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การวิจยัเร่ือง “การรณรงคเพือ่การอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ธุรกิจบัณฑิตย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษพลังงาน ทัศนคติ การเปดรับ และ
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ประกอบกับการสัมภาษณแบบเจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวของกับการรณรงคโครงการฯ   
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เปนทางการ 

2.   ผลการศึกษาถึงทัศนคตทิี่มีตอการอนรัุกษพลังงาน พบวา กลุมตวัอยางมีทัศนคติใน
เชิงสนับสนุนตอการอนุรักษพลังงาน   และมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อระดับปานกลาง      และการมี        
สวนรวมตอกจิกรรมอนุรักษพลังงานในระดับทําบอย       โดยมีสวนรวมในเรื่องของพลังงานไฟฟา
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Abstract 
 

The research of “The campaign for electric power conservation of the students and 
officers in the university” has the purpose to study the way of the electric power conservation, 
attitude, openness, and the participation of the students and officers in the Dhurakij Pundit 
University. The qualitative and quantitative method were allied and used in this study. The study 
method used the document that related to the campaign including the dept interviewed with the 
related people with the campaign. 
The result of the study   
 1. The study method of the campaign for electric power conservation included 4 steps;     
1) the process of the study, the searching process of the electric power, using data inside the 
university and the raw data from on the internet 2) the planning process, could be accomplished 
all the steps 3) the communication process, including with two steps, the public relation of the 
campaign and the communication through the medias 4) the evaluation process, still lack of the 
official evaluation. 
 2. The result of the study figured out that the attitude of the people had through this 
campaign are supportive and have the behavior to open their mind for the media in the medium 
level. They often cooperated in the activities to save the power especially in the electric         
power saving.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมา และความสําคัญของปญหา 
 

พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ประชาชนและเปนปจจยัพื้นฐานการผลิตในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันในป 2531 พบวา พลังงานจากแหลง
น้ํามันดิบทั่วโลกที่ไดมีการสํารวจคนพบ และสํารวจพิสูจนกันเรียบรอยแลวมีอยูไมมากนัก   เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการใชของประชากรทั่วโลกอยูในขณะนี้ และถาหากวาอัตราการใชยังไม
เปลี่ยนแปลงเทากับป 2531 แลว เชื่อวาน้ํามันดิบที่มีอยูในตามแหลงสํารองตางๆ ที่มีในโลกจะหมด
ไปภายในป พ.ศ. 2571 คืออีก 32 ป ขางหนานั่นเปนการคาดการณกอนที่จะมวีิกฤตการณใน       
ตะวนัออกกลาง ซ่ึงบอน้ํามันดิบจํานวนมากไดรับความเสียหายจากการตอสูในสงครามครั้งนั้น 
ฉะนั้น    ในป พ.ศ.2535 เปนตนไป เชื่อวาแหลงน้ํามันดิบตางๆ ในโลก จะมีใหใชอยูในอัตราไมเกิน 
35 ป แลวก็คงจะตองหมดไป ซ่ึงถาเปนอยางนี้การใชพลังงานของเราก็ควรจะตองเพิ่ม              
ความระมัดระวังขึ้นอีก   ทัง้นี้เนื่องจากน้าํมันเชื้อเพลิงที่ใชภายในประเทศ สวนใหญไดมาจากการ
พึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดรายงานวา น้ํามันดบิ            
ที่นําเขาสูการกลั่นเพื่อใหไดน้ํามันสําเร็จรปูชนิดตางๆ นั้น ทุกๆ 100 ตัน ไดมาจากการนําเขา
ตางประเทศมากถึง 83 ลาน  และจากแหลงภายในประเทศเพยีง 17 ตัน โดยที่การนําเขานัน้         
สวนใหญเปนการนําเขาจากกลุมประเทศตางๆ ในแถบเอเชีย ขณะที่น้ํามันดิบทัง้หมดที่นําเขาสู     
การกลั่น สามารถผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูปตอบสนองความตองการไดเพียงรอยละ 38   จะตองนําเขา
จากกลุมประเทศอาเซียน โดยมกีารนาํเขาน้าํมันสําเร็จรูปในป พ.ศ. 2533 เพิ่มมากขึ้นจากป พ.ศ. 2532 
ถึงรอยละ 40 ประกอบกับการผลิตจัดหาและจาํหนายพลังงานในประเทศไทยเปนไปอยางไมเหมาะสม 
และมุงเนนเรือ่งการผลิต และบริโภคขาดการสรางจิตสํานึกที่ถูกตองในดานการอนุรักษและ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหพลังงานในประเทศรอยหรอลง 
(อางถึงใน  http://www.teenet.chula.ac.th/estuff/ecg004.htm) 

 
 

 

DPU



 
 
                                                                                                                                                                            2 

การอนุรักษเพือ่การใชพลังงาน  จึงเปนทางหนึ่งที่จะยดือายุการใชพลังงานใหยาวนาน
ออกไปได และถาเราไมระดมปลุกจติสํานกึแกชนในชาตใิหเขาใจถึงวิธีการใชพลังงานอยางรอบคอบ   
เราอาจตองเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานในวันขางหนา   การอนุรักษพลังงานจึงเปนหนทาง
หนึ่งที่ไมอาจมองขาม  ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาดานพลังงานทั้งปจจุบนั และเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคม
สามารถมีสวนรวมกนัชวยกันไดงายท่ีสุด หากแตตองอาศัยการสรางแหลงความรู ชองทางการ
ถายทอด และที่สําคัญคือการกระตุนใหเกดิความรวมมือจากทุกฝายของสังคมอยางจริงจัง 

จากการที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วสงผลให
ประเทศมีความตองการใชพลังงานสูงขึน้เปนจํานวนมากในทกุภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคขนสง   ประกอบกับการผลิตพลังงานภายในประเทศยังไมสามารถผลิตใหเพยีงพอตอ
การใชพลังงานไดทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาการนาํเขาพลังงานจากกลุมประเทศผูผลิตน้ํามันใน
ปริมาณในแตละปสูงมากถึง 500,000 ลานบาทตอป    ซ่ึงเทากับวาประเทศไทยตองขายสินคาภาค
เกษตรเกือบ 2 ป  ถึงจะเทียบเทาการนาํเขาน้ํามัน  และจากรายงานประจําป Thailand Energy 
Statistics 2004   ซ่ึงจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  พบวา   ในป 
พ.ศ.2547 ที่ผานมา ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานประมาณ 970,000 ลานบาท หรือเทากับ 
15,290 บาทตอคนตอป   คิดเปนคาใชจายพลังงานกวารอยละ 14  ของผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ โดยมอัีตราการขยายตัวของการใชพลังงานที่รอยละ 14.5  ซ่ึงถือเปนภาระคาใชจายที่สูงมาก
ของประเทศ    นอกจากนี้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็ยงัคงเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง  
อันเนื่องมาจากปจจยัหลายประการ อาทิเชน  ความตองการใชพลังงานของโลกที่เพิม่ขึ้น  โลกจะมี
พลังงานดังกลาวใหใชไดอีกในราวประมาณ 25-40 ปเทานั้น (วิธีการดาํเนินการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร, กองฝกอบรม  กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน)  

รัฐมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะประหยดัการใชเงนิตราตางประเทศ   ซ่ึงวิธีการแกไข
ปญหาที่รวดเร็วที่สุด คือ การรณรงคเรียกรองใหประชาชนชาวไทยหันมามีสวนรวมลดการใช
พลังงานโดยทนัที  ซ่ึงปจจุบันมีหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิง่องคกรที่เปน
สถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนอยูเปนจํานวนมากเหมาะสมอยางยิ่งที่จะควรใหความรู ความเขาใจ  
และใหมองเหน็ความสําคัญในการอนุรักษพลังงาน ส่ิงที่ควรเรงปฏิบัติอยางจริงจัง คือ  การปลูกฝง
การใชพลังงานอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยใหบุคคลเหลานั้นไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานอยางแทจริง ซ่ึงในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาใหความสําคญั ในประเด็นดังกลาวเปน
จํานวนมาก  โดยเฉพาะสถาบันในระดับอดุมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยเปนมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศ  กอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที ่ 30 พฤษภาคม 2511  ภายใตเจตนารมณของ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ และอาจารยสนั่น       
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เกตุทัต  โดยใชช่ือสถาบันวา “ธุรกิจบัณฑติย” ตั้งอยูริมคลองประปา ถนนประชาชืน่ บนเนื้อทีก่วา
เกือบ 100 ไร และมีอาคารเรียน อาคารปฏบิัติการทางการเรียนการสอนที่ทันสมัย  รวมทั้งส่ิงอํานวย
ความสะดวก   ในรูปแบบเอื้อประโยชนตอนกัศึกษาอยางสมบูรณ จะเห็นไดวามหาวิทยาลยั            
มีการเติบโตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซ่ึงขณะนี้มีส่ิงกอสรางเกิดขึน้อีกมากมาย ซ่ึงหมายความวา
มหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองใชทรัพยากรดานพลังงานทั้ง 3 ซ่ึงประกอบดวย  ไฟฟา  น้ํา  และ
น้ํามัน ในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงคาใชจายพลังงานเปนตนทุนอยางหนึ่ง  ถึงแมวา
คาใชจายพลังงาน จะมีสัดสวนไมมากเมือ่เปรียบเทยีบกับคาใชจายดานอื่นๆ ไมวาจะเปนคาบุคลากร 
คาวัตถุดบิ และคาการตลาด แตการลดคาใชจายพลังงานจะชวยเพิม่กําไรใหแกมหาวทิยาลัยได และ
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากทกุฝายในองคกร  ไมวาจะเปนนักศึกษา หรือ
บุคลากรใหชวยกันอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัย และเปนการสนองตอบนโยบายระดับชาติ 
แนวทางหนึ่งที่ใชในการรณรงคการอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลยั คือ การจัดตั้ง  “โครงการ
อนุรักษพลังงาน”   

 
โครงการอนุรักษพลังงาน 

สืบเนื่องจากรฐับาลไดออกพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535            
ในโรงงานและอาคารควบคมุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกาํกับดูแล สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการใช
พลังงานภายในประเทศใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพลังงาน      
ในกลุมโรงงานควบคุมและอาคารธุรกิจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้สถาบันการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยถือเปนหนึ่งในอาคารธุรกิจที่จะตองดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานตาม พ.ร.บ.        
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 2535 เชนกัน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล       
ดานการอนุรักษพลังงาน และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษพลังงานเชนกัน ดังนั้นในป 2544 
ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม วีสกุล  อธิการบดีมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑติยในขณะนั้น จึงไดมีแนวคดิ
และมอบหมายใหศนูยวิจยั ทําการศึกษา และเก็บรวบรวมขอมลูดานการใชพลังงานไฟฟาของ
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเปนประจําทกุเดอืน จนกระทั่งในป 2547 มหาวิทยาลัย             
ไดสงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารับการฝกอบรมดานการกาํกับดูแลการอนุรักษพลังงานกับทาง
กองฝกอบรม  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อทําหนาที่
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานประจํามหาวทิยาลัย และในปเดียวกนันี้เองมหาวิทยาลัยไดเขารวมการ
ประกวดดานการอนุรักษพลังงานกับโครงการประกวดโรงงาน และอาคารอนุรักษพลังงาน และ
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บุคคลที่ดําเนินการดานการอนุรักษพลังงานกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
โดยในการประกวดครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลชมเชยในประเภทผูสนับสนุน 

