงกลยุทธมาใชในการจัดทําแผนกล

ยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา 
กลยุทธ 1.2.1 เสริมสรางกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาโดยใช

เทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอมกอนจัดทําแผนกลยุทธ 
เปาประสงค 1.3 ความสําเร็จของการจัดทํามาตรการและแผนปฏิบตัิการบริการไฟฟาเพื่อใชติดต้ัง 

ซอมแซม ปรับเปลี่ยน และเลิกใชอุปกรณไฟฟาทีไ่มคุมคา 
กลยุทธ 1.3.1 สนับสนุนการจดัทํามาตรการบริการไฟฟาและแผนปฏิบัติการบริการไฟฟาเพื่อใชติดต้ัง 

ซอมแซม ปรับเปลี่ยน และเลิกใชอุปกรณไฟฟาทีไ่มคุมคา 
เปาประสงค 1.4 ความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาใหมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับสถานศึกษา 
กลยุทธ 1.4.1 พัฒนาแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาใหมีองคประกอบสอดคลองกัน

และมีความเหมาะสมกับที่จะนํามาใชภายในสถานศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ 2 การจัดโครงสรางการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาและเหมาะสมท่ีจะใชกับสถานศึกษา 
เปาประสงค 2.1 ความสําเร็จของการเพิ่มพูนสมรรถนะการจัดทําแผนภูมโิครงสรางการบริหารการ

ประหยดัพลังงานไฟฟาดวยการนําผลงานวิจัยและแนวคดิสมัยใหมมาประยุกตใช 
กลยุทธ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพของการจัดทําแผนภูมิโครงสรางการบริหารการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาโดยนําผลการวิจัยและแนวคดิสมยัใหมมาประยุกตใช 
เปาประสงค 2.2 ความสําเร็จของการวางระบบการบริหารงานภายในแผนภูมโิครงสรางการบริหารการ

ประหยดัพลังงานไฟฟา 
กลยุทธ 2.2.1 สงเสริมใหใชกระบวนการบริหารตามวัตถุประสงค (MBO) บริหารแผนกลยุทธการ

บริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา 
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เปาประสงค 2.3 ความสําเร็จของการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการบริการไฟฟาที่มีคณุภาพ
และปรมิาณเหมาะสม 

กลยุทธ 2.3.1 สนับสนุนใหมีคณะกรรมการดําเนินงานสําหรับการบริการไฟฟาที่มศีักยภาพและมี
จํานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน 

เปาประสงค 2.4 ความสําเร็จของการมีแผนภูมโิครงสรางการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาท่ีมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ 2.4.1 สนับสนุนใหจัดทําแผนภูมโิครงสรางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาโดยผานการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือสรางเสริมจดุแข็งและแกไขจุดออน 

ประเด็นกลยุทธ 3 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ 

เปาประสงค 3.1 ความสําเร็จของการสรางจิตสาํนึกและเพ่ิมพูนสมรรถนะการประหยัดพลังงานไฟฟา
ใหเกิดขึ้นท่ัวท้ังสถานศึกษาอยางเรงดวน 

กลยุทธ 3.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและพัฒนาสมรรถนะการประหยัดพลังงานไฟฟาใหเกิดข้ึนทั่วทั้ง
สถานศึกษาอยางเรงดวน 

เปาประสงค 3.2 ความสําเร็จของการประสานงาน การจูงใจใหปฏบิตัิงาน และการสื่อสาร
ประชาสมัพันธเกี่ยวกับการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา 

กลยุทธ 3.2.1 สนับสนุนใหคณะกรรมการภายในแผนภมูิโครงสรางการบริหารการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาประสานการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

กลยุทธ 3.2.2 เสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมุงมั่นในการปฏิบตัิภารกิจการบริหารการประหยดั
พลังงานไฟฟาท่ีไดรบัมอบหมายอยางมีความสุข 

