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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร และ 2) ประเมินผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด มีวิธีการด าเนินการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 อ าเภอ อ าเภอละ 1 แห่ง ก าหนดจ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างอ าเภอละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 330 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนสอบหลังการอบรม สูง
กว่า ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน / หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
  The purpose of this research is 1) to transfer of alternative hybrid renewable energy 
technology in accordance with sufficiency economics philosophy by participation of Tambon 
Administration Organization in Kamphaeng Phet Province and 2) to evaluate the results of 
transferring alternative hybrid renewable energy technology in accordance with sufficiency 
economics philosophy by participation of Tambon Administration Organization in Kamphaeng 
Phet Province. The research method by workshop and questionnaire. Who gave information 
consisted of personnel/sub-district administrative officers, community leaders and people in the 
communities of 11 districts, one community for each district.  There were 30 people in one 
sample group for each district. Thus, the total number was 330 people in total. Purposive 
sampling was applied. The data collection tools consisted of training and questionnaires to 
obtain opinions, as well as data analysis, frequency analysis, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. The results are as follows: 1) transfer of alternative hybrid 
renewable energy technology of participants resulted in earned scores after training that were 
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higher than before training with a statistical significance at level .05. and 2) evaluate the results of 
transferring alternative hybrid renewable energy technology of found that their overall 
satisfaction was high. 
Keywords: Hybrid Renewable Energy Technology / Sufficiency Economy Philosophy 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ปัจจุบันพลังงานทางเลือกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมไทย เนื่องจากพลังงานหลักที่ใช้อยู่นับวันจะ
หายากและมีราคาแพง น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติต่างมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในด้านสิ่งแวดล้อมยัง
พบว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจ านวนมาก เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ด้านสังคม พบว่า การผลิต
พลังงานไฟฟ้ามีส่วนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ  เช่น การสร้างผลกระทบต่อ
สุขภาพในกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น ดังนั้นความไม่ยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่แต่ละชุมชนต้อง
ประสบจากโครงการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าจึงกลายเป็นความไม่มั่นคงทางสังคมและกลายเป็นข้อขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
ยาวนานในสังคมไทย โดยหน่วยงานท่ีเกี้ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน เน้นด้านการ
สร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้เกิดขึ้นในระบบพลังงานด้วยการลดการพึ่งพิงพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ลดการใช้เช้ือเพลิงที่
ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ และหันมาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่และมีอยู่ในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันควรค านึงถึง “ความเกื้อกูล” ด้วยการมุ่งเน้นการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมหรือการได้มาซึ่งพลังงานท่ีสะอาด เน้นการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็กให้กระจายอยู่ทั่วไป โดยมี
ชุมชนเป็นเจ้าของ กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้คอยควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมกับชุมชนตนเอง 
อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มีหลัก
ส าคัญ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตนเอง ซึ่งการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่นๆ 
เช่น พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า จึงเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละท้องถิ่น โดยเง่ือนไขส าคัญที่สุดของพลังงานทางเลือกก็คือ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสามารถในการจัดการและ
ควบคุมดูแลกันได้ในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก (จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ และคณะ, 2552)  
 แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน  เป็นตัวอย่างของการ
คิดค้นพัฒนาแหล่งพลังงานอื่นๆ อย่างมีเหตุผล ดังจะเห็นได้จากเมื่อทรงมีพระราชด าริในเรื่องใด พระองค์ท่านจะ
ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ ผลดีผลเสีย ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนการ
ด าเนินการทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นการมองอย่างองค์รวม 
ไม่ได้ทรงแยกคิดแยกแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้
พลังงานน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า การสร้างเขื่อนหรือฝายแต่ละแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมี
พระราชด าริให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ าไปพร้อมๆ กัน อันเป็นการจัดการ "น้ า"  เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสูด ซึ่งมุ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวเป็นหลัก ลดการ
น าเข้าพลังงานจากภายนอกท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างการค้นหาและน าพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และหากชุมชนสามารถพ่ึงพาพลังงานที่ผลิตขึ้นได้เองภายในชุมชนหรือน าเข้า พลังงานจากภายนอกท้องถิ่นให้น้อย
ที่สุด ก็ย่อมช่วยให้การพัฒนาพลังงานในระดับประเทศมั่นคงและยั่งยืนตามไปด้วย ส่วนการพัฒนาพลังงานอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็ล้วนเกิดขึ้นบนหลักของความมีเหตุผล 
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาพลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ  ด้วยเทคโนโลยีอัน
เกิดจากการศึกษาวิจัยของไทยเอง จึงเหมาะสมกับการใช้งานอย่างแท้จริง (กระทรวงพลังงาน, 2557) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอคลองขลุง อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอคลองลาน อ าเภอลานกระบือ อ าเภอพราน
กระต่าย อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอไทรงาม และอ าเภอบึงสามัคคี ได้เห็นความส าคัญของ
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การใช้พลังงานทดแทน จึงมีแนวคิดที่จะน าพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายหน่วยงานและใน
ครัวเรือนของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของประชาชนใน
ชุมชน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 11 อ าเภอ ยังไม่มีสถานที่ที่จะด าเนินการพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และบุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึงประชาชนในชุมชนยังขาด
ความรู้ด้านพลังงานทดแทนท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของหน่วยงานและในครัวเรือน  
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จึงมีแนวคิดร่วมกันในการที่จะ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร โดยจะด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนอาคารและสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โดยศูนย์การ
เรียนด้านพลังงานทดแทนจะมีระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และมีการ
สร้างบทเรียนท้องถิ่นทางด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยการมี
ส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนตามและเป็นศูนย์การ
เรียนด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดก าแพงเพชร โดยศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทนจะเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่สามารถให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
รวมถึงเด็กและเยาวชน และประชาชนที่มีความสนใจในการใช้พลังงานทดแทนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร เข้ามา
ศึกษาเพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  