 ตอมาในป 2548 รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดี ไดมนีโยบาย     
ในเรื่องของการอนุรักษพลังงานอยางจริงจังภายในมหาวิทยาลัย และไดแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษพลังงานขึน้มา เมื่อวันที ่3 สิงหาคม พ.ศ.2549  มีคณะทํางานทั้งสิ้น 7 ทาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ในการดําเนนิงานชวงแรกคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษพลังงานไดนําผลการศึกษา และรวบรวมขอมูลดานการใชพลังงานไฟฟาภายใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ก็บรวมรวบไวตั้งแตป 2544 มาทําการศึกษา พรอมทั้งทําการสํารวจอุปกรณและ
ระบบไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาทําการวางแผน และหาแนวทาง                
ในการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงาน 

การดําเนนิงานในชวงตน มหาวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง โดยได
ทําการปรับเปลี่ยนมาใชโคมไฟสะทอนแสงประสิทธิภาพสูง และใชบัลลาสตที่มีคาการสูญเสียต่ํา 
นอกจากนี้ในสวนของระบบปรับอากาศ ทางมหาวิทยาลัยไดทําการตรวจเช็คประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศอยูเปนประจําและตอเนือ่ง   อีกทั้งไดมีควบคุมเวลาการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ 
เพื่อใหการใชพลังงานไฟฟาเปนไปตามปริมาณหนวยไฟฟาที่กําหนดไว ในขณะเดียวกัน 
คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานไดเล็งเห็นวา แนวทางดานการอนุรักษพลังงานที่แทจริง   
ควรเกิดจากการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานของบุคลากรและนักศกึษาภายในมหาวิทยาลยั   
จึงไดมีการจัดกิจกรรม และจัดการฝกอบรมความรูดานการอนุรักษพลังงานใหกับบุคลากรประจาํ
หนวยงานตางๆ   

ตอมาคณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงาน เหน็วา การรณรงคและปลูกจิตสํานึก
ดานการอนุรักษพลังงานนี้ไปยังนักศกึษาของมหาวิทยาลัยมีการดําเนนิงานที่คอนขางนอย  ดังนั้น 
คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงาน จึงไดเชิญชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเขารวม        
ในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลังงาน เนื่องจากเปาหมายและนโยบายของชมรมฯ  สอดคลอง
กับนโยบายของการดําเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน อีกทัง้ชมรมฯ มีความใกลชิดและ
คุนเคยกับนกัศกึษามากกวา ดังนัน้ จะชวยใหเกดิชองทางและแนวทางในการรณรงคดานการอนุรักษ
พลังงานไปยังกลุมนักศึกษามีความชัดเจน และตรงตามความตองการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กอตั้งเมื่อวันที่   25   สิงหาคม   พ.ศ.2535     
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เนื่องจากในปจจุบนั            
การทําลายปา สัตวปาธรรมชาติ และทําใหเกิดสิ่งแวดลอมเปนพิษมากมาย  รวมไปถึงการปลอย     
ปะละเลยในการอนุรักษและการดูแลสิ่งแวดลอม   เพือ่เปนประโยชนแกประเทศชาติและอนุชน      
รุนหลังตอไป  ดังนั้นกลุมนกัศึกษาผูมีอุดมการณเดยีวกนั    จึงรวมตวักันขออนุมัติจากมหาวิทยาลยั
จัดตั้งเปนชมรมเพื่อดําเนนิงานจัดกจิกรรมตางๆ โดยมีกลุมเปาหมาย 2 กลุม ดังนี้ คือ 1. จัดกจิกรรม
ใหกับบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย ไดแก สมาชิก ชมรม นักศกึษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
กลุมที่ 2 คือ บุคคลภายนอก ไดแก นักเรยีน ประชาชนทัว่ไป และชุมชนตาง ๆ   

ซ่ึงในปจจุบันชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีนายวิเชียร ทาแกง           
รองประธานชมรมฯ  เปนแกนนํานักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  และมีอาจารยอภิชาติ          
รสหวาน เปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมฯ  โดยมีรายละเอยีดโครงสรางดังนี้ 

 
โครงสรางองคกรชมรมอนุรักษธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

 
1. นายสุเทพ  โพธ์ิทอง    ประธานชมรม 
2. นายวิเชียร  ทาแกง  รองประธานชมรม 
3. นายอาทิตย  งามยิ่ง  รองประธานชมรม 
4. น.ส.พีรนันธ   ผดุงกัมปนาท เหรัญญิก 
5. น.ส.ณัฐิยา  ตนัติสุโชติ  นายทะเบียน 
6. น.ส.สุนันทณยี  วงพิบูล  ผูชวยเหรัญญิก 
7. น.ส.พัชราพรรณ  บุญรัศมี ผูชวยเลขานุการ 
8. น.ส.วิลาวัลย  แกวบุตร  เลขานุการ 
9. น.ส.ดาราพรรณ  พันธุพฤกษ ประชาสัมพันธ 
10. น.ส.ปทุมวัน  เวชสมบูรณ พัสดุ 
11. นายปณิธาน  นอยคลาย    สวัสดิการ 

 
 
จากการที่คณะกรรมการโครงการฯ ไดประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานในชวงตน 

และพบขอสังเกตวา ผลการรณรงคดานการอนุรักษพลังงานไปยังกลุมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ยังมีปริมาณทีค่อนขางนอย  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติใหเชิญชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงค  เพื่อการอนุรักษพลังงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงทางชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             
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ไดตอบรับคําเชิญและรวมดาํเนินงานในการจัดกิจกรรมดังกลาวกบัทางโครงการฯ โดยชมรมฯ      
ไดสงตัวแทนเขารวมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจน
รวมวางแผน และเผยแพรการประชาสัมพันธดานการอนุรักษพลังงานฯ โดยข้ันตอนการดําเนนิงาน
โครงการอนุรักษพลังงานมลัีกษณะ ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1  ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลังงาน  

 
1. มหาวิทยาลัยเสนอนโยบายดานการอนุรักษพลังงาน 
2. คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานรบันโยบายดังกลาว 
3. คณะกรรมการฯ จัดประชุมรวมกับชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม        

เพื่อรวมวางแผนการรณรงคใหบุคลากรและนักศกึษารวมกันประหยดัพลังงาน  โดยผูรับผิดชอบ
การดําเนนิงานแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

3.1 การจัดกิจกรรมรณรงคดานการอนุรักษพลังงาน สําหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยท่ีคณะกรรมการฯ ไดเชิญบุคลากรจากหนวยงานตางๆ เขารวมประชุมเพื่อ
รับทราบแนวทางเพื่อการอนุรักษพลังงาน และนําไปปฏิบัติในหนวยงานของตน 

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงาน 

ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

นโยบายอนุรักษพลังงาน 

บุคลากร นักศึกษา 

ประชุมและวางแผน 
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3.2 การจัดกจิกรรมรณรงคดานการอนุรักษพลังงาน สําหรับนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย โดยที่คณะกรรมการฯ ไดเชิญตัวแทนนกัศึกษาจากชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเขารวมประชุม เพื่อหาแนวทางในการรณรงครวมกัน 

 
อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบผลดําเนินงานในชวงทีผ่านมา พบวา มหาวิทยาลัย

สามารถประหยัดคาใชจายในเรื่องของการใชพลังงานไฟฟาและควบคุมการใชพลังงานไฟฟา
ไดในระดับหนึ่ง  แตผลยังคงอยูในระดับทีไ่มนาพึงพอใจนัก ดังนั้น การศึกษาวจิัยถึง  “การรณรงค
เพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย” จึงนบัเปนประเด็น
ที่นาศึกษาวิจัยเปนอยางยิ่ง   เนื่องจากผลการศึกษาและทําความเขาใจถึงแนวทางการรณรงค           
ในการอนุรักษพลังงานดังกลาว เปนส่ิงสําคัญที่ทําใหทราบถึงปญหา และจุดออนของการดําเนินงาน
ที่ผานมา   อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอๆ ไปไดดียิ่งขึน้  และพัฒนา
แนวทางการรณรงคที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถลดการใชพลังงานไฟฟา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด  โดยแนวทางการรณรงค          
ในการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในครั้งนี้มุงศึกษาตั้งแตเปาหมายการ
ดําเนินงาน  การวางแผน  วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  การใชส่ือหรือกิจกรรม ฯ ทัศนคติของ
นักศึกษาและบุคลากร การเปดรับขาวสารและพฤตกิรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน   
รวมไปถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน อันจะนํามาซึ่งประโยชน   
ในการพัฒนาแนวทางการรณรงคในการอนุรักษพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจน          
การสื่อสารกับในองคกร  เพือ่การมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนตอไป 

 
1.2  ปญหานําวิจัย 

1.2.1   แนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย        
ธุรกิจบัณฑิตยเปนอยางไร 

1.2.2   ทัศนคติตอการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย        
ธุรกิจบัณฑิตยเปนอยางไร 

1.2.3   การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนอยางไร 
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1.3  วัตถุประสงค 
1.3.1   เพื่อศึกษาแนวทางในการรณรงคเพือ่สนับสนุนการอนุรักษพลังงานของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
1.3.2   เพื่อศึกษาทัศนคติตอการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  ธุรกิจบัณฑิตย 
                    1.3.3   เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานของนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1   การศึกษาในเรื่องนี้จะนําโครงการอนุรักษพลังงานมาเปนแนวทางในการศกึษา                 
จะทําการศกึษาครอบคลุมถึงสื่อและกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงาน  ทีจ่ัดทําขึ้นในเดอืนมกราคม    
พ.ศ.2548 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549  

1.4.2   การวิจยัในครั้งนี้   ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะนักศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย   

1.4.3   การวิจยัคร้ังนี้มีรูปแบบวิธีวิจยั   2   วิธี  คือ    การวิจัยเชิงคณุภาพ     (Qualitative 
Research)     โดยการศกึษาเอกสาร    และใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก       (In-Depth Interview)          
จากคณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานและการวิจยัเชงิปริมาณ    (Quantitative Research)       เพือ่
สอบถามกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามทีผู่วิจยัสรางขึน้ 

 
1.5  นิยามศัพท 

1.5.1 การรณรงค  หมายถึง  การสรางความรู   ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายรวมมือและใหงานนัน้สําเร็จลงตามเปาหมายของการรณรงค   โดยมี
การกระทําระหวางกันอยางสม่ําเสมอ   เพื่อใหเกิดความรวมมือและใหงานนั้นสําเร็จลงตาม
เปาหมายของ      การรณรงค  

1.5.2 ทัศนคติ  หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่แสดงออกมาใน
การตอบคําถามเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 

1.5.3 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร หมายถึง ความสนใจ ความบอยคร้ังของนักศึกษา 
และบุคลากรในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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1.5.4   การมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน    หมายถึง    ความบอยครัง้ในการกระทาํ 
หรือการใหความรวมมือของนักศึกษาและบุคลากรมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย    ในการใชพลังงาน
อยางประหยัดและเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 