กลยุทธ 3.2.3 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการประชาสมัพันธขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาสูสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เปาประสงค 3.3 ความสําเร็จของการดําเนินการดานการบริการไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานและ
เปาหมายที่กําหนดไว 

กลยุทธ 3.3.1 เสริมสรางคณุภาพของการบริการไฟฟาดวยการสนับสนุนทรัพยากรใหอยางเหมาะสม
และเพียงพอ 

เปาประสงค 3.4 ความสําเร็จในการบรรลุวิสยัทัศนและเปาประสงคของแผน   กลยุทธการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟา 

กลยุทธ 3.4.1 เพิ่มขีดความสามารถดานการนํามาตรการและโครงการประหยัดพลังงานไฟฟาไปปฏิบตัิ
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

ประเด็นกลยุทธ 4 การควบคุม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาอยางตอเนือ่ง 

เปาประสงค 4.1 ความสําเร็จของการพัฒนาจิตสํานึกและสมรรถนะใหแกคณะกรรมการควบคุม 
ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา 

กลยุทธ 4.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและพัฒนาสมรรถนะใหแกคณะกรรมการควบคุม ประเมินผล 
รายงานผล และปรับปรุงแผนกลยทุธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟา 
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เปาประสงค 4.2 ความสําเร็จของการเสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม ประเมินผล 
และรายงานผลการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา 

กลยุทธ 4.2.1 เสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการควบคมุ ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนนิ
โครงการประหยดัพลังงานไฟฟาโดยใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ 

เปาประสงค 4.3 ความสําเร็จของการควบคุม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงคณุภาพของ
มาตรการและแผนปฏิบัติการบริการไฟฟา 

กลยุทธ 4.3.1 เสริมสรางกระบวนการควบคุม ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุงมาตรการและ
แผนปฏิบัติการบริการไฟฟาใหมีคณุภาพอยางตอเนื่อง 

เปาประสงค 4.4 ความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประเมินแผนกลยุทธ และโครงการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาท่ีไดผลลัพธตามวิสัยทัศนและเปาประสงค 

กลยุทธ 4.4.1 สนับสนุนการจดัทํารายงานการประเมินแผนกลยุทธและโครงการบริหารการประหยัด
พลังงานไฟฟา 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สรุปไดดังนี ้

3.1 ผลการทดลองใชกลยุทธ ดําเนินการโดย  
3.1.1 จัดทําแผนกลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาของวิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชรได     

3 แผนกลยุทธ คือ แผนกลยุทธระยะที่ 1 (การละลาย) เปนแผนกลยทุธดานการวางแผนและการจัดองคการ 
ประกอบดวย 8 กลยุทธ 8 ตัวช้ีวัด 9 มาตรการ 9 โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน งบประมาณท่ีใช 
33,000 บาท แผนกลยุทธระยะที่ 2 (การเคลื่อนยาย) เปนแผนกลยทุธดานการนํา ประกอบดวย 6 กลยุทธ 6 
ตัวช้ีวัด 6 มาตรการ 10 โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน งบประมาณท่ีใช 150,000 บาท และแผนกล
ยุทธระยะที่ 3 (การคงตัว) เปนแผนกลยุทธดานการควบคุม ประกอบดวย 4 กลยุทธ 4 ตัวช้ีวัด 4 มาตรการ 5 
โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน งบประมาณท่ีใช 40,000 บาท 

3.1.2 ทดลองใชแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
ระยะท่ี 1 (การละลาย) ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร โดยนาํโครงการของแตละกลยุทธที่จัดทําไวไปดําเนินการ
ตามระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนด โดยมีผูรับผดิชอบในการดําเนินโครงการอยางชัดเจน จากนัน้ผูวิจัย
และกลุมเปาหมายในขอ 3.1.1 บันทึกผลผลิตและผลลัพธที่ไดลงในแบบบันทึกผลผลติและผลลัพธจากการ
ทดลองใชกลยุทธ ซึ่งดําเนินการทุกระยะทั้งในระหวางการดําเนินโครงการ และหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 
แลวจึงนําผลผลิตและผลลัพธของแตละโครงการมาเปรียบเทียบกบัตัวช้ีวัดของกลยุทธ ซึ่งสรุปไดวาผลที่ไดจาก
การทดลองใชกลยุทธสอดคลองกบัตัวช้ีวัดของกลยุทธ และผลการทดลองใชแผนกลยุทธของวิทยาลยัเทคนิค
กําแพงเพชรระยะท่ี 1 ได 9 ผลผลติ และ 9 ผลลัพธ 