2. เพื่อประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
   พื้นทีข่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 

อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอคลองขลุง อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอ
คลองลาน อ าเภอลานกระบือ อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอไทรงาม และ
อ าเภอบึงสามัคคี 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1) ประเภทและประโยชน์ของพลังงานทดแทน 2) 

แนวพระราชด าริด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนกับการ
ด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ 4) การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      ขั้นตอนที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 11 อ าเภอ โดยการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 11 อ าเภอ อ าเภอละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 330 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดสอบความรู้ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนการอบรม และหลังการอบรม โดยใช้โปรแกรมช่วย
ทดสอบค่าที (t-test) 
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      ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
ทั้ง 11 อ าเภอ อ าเภอละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 330 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 11 อ าเภอ โดยการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบคะแนน ก่อนการอบรม กับหลังการอบรม 

แบบทดสอบ X  S.D. 
ค่าเฉลี่ยของ

ผลต่าง 
S.D. 

ค่าเฉลี่ยผลต่าง 
t n 

Sig  
1 tailed 

ก่อนการอบรม 2.34 0.830 
3.02 0.954 61.071 * 330 0.000 

หลังการอบรม 5.36 1.081 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนก่อนการอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 2.34 คะแนน และมีคะแนน
หลังการอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 5.36 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลัง
การอบรม สูงกว่า ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

2. ผลการประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 2-3  

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม   

รายการค าถาม X  S.D. ระดับ 
1. สถานท่ีในการอบรมมคีวามเหมาะสม 4.29 0.54 มาก 
2. เวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.43 0.52 มาก 
3. เอกสาร และสื่อท่ีใช้ในการอบรมมีความทันสมัย 4.17 0.51 มาก 
4. อาหารมีปรมิาณเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม 4.26 0.51 มาก 
5. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 4.74 0.48 มากที่สุด 
6. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.68 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.43 0.26 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.74) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( X =4.68) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ เอกสาร และสื่อที่ใช้ในการอบรมมีความทันสมัย ( X =4.17) 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการค าถาม X  S.D. ระดับ 
1. ประเภทและประโยชน์ของพลังงานทดแทน    3.99 0.45 มาก 
2. แนวพระราชด ารดิ้านพลังงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             4.33 0.53 มาก 
3. การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนกับการด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 4.18 0.56 มาก 
4. การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 4.38 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.22 0.24 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความรู้ ความเข้าใจทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =4.38) รองลงมา คือ แนวพระราชด าริด้านพลังงาน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X =4.33) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ประเภทและประโยชน์ของพลังงานทดแทน (
X =3.99) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  มีประเด็นที่
ส าคัญที่ท าการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังการอบรมที่สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ของผู้เข้ารับการอบรม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
สุกัญญา ซื่อสัตย์ (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนโรงเรียนอรรถมิต ร พบว่า 
พฤติกรรมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเมื่อจ าแนกตามช่วงช้ันการศึกษาและจ าแนกตามสื่อในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า นักเรียนที่ช่วงช้ันการศึกษาต่างกัน จะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์พลังงาน
ต่างกัน มีความแตกต่างกันกับระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า อย่างมีนัยความส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2. ผลการประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ เอี๊ยวเจริญและคณะ (2552) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่พบว่า นักศึกษาและบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.95, S.D.=0.72) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลจากการวิจัยไปใช้ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น และจะเป็นการลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเงินทุน
หมุนเวียนให้อยู่ภายในประเทศมากขึ้นด้วย โดยการยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนาพลังงาน จึงจะเป็น
หนทางน าไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรท าการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบันของแต่
ละพื้นท่ี 

   2.2 ควรด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นท่ี 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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