1.5.5   ส่ือเฉพาะกิจ  หมายถึง โปสเตอร  สติ๊กเกอร  มาสคอต แผนพบั  วารสาร มธบ. 
ฉบับ อนุรักษพลังงาน   
                   1.5.6   การจดักจิกรรมตางๆ ในการรณรงค หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหกลุมเปาหมาย   
ไดรับความรูเกีย่วกับการอนุรักษพลังงาน ไดแก  คายอนรัุกษพลังงาน  และการเดนิรณรงค  การจดั
นิทรรศการ 

1.5.7  โครงการอนุรักษพลังงาน  หมายถึง  การดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เพื่อกํากับดูแลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยและใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 เร่ิมดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ.2544   

1.5.8 นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปรญิญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ํา 
ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ทุกชั้นป ทุกคณะ  

1.5.9   บุคลากร หมายถึง ผูที่ทํางานในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
  

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1   ทําใหทราบถึงแนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
1.6.2   ทําใหทราบถึงทัศนคติตอการอนุรักษพลังงานของนักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
1.6.3   ทําใหทราบถึงการเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษ

พลังงานของนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
1.6.4   เพื่อเปนแนวทางในการนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผน เพื่อแสวงหาการ              

มีสวนรวมจากนักศึกษา และบุคลากร  อันจะนําไปสูการอนุรักษพลังงานอยางถาวร 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
การวิจัยเรื่อง     “การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย”   ผูวิจัยไดแนวความคิดและทฤษฎี  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
ศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไปนี้ 

2.1  แนวคิดเกีย่วกับการรณรงคทางการสื่อสาร 
2.2  แนวคิดเกีย่วกับประชาสมัพันธ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร  
2.4  แนวคิดเกีย่วกับเรื่องความตระหนกั 
2.5  แนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวม 
2.6  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการรณรงคทางการสื่อสาร 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรณรงคทางการสื่อสาร     เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน  
การศึกษาการรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย    
โดยมุงเนนในเรื่องของการศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงในการดําเนิน
โครงการขององคกรตางๆ นั้น   นอกเหนือจากการใหขอมูลขาวสาร  เพื่อใหประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแลว   ในบางครั้งองคกรก็ตองดําเนินโครงการ   เพื่อวัตถุประสงคพิเศษใน     
การโนมนาวใจหรือกระตุนเราความสนใจของกลุมเปาหมายใหมพีฤติกรรมไปในแนวทางที่องคกร
ตองการ   การดําเนินโครงการเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนี้จะตองกระทําอยางตอเนือ่ง     โดยอาศัย
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเปนเครื่องมือ โดยเลือกใชส่ือหลายชนิดหลายรูปแบบ     
พรอมๆ กัน  ซ่ึงเรียกกนัวา “การจัดทําโครงการรณรงค”  
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ความหมาย 
วรรณี  ลีลาเวชบุตร และบุษบา  สุธีธร  (2530 : 328) ใหความหมายการรณรงค 

หมายถึง โครงการที่จัดทําขึ้น โดยใชการสือ่สารในลักษณะของประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการ
ถายทอดสาร ผานสื่อหรือกิจกรรมประเภทตางๆ หลายๆ  รูปแบบพรอมกันอยางตอเนื่อง โดยทกุ
ส่ือหรือกิจกรรมนั้นจะเนนไปที่ประเด็นในการณรงคประเด็นเดียวกัน ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายจะ
ใหกลุม   เปาหมายเกิดความรู (Awareness) ในประเด็นที่โครงการรณรงคตองการนําเสนอหรือ
ตองการกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ (Interest) ในประเดน็นั้น หรือตองการสรางความ
ปรารถนา (desire) ที่จะเขารวมกิจกรรม และตัดสินใจเขารวม (Action) ในกจิกรรมก็ได 

โรเจอรส  และคณะ (Rogers และคณะ, 1976 : 60) อธิบายถึง การสื่อสารรณรงค 
(Communication Campaign) วาหมายถึง ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่ถูกวางแผนเอาไวลวงหนา
ไดรับการออกแบบขึ้นมาเพือ่เขาถึงและจูงใจประชาชน โดยการใชสาร (message) ที่มีความเฉพาะ
การรณรงคนัน้ทําในชวงเวลาสั้น ๆ  (ปกติ คือ 1 สัปดาห ถึง 3 เดือน)  โดยมวีัตถุประสงค              
เชิงทัศนคติและพฤติกรรมการรณรงคนั้นทาํในชวงเวลาสัน้ ๆ (ปกติ คอื 1 สัปดาห ถึง 3 เดือน)     
โดยมีวัตถุประสงคเชิงทัศนคติและพฤติกรรมการรณรงคมักจะใชส่ือหลากหลาย (multi-media 
approach) เสมอ 

  จากความหมายของการรณรงคดังกลาว พอสรุปลักษณะสําคัญไดดังนี ้
1.  การรณรงค  เปนโครงการที่มีการวางแผนลวงหนาทั้งระยะสัน้ และระยะยาว และ

ตองอาศัยความรวมมือในระหวางหนวยงานตางๆ อยางกวางขวาง 
2.  การรณรงค เปนโครงการที่มีลักษณะของการประสมประสานสื่อประเภทตางๆ เพื่อ

นําเสนอกลุมเปาหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง ส่ือและกิจกรรมตางๆ จะตองสนับสนุนซึ่งกนั      
และกันอยางกวางขวาง และมีประสิทธิภาพโดยมีการออกแบบการนําเสนอสารที่เหมาะสมกับ       
ส่ือแตละประเภทตามประเดน็และแนวคดิของโครงการที่ตั้งไว 

สุกัลยา  บุษยบัณฑูร (2541:15 – 20)  กลาววา การรณรงคมีวัตถุประสงคหลักๆ คือ      
การใหขอมูลขาวสารความรู (To Inform) และโนมนาวใจใหคลอยตาม (To Persuade) อันจะ
นําไปสูการระดมใหเขามามสีวนรวมในกจิกรรม (To Mobilize) จนในทีสุ่ดก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการกระทํา โดยลักษณะทีสํ่าคัญของการรณรงคทางการสื่อสาร  มีดังตอไปนี้     

1.   การรณรงคเปนการกระทําที่มีเปาหมาย (A campaign is purposive)  ในการกระทํา          
การรณรงคใดๆ ผูทําการรณรงคจะตองคาดหวังผลตอบกลับที่จะเกิดจากการสื่อสารของตนไปยัง
กลุมเปาหมาย   ซ่ึงผลตอบรับดังกลาวนั้นครอบคลุมตั้งแตระดับบคุคลขึ้นไป จนกระทั่งถึงระดับ
สังคมเปนสวนรวม  ผลตอบรับดังกลาวจะกอใหเกดิผลประโยชนตอผูรับหรือผูสงก็ได 
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2. การรณรงคเจาะเปาหมายไปยังชนกลุมใหญ (A campaign is aimed at a large 
audience)    การที่ใชคําวา “ชนกลุมใหญ” ก็เพื่อแยกคําวา การรณรงคออกจากการสื่อสารระหวาง
กลุมยอยอ่ืนๆ  นั่นเอง  กลุมเปาหมายของการรณรงคจะถูกกําหนดโดยจุดประสงค เปาหมายของ
การรณรงคนัน้ๆ อยางไรก็ตาม กลุมเปาหมายของการรณรงคกอ็าจเปนไดตั้งแตกลุมพนกังาน    
เพียงไมกี่รอยคนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปจนถึงกลุมประชากรทั้งหมดของประเทศใด
ประเทศหนึ่งก็ไดเชนกัน 

3. การรณรงคจะตองมีการกาํหนดเวลา / ชวงเวลาการรณรงคที่กําหนดไวอยางแนนอน
ลงไป  (A campaign has a more or less specifically defined time limit)  ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวจะเริ่ม
นับตั้งแตการเริ่มรณรงค จนกระทั่งถึงการประเมินผลการสัมฤทธิ์ผลของการรณรงคนั้นๆ 

4.  การรณรงคประกอบดวยชุดของการสื่อสารที่มีการเตรียมและวางแผนไวลวงหนา 
  
ประเภทของการรณรงค 

วิมลพรรณ  อาภาเวท (2546 : 261-264) กลาววา การณรงคประชาสัมพันธ                 
เปนการกระทาํมุงหวังในการใหความรู และโนมนาวใจใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิด       
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   โดยมกัจดัทําเปนโครงการ  มีการกาํหนด
วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติตางๆ   เพื่อใชเปนแนวทางใหผูเกี่ยวของไดทราบและยึดถือปฏิบัติ  
โครงการรณรงคประชาสัมพันธของสถาบัน องคการอาจมีความแตกตางเพราะหนวยงานแตละแหง
มีภารกิจ  บทบาท   ตลอดจนลักษณะธรรมชาติขององคกรที่แตกตางกัน  ดังนัน้ ในการจัดทํา
โครงการรณรงคประชาสัมพันธจึงตองพจิารณาถึงปจจยัตาง ๆ เหลานี้  กอนที่จะตัดสินใจกําหนด
รายละเอียดลงไป  สําหรับประเภทของโครงการรณรงค  สามารถใชเกณฑในการพิจารณาได 2 
เกณฑ ดังนี ้

1. การจัดประเภทโครงการรณรงค โดยใชเกณฑเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
โครงการเปนหลัก  การพิจารณาตามหลักเกณฑนี้ แบงประเภทของโครงการรณรงคได 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ  

1.1 โครงการรณรงคเฉพาะกิจ  เปนโครงการรณรงคที่สถาบัน องคการจัดทําขึ้น
เพื่อหวังผลใหเกิดขึ้นอยางรวดเรว็ เนื้อหาหรือแนวคิดที่ใชในการสื่อสารกับประชาชน
กลุมเปาหมายนั้นเปนเรื่องทีไ่มหวังผลตอเนื่อง 

1.2  โครงการรณรงคแบบตอเนื่อง  เปนโครงการรณรงคที่สถาบัน  องคการที่เปน
ผูสงขาวสารตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชนกลุมเปาหมายอยางคอยเปนคอยไป  ดวยการ
สรางการรับรูและความสนใจ  แลวจึงสรางความตองการใหเกดิขึ้นเพือ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม     
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2.   การจัดประเภทโครงการรณรงค มี 3 ประเภทใหญๆ  คือ องคการของรัฐ องคการ   
ภาคธุรกิจเอกชน และองคการสาธารณกุศล 

2.1 โครงการรณรงคที่จัดทําโดยสถาบัน   องคการ  หรือหนวยงานของรัฐตางๆ  
เชน กระทรวง ทบวง กรม กอง เปนตน โครงการรณรงคของหนวยงานเหลานี้มักจะเปน              
การสนับสนุน หรือ สงเสริมแนวนโยบายของรัฐ หรือ ชวยผลักดันใหการดําเนินงานของหนวยงาน   
พบกับความสาํเร็จ 

2.2 โครงการรณรงคที่จัดทาํโดยองคกรภาคธุรกิจเอกชน ในปจจุบันองคกรธุรกิจ     
ตาง ๆ  มักจะดําเนินงานการประชาสัมพันธโดยเนนไปที่การสงเสริม  สนับสนุนการตลาดเปนหลัก  
ธุรกิจ หรือ องคกรเอกชนบางแหงไดนําการประชาสัมพันธใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น    
ในการตลาดในการจัดทําโครงการรณรงคขององคกรธุรกิจ จึงเปนการจัดทําโครงการรณรงค
โฆษณา และโครงการรณรงคประชาสัมพันธ  เพื่อใชในการสนับสนุนการทํางานดานการตลาด   