3.2 ผลการประเมินกลยุทธ พบวา ระดับความสําเร็จของคุณภาพของกลยุทธดานความสอดคลอง 
ความเหมาะสม ความเปนประโยชน และความเปนไปได อยูในระดับมาก และมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีประเด็นสําคญัที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1. กลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 ทีม่ีความสําคัญ 5 ลําดับแรกเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย ดังนี ้
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กลยุทธ 3.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและพัฒนาสมรรถนะการประหยัดพลังงานไฟฟาใหเกิดข้ึนทั่วทั้ง
สถานศึกษาอยางเรงดวน เปนกลยุทธดานการนํา ซึ่งจากผลการวิจยัพบวา เมื่อดําเนินกลยุทธนี้ จะทาํใหบุคลากร
ของสถานศึกษาจํานวนมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป เปลีย่นแปลงพฤติกรรมดานการใชพลังงานไฟฟา โดยมี
จิตสํานึกและสมรรถนะการประหยัดพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการท่ีบุคลากรปฏิบัตติาม
แผนปฏิบัติการ มาตรการ และโครงการตางๆ ดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ทั้งนี้เนื่องจากผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม พบวา ประเด็นปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟามาก
ที่สุด คือ ดานผูบริหารและบุคลากร ดังนั้น สถานศึกษาจะตองเรงปลกูฝงจิตสํานึกและพัฒนาความรู
ความสามารถดานการประหยดัพลังงานไฟฟาใหเกิดขึ้นทั่วทั้งสถานศึกษาอยางเรงดวนและกระทําอยางตอเนื่อง 
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ คอตเตอร (Kotter, 2014, pp.27-28) ทีอ่ธิบายแนวคิดของการเรงความเร็วการ
เปลี่ยนแปลงองคการใหประสบผลสําเรจ็วา ตองเริ่มจากข้ันตอนแรก คือ การสรางความตระหนักถึงความจําเปน
เรงดวนในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองคการ ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญทีสุ่ด 

กลยุทธ 1.4.1 พัฒนาแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาใหมีองคประกอบสอดคลองกัน 
และมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชภายในสถานศึกษา เปนกลยุทธดานการวางแผน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา เมื่อ
ดําเนินกลยุทธนีส้ถานศึกษาจะมีแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีมีคณุภาพ โดยมี
องคประกอบของแผนกลยุทธสอดคลองและเหมาะสมท่ีจะนําไปใชงาน ทั้งนี้เนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูเขารวมประชุมรวมกันกําหนดกรอบแนวคิดการจัดทําราง กลยุทธใหมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกันตลอดท้ังกระบวนการ จึงทําใหองคประกอบของ กลยุทธ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
ประเด็นกลยุทธ กลยุทธ ตัวช้ีวัด และมาตรการ มีความสอดคลองกัน ซึ่งผลการวิจยันี้สอดคลองกับสุวดี อุปปนใจ 
(2553, หนา 70) และเนตรพณัณา ยาวิราช (2553, หนา 50-51) ที่กลาววา การวางแผนเชิงกลยุทธ หมายถึง 
การวางแผนการใชทรัพยากรขององคการอยางมีระบบและมีขั้นตอน และเปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคการ ประกอบดวย การศึกษาขอมลูเบื้องตนเกี่ยวกับสถานการณขององคการ เชน 
สภาพ ปญหา ปจจัย และแนวทางการดําเนินการที่เปนประโยชน แลวนําขอมูลเหลานี้มาทําการวิเคราะหเพื่อ
กําหนดกลยุทธขององคการใหมีองคประกอบสอดคลองกัน และมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