2.3 โครงการรณรงคที่จัดทาํโดยองคการสาธารณกุศล  โดยลักษณะขององคการ          
สาธารณกุศลเปนองคการที่ไมไดมุงหากําไร  เปนองคการที่ภารกิจเพื่อประโยชนของสังคมเปน
หลัก  ดังนัน้โครงการรณรงคจึงเปนการใหความรู ความเขาใจในองคการ และยอมรับเขารวมใน
กิจกรรมขององคการ เปนการระดมหารายไดหรือเงินบริจาค เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานของ
องคการรวมทั้งเปนการรณรงคเผยแพรแนวคิดขององคการใหเปนทีย่อมรับของประชาชน  ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี และมคีวามนิยมศรทัธาและประชาชนจะไดสนบัสนุนดําเนนิงานของ
องคการ 
  
องคประกอบการรณรงค 

ปาริชาติ  สถาปตานนท และคณะ (2546 : 127-152) ไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการ
รณรงคดานสขุภาพผานสื่อมวลชนในประเทศไทยวามอีงคประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

1. องคประกอบเชิงบุคคล/องคกรรณรงค ไดแก แกนนํา และกลุมพันธมติร 
2. องคประกอบเชิงกระบวนการรณรงค ไดแก เปาหมายในการรณรงค วตัถุประสงค

กลุมเปาหมาย ขอมูล/ประเดน็ในการรณรงค ชองทางการสื่อสาร กลยุทธการสื่อสาร และการวิจัย 
3. องคประกอบเชิงระบบที่เกีย่วของเชิงรณรงค ไดแก การพัฒนากลไกการเชื่อม

ประสานการสื่อสารรูปแบบตางๆ ในระบบสังคม การพัฒนาระบบ สงเสริมศักยภาพของชุมชน       
ในการรณรงคในพื้นที่และการรวมมือกับกลุมพันธมิตรในการพัฒนามาตรการเชิง
ระบบอื่นๆ   ในสังคม 
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1. องคประกอบเชิงบคุคล/องคกรรณรงค ไดแก 
        1.1 แกนนํา  นับเปนองคประกอบทีสํ่าคัญในการรณรงค โดยผลการวิจยั พบวา 

แกนนําในการรณรงคในการรณรงคดานสขุภาพในประเทศไทย ไดแก บุคคล กลุมบุคคล และ
องคกร         ที่เล็งเห็นปญหาและความจาํเปนในการแกไขปญหา หรือมีหนาที่เกีย่วของและมีความ
รับผิดชอบ   ตอประเด็นดังกลาวโดยตรง 

        1.2  กลุมพันธมิตร แบงยอยไดเปน 
               1.2.1  บุคคล  บุคคลที่ใหการสนบัสนุนแกนนํา ไดแก 
                         ก. บุคคลที่มีช่ือเสียงหรือไดรับการยอมรับในแวดวงตางๆ ในสังคม  

อาทิ บุคคลที่ไดรับการยอมรับในแวดวงสาธารณสุข การเมือง สังคม ตลอดจนบุคคลที่ช่ือเสียง      
ในฐานะดารา ศิลปน และนักแสดงตางๆ โดยการเขารวมของบุคคลเหลานี้เกิดจากการที่แกนนําได
ทาบทามหรือเชิญชวนใหเขารวมโครงการหรือเกิดจากการที่บุคคลเหลานี้ติดตอกับแกนนํา
และอาสาสมัครที่จะเขารวมโครงการ  ซ่ึงบุคคลเหลานี้อาจทําหนาทีแ่ตกตางกันไป  

                          ข. บุคคลที่เผชิญหนากับปญหา หรือ ผลจากการมพีฤติกรรมที่เปน
อันตรายการเขารวมการรณรงคของบุคคลดังกลาว อาจเกิดจากการที่รูจักกับแกนนําเปนการสวนตวั 
และไดรับการเชิญชวนจากแกนนํา หรืออาจะเผชิญกับปญหาและไดรับการติดตอโดยตรงจาก
ส่ือมวลชน โดยบุคคลเหลานี้จะทําหนาทีถ่ายทอดประสบการณตรงของตนใหสาธารณชนรับทราบ
และหลีกเลีย่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว 

1.2.2 หนวยงานภาครัฐ  เปนพันธมิตรอีกกลุมที่มีความสําคัญตอการรณรงค             
โดยหนวยงานภาครัฐดังกลาวมักเปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่กําลัง
รณรงค   หรือเปนหนวยงานที่ผูบริหารระดับสูงเล็งเหน็ความจําเปนในการเขารวมรณรงค  หรือ
เปนหนวยงานที่ไดรับคําเชิญจากแกนนํา   โดยหนวยงานภาครัฐจะใหการสนับสนุนในดานตางๆ 
อาทิ  การจัดทําฐานขอูลสถิติเกี่ยวกับสถานการณ การอนุมัติบุคลากรใหเขารวมกิจกรรมตางๆ การ
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรของตนในการดําเนนิกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรณรงค เปนตน  

1.2.3 องคกรพัฒนาเอกชน หมายถึง มูลนิธิ ชมรม หนวยงานที่ดําเนนิกิจกรรม
ทางสังคมโดยไมแสวงหากําไรตางๆ โดยหนวยงานเหลานี้มักรวมเปนพันธมิตรผานทางการ       
เชิญชวนจากแกนนําทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  สําหรับการใหการสนับสนุนเปนไป
ในลักษณะของการใหขอคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติ การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ  หรือการจัดกิจกรรมของกลุมของตนเองในประเดน็ที่เกีย่วของ 

1.2.4 องคกรภาคธุรกิจเอกชน  ปจจุบนัองคกรภาคธรุกิจเอกชนไดเขามามี
บทบาทในการรณรงคมากขึ้น โดยเฉพาะองคกรภาคธุรกิจขนาดใหญ การเขารวมเปนพันธมิตรของ
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องคกรภาคธุรกิจอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ไดรับการทาบทามอยางไมเปนทางการและ
เปนทางการจากแกนนํา การเล็งเห็นความจําเปนการมนีโยบายดานกจิกรรมเพื่อสังคม การเห็น
ประโยชนรวมในเชิงสรางภาพลักษณ เปนตน  โดยการใหสนับสนุนขององคกรภาคธุรกิจเอกชน   
มักเปนไปในลักษณะของการเขารวมเปนสปอนเซอรในการจัดกิจกรรมตางๆ หรือบริจาคสิ่งของ
ตางๆ  เพื่อการจัดกิจกรรมตางๆ 

1.2.5 องคกรส่ือมวลชน ประกอบดวยองคกรส่ือมวลชนของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยการเขารวมเปนพันธมิตรอาจเกิดจากการที่นักรณรงคเชิญชวน หรือขอความ
รวมมือการจัดเวทีพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนกลุมตาง ๆ   ตลอดจนการที่ส่ือมวลชนมีเจตนารมณ      
ที่จะทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรเรื่องราวผานสาธารณชน หรือเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาสําหรับการใหการสนับสนุนของสื่อมวลชนจะทําหนาที่รายงานขาวความเคลือ่นไหว และ
สภาพของผลกระทบที่เกดิขึน้กับบุคคลตางๆ ตลอดจนอาจใหความรวมมือในการผลิตและเผยแพร   
สปอตรณรงคตาง ๆ  

2.   องคประกอบเชิงกระบวนการรณรงค  
             2.1  เปาหมาย   จากการวิจัยพบวา    เปาหมายของการรณรงคเปนองคประกอบที่
สําคัญในการรณรงคเปรียบเสมือนสภาพที่นักรณรงคอยากใหเกิดขึ้นหลังจากดาํเนินโครงการ
รณรงค เปาหมายในการรณรงคสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

               2.1.1  เปาหมายระดับบุคคล  การรณรงคดานสุขภาพในสังคม แบงไดเปน 4 
ดาน คือ 

      1)  การกระตุนใหเกิดการตื่นตัวตอสภาพปญหา 
      2)  การปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่เหมาะสม 
      3)  การปรับเปลี่ยนพฤตริรมไปในทิศทางที่พึงประสงค 
      4)  การสรางสํานึก หรือความภูมใิจใหกับบุคคล 

2.1.2 เปาหมายระดับโครงสราง กลาวคือ นอกจากการกําหนดเปาหมาย       
ในระดบับุคคลแลว  บอยครั้งที่การรณรงคมีเปาหมายทีก่ารผลักดันดานตางๆ ในเชิงโครงสรางของ
ระดับสังคม ไดแก การผลักดันใหเกดิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล การรณรงคในดาน      
การสรางกระแสความตื่นตวัของชุมชน การรณรงคเพื่อการผลักดันเชงินโยบายหรือการปรับเปลี่ยน
กฎหมาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางของระบบสังคมอยางจริงจัง 
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2.2  วัตถุประสงคและผลกระทบของการรณรงค 
       โรเจอรส และ สตอเรย (Rogers and Storey, 1987 อางถึงใน กิตติ กันภัย, 2543 : 

234) นักวิชาการดานการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและควบคุมสังคม ไดอธิบายถึงมิติตาง ๆ ของ
วัตถุประสงคและผลกระทบของการรณรงควาสามารถพิจารณาได 3 ลักษณะ ดังนี ้

-    เพื่อแจงขอมูลขาวสาร (to inform) 
-    เพื่อโนมนาวใจใหกระทาํตาม (to persuade) 
-    เพื่อระดมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (to mobilize overt behavior change) 

       สําหรับวัตถุประสงคในการโนมนาวใจนั้น  เพื่อใหการโนมนาวใจประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย จําเปนตองมีวตัถุประสงคระบุไวอยางแจมชัด คือ  

1) ใหเกิดความเปนเอกภาพ มีการเนน การย้ํา การกระตุนเตือน การซ้ําไดอยาง
ตอเนื่อง 

2)    ทําใหผูส่ือสารสามารถเลือกใชสารและชองทางในการสื่อสารไดอยางถูกตอง      
3)    สามารถติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการประเมินผลเปนระยะตามตองการ 

รวมทั้งพิจารณาถึงปฏิกิริยาสะทอนกลับ  (Feedback)   แลวนํามาปรับปรุงการสื่อสารครั้งใหม
ตอไป      

4)    เปนแนวทางและเปาหมายในการดําเนินงาน ถือเปนสิ่งจูงใจสําหรับผูทํา            
การสื่อสาร 

5)   ทําใหผูรับสามารถรับรู วิเคราะห และประเมินสาร เพื่อการโนมนาวใจได
ถูกตอง 

2.3 กลุมเปาหมายของการรณรงค 
        กลุมเปาหมายมีความสําคัญมากในการรณรงคเพื่อการโนมนาวใจ ซ่ึงจะตอง          

มีการวิเคราะหอยางแนชัดวากลุมเปาหมายเปนใคร เปนอยางไร มีประสบการณ การรับรู คานิยม 
ทัศนคติ และระบบสังคม วฒันธรรมเปนอยางไร นักวางแผนเพื่อการรณรงคจะไมสามารถโนมนาว
ใจกลุมเปาหมายไดเลย  ถาหากไมรูจกัวเิคราะหกลุมเปาหมายอยางแจมแจง และถือกลุมเปาหมาย
เปนศูนยกลางในการเตรยีมสารที่ถูกตองเหมาะสม 