กลยุทธ 2.4.1  สนับสนุนใหจัดทําแผนภูมโิครงสรางการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาโดยผานการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อสรางเสริมจดุแข็งและแกไขจุดออน เปนกลยุทธดานการจัดองคการ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบวา เมื่อดําเนินกลยทุธนี้ สถานศึกษาจะมีแผนภูมโิครงสรางคณะกรรมการดําเนินการบริหารการ
ประหยดัพลังงานไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมของสถานศึกษามีการเปลีย่นแปลงอยู
ตลอดเวลา จึงตองวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อสรางเสริมจุดแข็งใหมีมากยิ่งข้ึน และปรับปรุงแกไขจุดออนใหเปน
จุดแข็งเพื่อใหเอื้อตอการดําเนินการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟา ซึ่งผลการวจิัยนี้เปนขอคนพบของผูวิจัย  
ที่เกิดจากการวเิคราะหแผนภูมิโครงสรางของคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานไฟฟาของสถานศึกษา
สวนใหญ พบวา เมื่อมีการดําเนินการในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวมักจะพบวามีจุดออนเกิดข้ึน ซึ่งทั้งนี ้เซอรโต และ
เซอรโต (Certo & Certo, 2016, p.209) ยังกลาวอีกวา การจัดองคการ เปนหนาท่ีที่สําคัญของระบบการ
บริหารงานอยางมาก เพราะถือวาเครื่องมือเบื้องตนของผูบรหิารท่ีจะใชแผนภูมิโครงสรางนี้ดําเนินแผนงานท่ี
กําหนดขึ้นใหประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมาย 

กลยุทธ 3.4.1  เพ่ิมขีดความสามารถดานการนํามาตรการและโครงการประหยัดพลังงานไฟฟาไป
ปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ เปนกลยุทธดานการนํา ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา เมื่อดําเนินกลยุทธนี้จะทําให
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คาเฉลี่ยของการใชหนวยไฟฟาลดลงไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา เพราะเกิดจากการท่ี
บุคลากรปฏิบัตติามมาตรการประหยัดไฟฟาอยางเครงครดั ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาสภาพ ปญหา และปจจยัท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
ไดผลสรุปวา การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของสถานศึกษาสวนใหญยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร
ไมไดเกิดจากการทีไ่มมีแผนหรือโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา แตเกิดจากการทีไ่มไดนําแผนหรือโครงการ
ดังกลาว ไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องนั่นเอง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ ฟตรอย ฮลัเบริต และ            
โกบาเดียน (FitzRoy, Hullbert & Ghobadian, 2012, p.30) ที่กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธใชแคการสราง
กลยุทธ แตเปนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัตเิปนเรื่องที่ทาทายมากกวาการ
สรางกลยุทธ และความสําเร็จขององคการสวนใหญไมใชเกิดจากการที่ไมมีแผนกลยุทธ แตขึ้นอยูกับการนําแผน
กลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จมากกวา 

กลยุทธ 4.2.1  เสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินโครงการประหยดัพลังงานไฟฟาโดยใชเทคนิคการควบคุมคณุภาพ เปนกลยุทธดานการควบคุม ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบวา เมื่อดําเนินกลยทุธนี้จะมีรอยละของบุคลากรที่ปฏบิัติตามมาตรการประหยดัพลังงานไฟฟาของ
สถานศึกษาไมนอยกวา 80 ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา พบวา สถานศึกษามีปญหาดานการควบคมุ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินโครงการประหยัด
พลังงานไฟฟาที่ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ดังนั้น ผูบรหิารสถานศึกษายุคใหมจึงตองใชเทคนิคการบริหาร
จัดการสมัยใหมและภาวะผูนํา เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม ประเมินผล และรายงานผล ซึ่ง
ผลการวิจัยนีส้อดคลองกับ เนตรพณัณา ยาวิราช (2553, หนา 311-374) ที่กลาววา การบริหารจัดการในยุคใหม
มีความสลับซับซอนและมีการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมท่ีทําใหผูบริหารองคการและนักวิชาการตองคิดคน 
และหาวิธีการท่ีจะชวยใหองคการเจริญกาวหนาและเติบโต โดยการนําเทคนิคการจดัการสมัยใหมมาประยุกตใช 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินโครงการ เชน เทคนิค    
ไคเซ็น (Kaizen) เทคนิคคิวซีซี (Quality Circle Control) เทคนิคเด็มมิ่ง (PDCA) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม (TQC) เทคนิคการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) และเทคนิคซิก ซิกมา (Six Sigma) เปนตน 

2. การทดลองและประเมินกลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถาน ศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีประเด็นสําคญัที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

2.1 การทดลองใชกลยุทธ จากผลการวิจัยพบวา ไดแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟา
ของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 3 แผนกลยุทธ และนําแผนกลยุทธระยะที่ 1 ไปทดลองใชจนได 9 ผลผลิต และ 
9 ผลลัพธ ทั้งนี้เนื่องจากกลุมเปาหมายรวมกันสรุปวิธีการทดลองใชกลยุทธวาใหมี 2 ข้ันตอน คือ จัดทําแผนกล
ยุทธกอน แลวจึงนําแผนกลยุทธระยะท่ี 1 ไปทดลองใชเพียงแผนกลยุทธเดียว เพราะเปนแผนกลยุทธดานการ
วางแผนและการจัดองคการ ซึ่งจะตองดําเนินการกอนแผนกลยุทธอ่ืน โดยใชงบประมาณเพียง 30,000 บาท 
และทดลองใชเพียง 3 เดือนเทาน้ัน ซึ่งผลทีไ่ดจากการทดลองใชแผนกลยุทธน้ี สามารถนําเสนอใหผูบริหาร
สถานศึกษาตัดสินใจการทํางาน กลาวคือ ถาผลการทดลองใชกลยุทธประสบผลสําเร็จเมื่อเปรยีบเทียบกับตัวช้ีวัด 
ผูบริหารสามารถตัดสินใจนําแผนกลยุทธระยะที่ 2 และ 3 ไปทดลองใชหรือนําไปใชจริงภายในสถานศึกษา
หรือไมอยางไร และถาหากผลการทดลองใชกลยุทธแลวประสบผลสาํเร็จไมเพียงพอ ผูบริหารสามารถตัดสินใจได
วาจะนําแผนกลยุทธระยะที่ 2, 3 ไปใชหรือไมหรือจะปรับปรงุกลยุทธที่มีอยูใหมีความสมบูรณกอนหรอืจะ
ตัดสินใจอยางไร ซึ่งผลการวจิัยนี้เปนขอคนพบของผูวิจัยท่ีไดจากการศึกษาวิธีการทดลองใชกลยุทธขององคการ
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ขนาดใหญจํานวนมาก แลวนํามาใหกลุมเปาหมายรวมกันพิจารณา และระดมความคิด จนสรุปเปนวิธีการทดลอง
ใชกลยุทธและนําไปดําเนินการ 