        จากผลการวิจัยในเรื่องการสื่อสารสุขภาพ โดยปาริชาติ  สถาปตานนท (2546) 
พบวา กลุมเปาหมายในการรณรงค อาจเปนได 2 กลุม ดังนี้ 

        2.3.1 กลุม เปาหมายที ่นักรณรงคตองการใหเกิดการ เปลี ่ยนแปลงกลุ ม
บุคคลดังกลาวเปนกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหาโดยตรงและมีพฤติกรรมเสี่ยง  
ตลอดจนเปนกลุมที่นักรณรงคตองการทําใหบุคคลเหลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
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ทิศทางที่พึงประสงค   โดยกรณีนี้ นักรณรงคมักนิยมแบงกลุมเปาหมายดังกลาวออกเปนกลุมยอยๆ 
โดยใชเกณฑตางๆ   อาทิ    

- วัย  อาทิ  กลุมเด็กเล็ก  กลุมวยัรุน กลุมวยัทาํงาน กลุมผูสูงอายุ เปนตน 
- พื้นที่เปาหมาย อาทิ กลุมในโรงเรียน  กลุมในโรงเรียน กลุมในสถาน

ประกอบการ กลุมในสถานเริงรมย กลุมในภาคเกษตรกรรม เปนตน 
- อาชีพ  อาทิ  กลุมผูใชแรงงาน กลุมเรือประมง กลุมทหารเกณฑ กลุมคนใน

เรือนจํา กลุมคนขับรถบรรทุก เปนตน 
อยางไรก็ตาม ในการเลือกตัดสินใจเลือกกลุมบุคคลใดเปนกลุมเปาหมายหลัก                 

ที่นักรณรงคตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น พบวา  นักรณรงคยังนิยมใชเกณฑ “ความเสี่ยงตอ
เร่ืองดังกลาว”  เปนแนวทางในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจ 

2.3.2  กลุมเปาหมายที่นกัรณรงคตองการใหเปนแนวรวม  กลุมบุคคลดังกลาว คือ 
กลุมที่นักรณรงคคาดหวังวาจะสามารถทําหนาที่กระตุนใหบุคคลกลุมเสี่ยงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง    โดยในกรณนีี้ พบวา นกัรณรงคนิยมแบงกลุมเปาหมายดังกลาวออกเปน 2 กลุมยอย 
ไดแก 

 1) กลุมเคยเสี่ยงและยนิดีเปนแนวรวม กลุมนี้ไดแก กลุมที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาโดยตรง และเคยมีพฤตกิรรมเสี่ยงตางๆ แตไดมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางทีพ่ึงประสงคตอการรณรงค ตลอดจนเปนกลุมที่ยินดีจะทาํหนาที่เปนแนวรวมในการสื่อสาร
เพื่อใหขอมูลที่เหมาะสมกบัสาธารณชน อาทิ กลุมคนสูบบุหร่ีที่ตัดสินใจเลกิการสูบบุหร่ี และ       
ทําหนาที่เปนอาสาสมัครใหกับการรณรงค 

 2)  กลุมยังเสีย่งแตสมัครใจเปนแนวรวม ไดแก กลุมบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยง
ในการเกี่ยวของกับประเด็นปญหาตางๆ แตสมัครใจที่จะทําหนาที่เปนอาสาสมัครในการ
ประสานงานกบักลุมเสี่ยงดวยกันใหพนจากความเสี่ยง ตวัอยางเชน กลุม Friends for Friends หรือ 
เพื่อนเตือนเพือ่น  ซ่ึงอาศัยแกนหลักของกลุมนักเรียน ทาํหนาที่ปรับทกุข ผูกมิตรกันเอง 

 3)  กลุมไมเสี่ยง แตพรอมที่จะเปนแนวรวม ไดแก กลุมบุคคลที่ไมใชกลุม
เสี่ยง แตเปนกลุมบุคคลที่มีสัมพันธภาพใกลชิดกับกลุมเสี่ยง   และพรอมที่จะทาํหนาที่ส่ือสาร
ขอมูลจากนักรณรงคไปยังกลุมเสี่ยง 

2.4    ขอมูล/ประเด็นในการรณรงค  สามารถแยกไดเปน 3 กลุม คือ 
 ก.   ขอมูลระดับพื้นฐาน เชน สถิติตัวเลขตาง ๆ ที่สะทอนสถานการณ 
 ข. ขอมูลเชิงแนวปฏิบัติตนของกลุมเปาหมาย  ลักษณะพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค  

ทักษะชวีิตที่บคุคลกลุมเสี่ยงควรรู 
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  ค. ขอมูลเชิงลึก เชน รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผลและผลกระทบของพฤติกรรม
เสี่ยงตาง ๆ ความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  

 
แนวทางในการรณรงคแนวทางหนึ่งที่สําคัญ คือ การรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อ

ตางๆ ซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรขาวสารใหความรู ความเขาใจและชักจูงใหกลุมเปาหมาย
เห็นความสําคัญในการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปนปจจยัหลักในการวางแผนการใชส่ือเพื่อการรณรงค
ของใหเกดิการอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  และการเลือกใชส่ือที่เหมาะสม
ในการวางแผนโครงการนั้นจะตองพจิารณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหส่ือที่เลือกใช
เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากทีสุ่ด และส่ิงนีน้ับเปนเหตุผลหนึ่งที่มีการเลอืกใชส่ือหลายประเภทมาใช 
เพราะสื่อแตละประเภทก็มีคณุสมบัติ ขอดี และขอดอยแตกตางกัน ดังนี ้

1.  สื่อบุคคล (Personal Media หรือ Human Media) คือ ตัวบุคคลผูนําพาขาวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  โดยอาศัยการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งในลักษณะที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ โดยการติดตอส่ือสารจะเปนลักษณะตวัตอตวั ระหวางบุคคล 2 คนขึ้นไป        
ซ่ึงเปนสื่อพื้นฐานดั้งเดิมของมนุษย และเปนชองทางสื่อสารที่สําคัญ รวมทั้งมีบทบาท                    
ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมทุกยุคทุกสมยั  ซ่ึงโครงการรณรงคสวนมากมักใชบุคคลที่มีช่ือเสียง 
เปนที่ยอมรับในสังคมมาเปนสื่อบุคคลที่ถายทอดของโครงการ  
      อิทธิพลของสื่อบุคคล 

ส่ือบุคคลมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
บุคคลเพราะเปนการสื่อสารที่มีความเปนกนัเอง และมีความเปนสวนตวักอใหเกดิความคุนเคย        
ซ่ึงชวยใหเกดิการยอมรับความคิดไดงายข้ึน  (Lazarsfeld and Manzel, 1968 : 97)  นอกจากนี ้
รายงานการวิจยัตางๆ ยังชี้ใหเห็นวารูปแบบการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา หรือการสื่อสารสองทาง 
(Two-way  Communication) นี้ มีบทบาทสําคัญตอการโนมนาวหรือชักจูงใจ เพราะเมื่อผูรับสาร
เกิดความไมเขาใจหรือไมแนใจ ก็สามารถที่จะซักถามหรือขอคํายืนยนัจากแหลงสารไดโดยทันที
ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
      ประสิทธิภาพของสื่อบคุคล 

เสถียร  เชยประทับ (2525) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของสื่อบุคคล ไวดังนี้ 
1. สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารแบบยุคลวิถี  ถาผูรับสารไมเขาใจในสาร     

ก็สามารถที่จะไตถามหรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากผูสงสารไดในเวลาอนัรวดเรว็ สวนตัวผูสงสาร      
ก็สามารถปรับปรุงแกไขสารที่สงออกไปใหเขากับความตองการ และความเขาใจของผูรับสารได
ในเวลาอันรวดเร็วเชนกัน ซ่ึงการที่ชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ
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ปฏิกิริยาสะทอนกลับ ยังสามารถลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร การเลือก
แปลหรือตีความ และการเลอืกจดจําสารได 

2.   สามารถที่จะจูงใจบุคคลใหเปลี่ยนทศันคติที่ฝงรากลึกได  ซ่ึงลาซารสเฟลดและ
แมนเซล (Lazarsfeld and Manzel, 1968) ไดใหเหตุผลในความมีประสิทธิภาพของสื่อบุคคลวา 

-  การพูดคุยเปนกันเองเปนสวนตัว  ทําใหผูพูดและผูฟงเกิดความเปนกันเอง และทํา
ใหผูฟง ยอมรบัความคิดเหน็ของผูพูดไดงายข้ึน 

-   การสื่อสารแบบเผชิญหนากัน ทําใหผูพดูสามารถดัดแปลงเรื่องราวตาง ๆ  ใหตรง
กับความตองการของผูฟงไดอยางเหมาะสม 

- การสื่อสารแบบนี้ทําใหผูฟงรูวาตนเองไดรับรางวัล หรือมีสวนรวมในเรื่องที่วา
สามารถแสดงความคิดเหน็กบัผูพูดได 
 2.  สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media)  ตามความหมายที่ สมควร  กวียะ (2530)       
ไดใหคําจํากัดความไว คือ ส่ือที่สรางขึ้นหรือเชาโดยองคกรใดองคกรหนึ่ง เพื่อใชใน             
การสื่อสารหรือการประชาสัมพันธขององคกรนั้นโดยเฉพาะ เชน นิตยสาร หรือวารสารของ
องคกร  ภาพยนตรหรือวีดีโอ เทปที่สรางเองทําเอง เสียงตามสาย ระบบโทรทัศนวงจรปด ฯลฯ 

ประสิทธิภาพของสื่อเฉพาะกิจ 
การใชสื่อเฉพาะกิจนั้นจะทําใหผูใชสามารถสื่อขาวสารขอมูลสําหรับเผยแพรรณรงค

เร่ืองหนึ่งเรื่องใดไปสูกลุมเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจง   และเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของ
กลุมเปาหมาย ทําใหประชาชนเปาหมายไดรับขาวสารความรูโดยตรง และถูกตอง ชวยให             
เกิดการตดัสินใจและลงมือปฏิบัติ อาจกลาวไดวาเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหส่ือเฉพาะกิจ                  
มีความสําคัญ และมีความจาํเปนอยางยิ่ง ก็คือส่ือเฉพาะกิจเปนสื่อที่สามารถควบคุมได  ทั้งในแง
ความถูกตองของเนื้อหาตามขอเท็จจริง และแนวคิด อีกทั้งยังเปนสื่อคอนขางมั่นใจไดวาถึงตัว         
ผูรับสาร (สุทธนิภา  ศรีไสย, 2544:33) 

อยางไรก็ตาม ส่ือเฉพาะกิจเหลานี้มีขอจํากัดในการสือ่สารไปยังกลุมเปาหมายเพราะ     
ถาไมอานหรือไมเปดรับก็ไมสามารถสื่อสารขอมูลใดๆ ออกไปได และไมเปนผลดีตอ                  
การประชาสัมพันธเชิงรุก การเลือกใชส่ือประเภทตางๆ จึงตองมีการวางแผน และการศึกษา
รายละเอียดเกีย่วกับพฤติกรรมในการเปดรับสารของกลุมเปาหมายอยางรอบคอบอีกดวย 