2.2 การประเมินกลยุทธการบริหารการประหยดัพลังงานไฟฟาภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา มีระดับความสําเร็จของคุณภาพของกลยุทธอยูในระดับมาก
และมากทีสุ่ด ทั้งน้ีเนื่องจากผลการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย สรุปไดวา องคประกอบ
ของกลยุทธมีความสอดคลองกัน กลยุทธมีความสอดคลองและเหมาะสมกับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม    
กลยุทธมีความเปนประโยชนตอการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาของสถานศึกษา และกลยุทธมคีวามเปนไป
ไดในการนําไปปฏิบตัิใหประสบความสําเร็จ ซึ่งผลการวิจยันี้สอดคลองกับ สมคิด พรมจุย (2552, หนา 37) ที่
กลาววา การประเมินกลยุทธเปนการตรวจสอบความกาวหนา และคุณคาของการดาํเนินโครงการและแผนงานท่ี
กําหนดขึ้นวาหลังจากท่ีไดดาํเนินการไปแลว ไดผลตามวตัถุประสงคหรือไมอยางไร 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทและ
โครงสรางลักษณะเดียวกัน ควรนาํกลยุทธที่พัฒนาข้ึนนีไ้ปใชหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาแตละแหง โดยควรวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาของตนเองเพ่ิมเติมอีกครั้ง แลวนําผลการ
วิเคราะหทีไ่ดไปกําหนดโครงการประหยดัพลังงานไฟฟาตางๆ ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมมากยิง่ขึ้น     
แตแนะนําวา ควรใชวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค และกลยุทธตามผลการวิจัยนี ้   
สวนองคประกอบอ่ืน เชน ตัวช้ีวัด และมาตรการ สามารถปรับเปลีย่นใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาได แตไมควรปรับเปลี่ยนมากเกินไป 
    2. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช ควรใหความสําคญักับกลยุทธ 3.1.1 เสริมสราง
จิตสํานึกและพัฒนาสมรรถนะการประหยัดพลังงานไฟฟาใหเกดิข้ึนท่ัวท้ังสถานศึกษาอยางเรงดวน กลยุทธ 1.4.1 
พัฒนาแผนกลยุทธการบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟาใหมีองคประกอบสอดคลองกันและมีความเหมาะสมท่ี
จะนํามาใชภายในสถานศึกษา กลยุทธ 2.4.1 สนับสนุนใหจัดทําแผนภูมิโครงสรางการบริหารการประหยัด
พลังงานไฟฟาโดยผานการวเิคราะหสภาพแวดลอมเพื่อสรางเสรมิจุดแข็งและแกไขจุดออน กลยุทธ 3.4.1 เพิ่มขีด
ความสามารถดานการนํามาตรการและโครงการประหยัดพลังงานไฟฟาไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
และกลยุทธ 4.2.1 เสริมสรางประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนิน
โครงการประหยดัพลังงานไฟฟาโดยใชเทคนิคการควบคมุคุณภาพ มากที่สุดตามลําดับ เพราะสอดคลองกับผล
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยเทคนิค SWOT ซึ่งมลีําดับความสําคัญและสอดคลองกับกลยุทธดังกลาว 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
    1. ควรทดลองใชใหครบทุกกลยุทธ เพราะจะทําใหไดผลผลติและผลลัพธอยางครอบคลุม ซึ่งจะเปน
ประโยชนในข้ันตอนการประเมินกลยุทธ โดยการวิจัยคร้ังนี้ทดลองใชเพียง 8 กลยุทธจาก 18 กลยุทธ 
    2. ควรใหความสําคัญกับขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยการคัดเลือกผูเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสมัมนาอิงผูเชีย่วชาญท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทัง้ดานความรูและทักษะเฉพาะทางของเรื่อง
วิจัย รวมทั้งมีความรูดานการพัฒนากลยุทธ และการวิจัยรวมอยูในบุคคลเดียวกันใหมากที่สดุ รวมทั้งใหเวลาแก
ผูเขารวมประชุมไดวเิคราะหและวพิากษอยางเหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนมากที่สุด และจะนําไปใช
ในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธใหมีคณุภาพตอไป 
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 3. ควรวิจัยเรื่องการบริหารการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาเรื่องอื่นที่เกี่ยวของควบคูไปดวย 
เชน การบริหารการอนุรักษพลังงาน การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาทดแทน การบริหารการประหยัดน้ําและ
น้ํามัน เปนตน เพราะมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับการบริหารการประหยัดพลังงานเชนกัน 
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