กลาวโดยสรุป  การดําเนนิโครงการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
นับเปนการรณรงคทางการสื่อสารโครงการหนึ่ง ซ่ึงการที่โครงการนี้จะประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไวไดนั้น   จําเปนตองอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  ทั้งนี้เนื่องจากการรณรงค
เปนสิ่งที่ตองไดรับแรงสนับสนุนทุกฝายในมหาวิทยาลัย  ดังนั้นการสื่อสารจึงเปนชองทางที่สําคัญ
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ที่สุดที่จะชวยสรางความเขาใจ และความรวมมือจากบุคคลเหลานั้น  ดวยเหตุนี้ ในการวางแผน     
การดําเนนิงานโครงการ จึงจําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
ทางดานการรณรงคทางการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนการดําเนินโครงการให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 
หลักพื้นฐานของการรณรงคทางการสื่อสาร 

สําหรับในสวนของการรณงคทางการสื่อสารนั้น วิลเล่ียม เจ เพลสลีย (William             
J.Paisley, 1989) ไดอธิบายถึง หลักการพื้นฐานของการดําเนินการโครงการรณรงคทางการสื่อสาร 
วาประกอบไปดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้  

1. การประเมินถึงความตองการ (needs) เปาประสงค (goals) และความสามารถใน     
การตอบสนองของผูรับสารเปาหมาย ในขั้นตอนแรกของการรณรงคทางการสื่อสารโดยทั่วไป  
มักจะเริ่มดวยการประเมินถึงความตองการ เปาหมาย และความสามารถในการตอบสนองของผูรับ
สารเปาหมายเปนอันดับแรก 

2.   การวางแผนงานการรณรงคและการผลิตสื่ออยางมีระบบ คือ ในสวนของ             
การวางแผนงานรณรงค มักประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนดังนี ้

ก.  การวางเปาประสงคทางการสื่อสาร (Communication goals) การวางโครงการ
รณรงคเพื่อเขาถึงมวลชน จําเปนตองมีการวางจุดประสงคหลักเกี่ยวกับระดับผลกระทบของ
เนื้อหาสารที่ตองการใหเกิดขึ้นกับองคประกอบดานจิตวิทยาของบุคคล 

ข. กลยุทธสาร (Massage strategy) ขอมูลสารนับเปนแกนสําคัญใน
กระบวนการโนมนาวใจ การทําใหบุคคลกลุมเปาหมายเปดรับตอการรณรงคทางการสื่อสาร      
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งก็ดวยความหวังที่วาบุคคลเหลานั้นจะไดรับอิทธิพลจากเนื้อหาสาระดังกลาวที่ส่ือ
ไปให ซ่ึงประสิทธิภาพของสารสวนใหญจะขึ้นอยูกบัลักษณะการเราอารมณที่ใช รูปแบบ            
การนําเสนอชนิดของสารที่ตองการสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา รวมไปถึงปจจยั
ทางดานผูสงสาร 

หลักเกณฑการวิเคราะหสาร ที่ไดนําเสนออกไปนั้น ส่ิงสําคัญที่ควรพิจารณาไดแก 
-  ความถี ่(Frequency) 
    ความถี่ในการนําเสนอ จะมีผลอยางมากตอการเรียนรู และการโนมนาวตางๆ แมวา

บางครั้งเนื้อหาอาจจะไมนาสนใจก็ตาม แตก็ตองมีความถี่ที่พอเหมาะ มิฉะนั้นแลวก็อาจจะเกดิผล
ในทางตรงกนัขามได  ในขณะเดยีวกนัเนื้อหาที่ถูกนําเสนอซ้ําๆ กันบอยโดยไมเปลี่ยนแปลง             
ตามควร ก็อาจจะไมไดผลดนีัก  เนื้อหาทีน่ําเสนอควรจะมีความหลากหลายควบคูไปกับความถี่ดวย
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คุณภาพ และปริมาณ ก็ควรผสมผสานกันไป ชวงเวลา (Timing) ของการนําเสนอก็เปนสิ่งที่ตอง
พิจารณาเชนกนั เวลาที่นําเสนอควรเปนเวลาที่มีผูชมใหความสนใจทีจ่ะชมมากพอสมควร 

-  รูปแบบ (Style) 
    รูปแบบที่นาํเสนอแบบพืน้ๆ ทั่วไปอาจจะไมคอยจูงใจ ดังนัน้การนําเสนอดวย

รูปแบบของละคอน (Dramatic)  แบบอารมณขัน (Humorous) หรือรูปแบบที่เขาใจงายดจูะทําให
นาสนใจกวารูปแบบของรายการที่ส้ันๆ กะทัดรัด จะเรยีกรองผูชมไดมากกวารายการที่คอนขางยาว 
ส่ิงสําคัญคือการพยายามใหรูป และเนื้อหาสามารถเกี่ยวของกับชวีิตของผูรับสาร หรือเกดิ
ประโยชนตอผูรับสารงายตอการเขาใจ กจ็ะสามารถสรางความนาสนใจได 

-  ลักษณะเนื้อหาท่ีใชความสนใจ (Content appeal) 
    ลักษณะของการนําเสนอเพื่อการชักจูงหรือโนมนาวดวยวิธีการนําเสนอดานเดียว     

(One-sided argument) เหมาะสําหรับเนือ้หาที่มีขอสรุปตายตัวอยูแลว สวนการนาํเสนอสองดาน 
(Two-sided argument) เปนลักษณะของการนําเสนอเนือ้หา โดยมีการโตแยงกันทางความคิดเกดิขึ้น  
วิธีการเหมาะสําหรับผูชมที่คอนขางจะมีการศึกษา และมีทาทีจะโตแยงตอขอมูลไดงาย 

 การออกแบบเนื้อหาสารตองสอดประสานไปกับเปาประสงคของผลกระทบที่ไดวางไว 
โดยคํานึงถึงวาควรจะกลาวถึงอะไร และใชรูปแบบในการนําเสนออยางไร  นอกจากนัน้กย็ังมี
องคประกอบในดานตางๆ ของผูนําเสนอสารตอการชักจงู  ซ่ึงนักวิจยัไดประเมินจากบุคลิกลักษณะ
ตางๆ ของ Presenter ที่สนใจศึกษาในแงตางๆ ดังตอไปนี ้

1)  ความนาเชื่อถือ และไววางใจ (Reliability and trustworthiness) เชน ความจริงใจ
วางใจได ซ่ือสัตย 

2)  ความเชี่ยวชาญสามารถ (Expertness) เชน การผานการศึกษาอบรม มีความรู และ
ความชํานาญเฉพาะเรื่องที่นาํเสนอ 

3)  ลักษณะความคุนเคย และคลายคลึงในปญหา ที่ผูรับสารเปาหมายเคยประสบ ทําให
สามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางตัวนาํสารกับบุคลลที่ตองการสื่อไปถึง 

4)  ความคลองแคลว กระฉับกระเฉง และบุคลิกดี เชน มีชีวิตชีวา ตื่นตัว ไมนาเบื่อ
สําหรับเนื้อหาที่เปนความรู 

ค.  ชองทางการแพรกระจายสาร (Message distribution) นักสื่อสารการตลาดตอง
จัดทําแผนงานการใชส่ือ เพือ่สงเสริมใหเขาถึงผูรับสารเปาหมาย  โดยตองคํานึงถึงเทคนิควิธีการ
นําเสนอสารในแตละชนิด ความบอยครั้ง การเปดรับอยางเลอืกสรรของกลุมเปาหมายซึ่งมี         
ความแตกตางกัน     ในสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ลักษณะ และสไตลของสื่อแตละชนิด  
รวมถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายของสื่อแตละประเภท  

DPU



 
 
                                                                                                                                                                            22 

3. การประเมินผลอยางตอเนื่อง  เปนสิง่จําเปนนับตั้งแตการประเมนิกอนการเริ่มทํา    
การรณรงค ในระหวางการรณรงค และหลังจากดําเนนิกิจกรรมการรณรงคเสร็จสิ้นแลว เพื่อที่จะ
ประเมินความสําเร็จหรือขอผิดพลาดในการรณรงคในชวงเวลาตางๆ ไดเพื่อนําผลจากการประเมนิ
เหลานั้นมาหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพไดมากที่สุดนัน้เอง 

4. บทบาทเสริมของสื่อมวลชน และการสื่อสารระหวางบุคคล เปนเรื่องสําคัญ
สําหรับการรณรงค ซ่ึงตองอาศัยบทบาทของสื่อมวลชนในการเปนสือ่กลางที่สําคัญในการสื่อสาร
กิจกรรมตางๆ ในการรณรงคไปสูกลุมเปาหมายหลักไดอยางทั่วถึง  เนื่องจากสื่อแตละประเภท        
มีขอดีและขอดอยจํากัดอยูในตัวเอง  ดังนั้น จึงตองเลอืกใชส่ือหลายประเภทเพื่อเสริมขอเดนและ   
ลดขอดอย 

5.   การเลือกส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย จะชวยทําใหกลุมเปาหมายไดรับสารได
เต็มที่มากขึ้น  

จากแนวคิดเรื่องการรณรงคที่นํามาศึกษาในการทําวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นไดวา
พื้นฐานการรณรงค เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินการรณรงค 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตนนั้น คือ ตองตอกย้ําเพื่อใหเกิดกระแสความนิยม    
ในการอนุรักษพลังงานแผขยายในวงกวางและแรงมากยิ่งขึ้น โดยใหความรูกับนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยในดานตางๆ เพื่อใหความเขาใจถึงขอเท็จจริงในการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจะเผยแพรวิธีการอยางงายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใชพลังงานอยางคุมคา ซ่ึงสามารถใชไดชีวิตประจําวัน เนือ่งจากการใช
พลังงานของคนไทยที่ผานมายังคงเปนพฤติกรรมที่ฟุมเฟอย 

นอกจากนี้การรณรงคยังมีแนวทางที่นาสนใจที่จะชวยใหการดําเนินโครงการ
ประสบความสําเร็จ   ซ่ึงเรียกวา “3Es” ไดแก Education Engineering และ Enforcement 

1. Education  หมายถึง  การใหการศึกษา ใหความรูแกกลุมเปาหมาย  เพื่อให
กลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล ความรูที่จะเปนพื้นฐานที่นําไปสูการเกิดทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่
โครงการตองการ 

2.  Engineering  หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม วสัดุ 
อุปกรณไปจนถึงการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือหรือวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสภาพ
ปญหาในเรื่องที่ทําการรณรงค 

3.  Enforcement   หมายถึง การบังคับใชกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่ไปสนับสนุน
การแกไขปญหาของโครงการอันจะนําไปสูการเกิดพฤตกิรรม  หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่โครงการตองการ 
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อยางไรก็ตาม โรเจอร  และสตอเรย (Rogers and Storey, 1987 ; Olson, 1999 : 35)    
พบวา  การผสมผสานวิธีการจากทั้ง 3 สวนจะกอใหเกดิผลไดดีกวาผลรวมของการใชวิธีการแตละ
สวนแยกจากกนั 

นอกจากนี้ผูวจิัยไดนําเอาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสื่อสารเชิงประยุกตนํามาใชเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาลักษณะองคความรูดานการสื่อสาร  ตลอดจนกระบวนการในการสื่อสาร      
เพื่อนําไปสูประสิทธิผลในการสื่อสารในดานตางๆ  ซ่ึงสงผลใหการดําเนินโครงการรณรงคดาน    
การอนุรักษพลังงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีก่าํหนดไว 

 
ความหมายของการสื่อสารเชงิประยุกต 

การสื่อสารเชิงประยุกต (applied communication) เปนคําที่ใชในการอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะขององคความรูในสาขาวิชาดานการประชาสัมพันธ (public relations) การโฆษณา 
(advertising) การสื่อสารการตลาด (marketing communication) และงานดานการสื่อสารรณรงค
ตางๆ (communication  campaigns) อาทิ การสื่อสารรณรงคทางการเมือง สุขภาพ ธุรกิจ และสังคม 
เปนตน ซ่ึงเนนหนกัในดานการแสวงหาแนวทางทีม่ีประสิทธิผลในการสื่อสาร (effective 
communication) ในบริบทตางๆ  และหากอธิบายในเชิงรายละเอียด อาจกลาวไดวา การสื่อสารเชิง
ประยุกต หมายถึง ลักษณะขององคความรูดานการสื่อสารที่เนนหนักใน 3 ประการ คือ 

1. การทําความเขาใจปรากฏการณดานการสื่อสาร ตัวอยางเชน การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแหลงสาร (source credibility)  หรือ การศึกษาเกีย่วกบัองคประกอบ
ตางๆ  (factors) ที่ทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จ (effective communication) เปนตน  

2.  การมุงเนนการนําองคความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในเชิงการปฏบิัติงานตางๆ และ
การคาดทํานายสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ตวัอยางเชน การนําความรูเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของ
แหลงสารมาใชในการคัดเลอืกผูนําเสนอ (presenter) สินคาโฆษณาทางโทรทัศน หรือ การนํา
ความรูเกี่ยวกบัองคประกอบตางๆ ที่ทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จมาใชในการออกแบบงาน
รณรงค (campaign design)  และคาดเดาระดับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของกลุมเปาหมาย 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 

ในปจจุบนัการประชาสัมพันธ  เปนเครื่องมือที่เขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนนิงาน
ขององคการหรือหนวยงานตาง ๆ เปนอยางมาก    แตละองคการตางตระหนกัถึงพลังความสามารถ
ของเครื่องมือช้ินนี้เปนอยางดี   ดังจะเห็นไดจากการที่องคการหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ      
ภาคธุรกิจ เอกชน รวมทั้งองคการที่ไมแสวงหากําไรทั้งหลาย ตางก็มีการกําหนดแผนการ
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ประชาสัมพันธขึ้นมาเอง  โดยเหตุผลประการสําคัญที่ทําใหการประชาสัมพันธเขามามีบทบาท 
และมีความสาํคัญตอการดําเนินงานทกุ ๆ วงการก็คือ  การที่สังคมปจจุบันมีการขยายตวัรวดเร็ว
และทวีความซบัซอนมากขึ้น  แตทุก ๆ สวนของสังคมยังตองเกี่ยวของพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกัน  
ดังนั้นหนทางที่จะชวยสรางความเขาใจเพือ่นําไปสูการไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากผูเกีย่วของ 
ก็คือ การประชาสัมพันธนั่นเอง  

คําวา “การประชาสัมพันธ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา PUBLIC RELATION ซ่ึงถา
พิจารณาดูศพัทตามภาษาแลว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความใกลเคียงกัน คือ 

PUBLIC  = ประชาชน หมูคน กลุมคน 
RELATIONS = สัมพันธ ผูกพัน เกี่ยวของ 
ดังนั้น คําวา  “การประชาสัมพันธ”  ถาแปลตามตัวอักษรก็จะไดความหมายวา           

การเกี่ยวของผูกพันกับคนหรือความสัมพันธระหวางหนวยงาน สถาบัน กับกลุมประชาชน         
(วิรัช  ลภิรัตนกุล,  2514 : 5) 

จอหน อี มารสตัน (Maston, 1979 : 3-6 อางใน The Nature of Public Relations) 
นักวิชาการแหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดใหคําจํากดัความวา “การประชาสัมพันธ” เปนหนาที่ของ
ฝายบริหารที่ตองการประเมนิทัศนคติของกลุมคน กําหนดนโยบายและวิธีการดําเนนิการของ
องคกรใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมคน และดําเนินตามโครงการ (และการสื่อสาร) 
เพื่อใหมหาชนเกิดความเขาใจและยอมรับ 

วิรัช  ลภิรัตนกลุ (2546 : 2) สรุปความหมายของการประชาสัมพันธวา “การประชาสัมพันธ 
หมายถึง การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอนัดีระหวางองคการ สถาบนั กบักลุมประชาชน
ที่เกีย่วของ เพือ่หวังผลในความรวมมือจากประชาชนนั่นเอง 
 
เปาหมาย และวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ  

เปาหมาย (Goal) ของการประชาสัมพันธนั้น เปนการกําหนดที่คอนขางชัดเจน และ
แนนอนกวาวตัถุประสงค (object) เชน วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ ตองการใหคนอาน
หนังสือออก และเขียนไดมากขึ้นทุกจังหวัดในอีก 5 ปขางหนา  เปาหมายก็คือ การกําหนดลงไป
ชัดเจนวาตองการใหประชาชนในจังหวัดใด อานออกเขียนไดเพิม่ขึ้นเปนรอยละเทาไรภายใน          
กี่ป เปนตน  กลาวคือ  เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพการณในอนาคตที่องคกรพึงปรารถนา โดย          
ในการกําหนดเปาหมายจําเปนตองพิจารณาความสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกองคกร ซ่ึง ปาริชาติ    สถาปตานนท (2547) ไดสรุปเปาหมายในการสื่อสารโดยทั่วไป
ไว ดังนี ้
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1. เปาหมายเชิงชือ่เสียง (reputation) อาทิ  ภาพลักษณองคกร 
2. เปาหมายเชิงสัมพันธภาพระหวางองคการกับสาธารณชน (relationship) 
3. เปาหมายเชิงการตลาดขององคกร (marketing) 
สําหรับวัตถุประสงค (objective) ในการดําเนินการประชาสัมพันธ วิจิตร  อาวะกุล 

(2522 : 42-43) สรุปวัตถุประสงคโดยทั่วไป ไดดังตอไปนี้  
1.  การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางและรักษาชื่อเสียง เกยีรติคุณ ความนิยม และ

ภาพลักษณที่ดขีององคการ (Positive Steps to Achieve Goodwill) 
          กลาวคือ  การประชาสัมพันธ  เปนกระบวนการสื่อสารที่ชวยในการสราง       

ความเขาใจอนัดีระหวางองคการที่ทําการประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมายแวดลอมทัง้ภายใน และ
ภายนอกองคการ  รวมทั้งทําใหประชาชนเกิดความนิยม   เล่ือมใสศรัทธา มีทัศนคติในทางบวกตอ
นโยบาย   ทาที   วิธีการดําเนินงาน   และผลทั้งหลายขององคการ    ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือและ
สนับสนุนตอการดําเนนิงานในดานตาง ๆ ขององคการในที่สุด 

         นอกจากการประชาสัมพันธจะมบีทบาทในการเสริมสรางสิ่งที่ดใีหกับองคการแลว     
การประชาสัมพันธยังมีบทบาทที่จะตองรักษาสิ่งดีๆ เหลานั้นใหคงอยูคูกับองคการดวย  โดยงาน
ประชาสัมพันธจะเปรียบเสมือนเปนกระจกเงา หรือเสียงสะทอนใหกับองคการไดรับทราบปญหา 
หรือขอบกพรองตางๆ  ขององคการแลวนําไปสูการหาหนทางปรับปรุงแกไข เพื่อรักษาสิ่งที่ดีให    
คงอยูคูกับองคการไว 

2. การประชาสัมพันธเพื่อการปองกันและแกไขความเขาใจผิด วิกฤตการณ หรือช่ือเสียง     
ที่ไมดี (Action to Safeguard Reputation) 

3.   การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมอิทธิพลชักจูงใจ (Influence the Public) 
      เปนการประชาสัมพนัธเพือ่ใหไปมบีทบาทในการสรางความเชือ่ถือเล่ือมใส ศรัทธา 

เกิดความรูสึกที่ดีและสนับสนุนองคการหรือหนวยงานนั้น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
4.   การประชาสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธภายใน (Internal Relations) 
      การดําเนินงานของสถาบันใดก็ตาม จะเปนไปดวยความเรียบรอยราบรื่นหรือไม

เพียงใดนั้น  ความสัมพันธของกลุมประกอบภายในสถาบันเปนปจจัยหรืออุปสรรคสําคัญอันดับ
แรกของสถาบัน กลาวคือ หากความสัมพันธภายในสถาบันดี การดาํเนินงานของสถาบันจะเปนไป
ดวยความราบรื่น   แตหากความสัมพันธภายในไมดี  นอกจากจะเปนอุปสรรคของการดําเนนิงาน
แลว    ยังจะมผีลตอความสัมพันธกับกลุมประชาชนภายนอกดวย 

5.  การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการตลาด 
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     เปนการนําความรูดานการประชาสัมพันธมาประยุกตใชกับความรูเร่ืองหลักการตลาด  
โดยมุงใหเกิดความรวมมือ และการสนับสนุนจากกลุมเปาหมายในเชิงธุรกิจ โดยจะเนน              
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการนั้นๆ  ใหผูบริโภคเปาหมายไดรับทราบ และ
ชักชวนโนมนาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติ และพฤติกรรม 

 
กระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ 

คารล เอช เฟร็ดเดอริค (Friederich, 1975)  สรุปขั้นตอนในกระบวนการสื่อสารไว          
4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การแสวงหาขอมูล (Fact – Finding and Research) 
     เปนขั้นตอนแรกสําหรับการดําเนนิงานประชาสัมพนัธ กลาวคือ เปนการคนควาหา

ขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ ที่จะเปนประโยชนในการวางแผนงานประชาสัมพันธ รวมไปถึง        
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายที่มีตอองคการดวย เพื่อจะไดทราบถึงทัศนคติของ
ผูรับสารหรือกลุมเปาหมาย รวมไปถึงความเขาใจ และการสนับสนุนของกลุมเปาหมายที่มีตอ
องคการ 

2.  การกําหนดนโยบาย และการวางงานแผนประชาสมัพันธ (Policy Establishment 
and Program Planning) 

     เปนการนําเอาทัศนคติ ความคิดเหน็ของประชาชนที่คนควารวบรวมไดมาพิจารณา
วางแผนกําหนดนโยบายขององคการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานประชาสัมพันธอยางถูกทิศทาง 
และเหมาะสม 

3.  การสื่อสาร (Communication) 
     เมื่อไดมีการวางแผนแลว ก็จะปฏิบัติตามแผนที่วางไวไปยังประชาชนกลุมเปาหมาย 

โดยอาศัยวิธีการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณ และกลุมเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
4.  การประเมนิผล (Evaluation) 
     เปนการประเมินผลและวดัประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมที่ได

ดําเนินการไป เพื่อใหนักประชาสัมพันธไดทราบวาการปฏิบัติงานของตนเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายที่ไดวางไวในแผนการประชาสัมพันธหรือไม เพียงไร 
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    ผลสะทอนกลับ                                      ผลสะทอนกลับ               
     
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  กระบวนการประชาสัมพันธตามแนวคิดของเฟร็ดเดอริค 
ที่มา : Karl H. Friederich. (1975).   The Public Relations Process.   

 
จอหน อี มารสตัน (Marston, 1987 อางถึงใน เกษม  จนัทรนอย, 2537 : 12-13) ไดสราง

ขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธขึ้น เรียกวา สูตร R-A-C-E : 
R หมายถึง  การวิจยั (Research) 
A หมายถึง  การกระทํา (Action) 
C หมายถึง  การสื่อสาร (Communication) 
E หมายถึง  การประเมินผล (Evaluation) 
 
โดยขอมูลทั้ง 4 ขอนี้สามารถหมุนวนกลับเพื่อนําไปเปนแผนปฏิบัติการกาํหนด

กิจกรรมไดอีก การดําเนินการดานการประชาสัมพันธ จงึเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนละเอียดออน             
ในการตรวจสอบอยางดี การกําหนดขั้นตอนทั้ง 4 ไวก็เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง            
ในการทํางานที่ตองอาศัยการสื่อสารเปนสําคัญ  ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนภาพของทัง้ 4 ขั้นตอนได
ดังนี ้

 
 

                  

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาแสวงหาขอมูล 
 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดนโยบายและ 
การวางแผนประชาสัมพันธ 

ขั้นตอนที่ 3  การสื่อสาร 

กลุมเปาหมาย 
ภายในองคการ 

กลุมเปาหมาย 
ภายนอกองคการ 
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ภาพพจนของ 
          หนวยงาน 
                                                                    Company Image 
 
 
 
 
       R         A       C   E 
 
   การวิเคราะหหาขอมูล               การวางแผน                  การปฏิบัติ                               การประเมินผล 
    และการเฝาดูสังเกตการณ             กําหนดกิจกรรม                  การติดตอสื่อสาร    
    การดูขอมูลสะทอนกลับ             Planning advance                 นําแผนไปปฏิบัติ          Evaluation              
    Data analysis & Monitor               Action & Communication 

 
 
            ขอมูลสะทอนกลับ (Feedback)               กําหนดกิจกรรม (Programming)            นําแผนไปปฏิบัติ Action 

 
ภาพที่ 2.2  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ สูตร RACE 
ที่มา : (John E. Marston, 1979  อางถึงใน เกษม  จนัทรนอย, 2537)  

 
 

อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงกระบวนการดาํเนินงานประชาสัมพันธแลว สกอต เอ็ม         
คัทลิป แอลเล็น เอช เซ็นเตอร และ เกรน เอ็ม บรูม (Cutlip, Center, and Broom, 1999)  ถือวาเปน     
ผูมีอิทธิพลตอความคิดของนกัวิชาการและนักประชาสัมพันธทั่วไป โดยเขาไดแบงกระบวนการ
ประชาสัมพันธออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การวิจยั – รับฟง (Research –Listening) 
        เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินการประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนการหาขอมูล

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ “ปญหาที่สถาบันกําลังเผชิญอยู” เพื่อเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ 

2. การวางแผน – การตัดสินใจ (Planning – Decision Making) 
        เปนการนําเอาขอมูลที่รวบรวมไดจากการวจิัย และรับฟงมาพิจารณาประกอบการ

วางแผน กําหนดนโยบาย และโครงการตางๆ  ตลอดจนการตัดสินใจใชกลยุทธในการดําเนนิงาน
ประชาสัมพันธ 
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3. การสื่อสาร (Communication) 
        เปนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว โดยใชเครื่องมือ เทคนิค และกลยทุธ

ทางการสื่อสารในการเผยแพรขาวสาร 
4. การประเมินผล (Evaluation) 
        เปนขั้นตอนสุดทายของการดําเนนิงานประชาสัมพนัธ โดยมุงที่จะติดตามวา              

“งานประชาสัมพันธที่ไดทําไปนั้นใหไดผลดีมากนอยเพยีงไร” 
จากแนวคิดขางตน แมวาจะมีขอปลีกยอยแตกตางกันบางก็ตาม แตแนวคดิสวนใหญ

ไดรับอิทธิพลจากคัทลิป เซ็นเตอร และบรูม มาก  ซ่ึงจะขอขยายแนวคิดของแตละขั้นตอนใหเกดิ
ความเขาใจเพิม่ขึ้น ดังนี ้

1. การวิจยั – การรับฟงความคิดเห็น (Research – Listening) 
        เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินงานประชาสัมพันธ  โดยการสํารวจคนควาหา

ขอเท็จจริง ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวจิยัและการรับฟงความคิดเหน็ ซ่ึงเปนการสํารวจตรวจสอบ
ประชามติ  ความคิดเห็น ทศันคติ ตลอดจนปฏิกิริยาที่ประชาชนที่เกีย่วของมีตอการดําเนินงานหรอื
ตอนโยบายขององคการ  แลวนําผลที่ไดมาประมวลเปนขอมูลเพื่อนําไปสูการวางแผนและตัดสินใจ
ใชกลยุทธการดําเนินงานประชาสัมพันธตอไป 

2. การวางแผน – การตัดสินใจ (Planning – Decision Making) 
         เปนการนําเอาทัศนคต ิความคิดเหน็ ขอมูล และปฏิกิริยาตางๆ ที่คนควารวบรวม

มาได เพื่อนาํมาพิจารณาประกอบการวางแผน กําหนดนโยบายและโครงการขององคการ โดย
กําหนดวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ กําหนดกลุมเปาหมาย กิจกรรมและสื่อที่ใชในการ
ประชาสัมพันธ กําหนดระยะเวลา งบประมาณ และวิธีการประเมินผล 

3. การสื่อสาร (Communication) 
        เปนขั้นตอนการลงมือปฏิบัติดําเนินการสื่อสารตามแผนงานที่ไดกําหนด โดยการ

ติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายที่เกีย่วของ  รวมทั้งจะตองรับฟงความคิดเห็นและปฏิกิริยาตอบกลับ
จากกลุมเปาหมายดวย  

ในขั้นนี้สามารถอธิบายดวยแบบจําลองกระบวนการสื่อสารของเบอรโล (David K. 
Berlo)  ไดดังนี้ 
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S            M   C         R 
            ผูสงสาร       สาร   ชองสาร              ผูรับสาร 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 2.3  กระบวนการสื่อสาร S-M-C-R 
ที่มา : David K. Berlo. (1960). The Process of Communication.  หนา 72. 
 

กลาวคือ ในกระบวนการผลิตงานประชาสัมพันธแลว ผูสงสารจะไดแก กลุมบุคคล
หรือสถาบันที่ตองการจะทําประชาสัมพันธ และผูรับสารก็คือกลุมเปาหมายขององคการ  สวนสาร 
หรือ ตัวสารนั้นก็คือส่ิงที่นักประชาสัมพันธพยายามที่จะถายทอดไปสูกลุมเปาหมายของตน 
กระบวนการเรียบเรียงเนื้อหาสารเขาดวยกนั เราเรียกวา “การเขารหัส” เมื่อเขารหัสสารแลว 
ขั้นตอนตอไปก็คือ การเลือกชองทางการสื่อสาร เพื่อนําไปสูผูรับสาร 

4. การประเมินผล (Evaluation) 
เปนการดําเนนิงานขั้นตอนสุดทาย เพื่อวัด ตรวจสอบ หรือประเมินการดําเนินงาน

ตามที่ไดกําหนดไวในแผน  ตลอดจนวัดผลทั้งหมดวาบรรลุตามวตัถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม 
เพียงใด   มีปญหาหรืออุปสรรคใด และควรจะแกไขปรับปรุงในประเดน็ใดบาง 
 
การวางแผนประชาสัมพันธ  

พรทิพย  พิมลสินธุ (2540 : 14)  ไดใหนิยามของการวางแผนการประชาสัมพันธวา 
“การวางแผนประชาสัมพันธ” หมายถงึ การกําหนดวิธีการปฏบิัติเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ และเพื่อใหการดําเนินงานนัน้ๆ มีความสอดคลองตอเนื่อง เพื่อบรรลุ
เปาหมายทีว่างไว  โดยแผนการประชาสัมพันธนี้อยางนอยจะตองระบุกิจกรรมตางๆ พรอมทั้ง
กําหนดเวลา และรายละเอียดอื่นที่เหมาะสม 

• ทักษะในการสื่อสาร 
• ทัศนคติ 
• ความรู 
• สภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

• รหัส 
• เนื้อหาสาร 
• การดําเนนิงาน 
    ผลิตสาร 
 

• รูป 
• รส 
• กล่ิน 
• เสียง 
• สัมผัส

• ทักษะในการสื่อสาร 
• ทัศนคติ 
• ความรู 
• สภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม

 
 

เขารหัส 
 
 

ถอดรหัส DPU
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จิตราภรณ  สุทธิวรเศรษฐ (2537 : 79)  ในการวางแผนการประชาสัมพันธ มี
องคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการที่มีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธองคประกอบเหลานี้ ไดแก 

ก.  การตัดสินใจและการวางนโยบาย 
     การที่เรามีการตัดสินใจ เพราะมีบางสิ่งบางอยางกระทบกระเทอืนการปฏิบัติงาน 

หรือกลาวไดวามีความกระทบกระเทือนนัน้ มาจากสิ่งแวดลอมของผูทําการตัดสินใจและบทบาท     
ที่เขาไดรับ 

ความหมายของการตดัสินใจ 
การตัดสินใจเปนการกระทาํอยางรอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรที่มีอยู โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนี ้
1)  การตัดสินใจเปนกระบวนการดานความคิด  ทั้งจะตองมีความสุขุมรอบคอบ เพราะ

อารมณและองคประกอบของจิตใตสํานึกมอิีทธิพลตอกระบวนการความคิดนั้น 
2)  การตดัสินใจเปนเรื่องของการกระทาํทีม่ีจุดมุงหมายเพื่อใหไดผลลัพธและความสําเร็จ

ที่ตองการและหวังไว 
กระบวนการตัดสินใจ 
1) การตัดสนิใจที่ดีขึน้อยูกับตัวผูทําการตดัสินใจ ซ่ึงมีความสามารถในการคดิสรางสรรค 

และรูองคประกอบและสถานการณเร่ืองราว รวมทั้งส่ิงแวดลอมกอใหเกิดการตัดสนิใจ ในการ
ตัดสินใจนี้สามารถนํามาใชชวยในการตดัสินใจในปจจบุัน  ผูที่ทําการตัดสินใจจะตองระลึกเสมอ
วา ตัวเองไมสามารถที่จะพิจารณาความจริงไดหมดทกุอยาง แตจะตองรูจักเลือกวธีิการที่ไดมาซึ่ง
ขอมูล 

2)  การตัดสินใจที่ดีขึ้นอยูกบัการที่มีความเขาใจในประเด็นปญหาที่ถูกตอง 
3) ในการตัดสินใจนัน้ การคนหา และการวิเคราะหทรัพยากรที่มอียู และผลที่ตามมา

ภายหลังเปนสิง่สําคัญของขั้นตอนนี้เปนขัน้ตอนของการหาเหตุ และผล 
4)  การเลือกวิธีแกปญหา  ถึงแมวาไดมีการออกแบบการตัดสินใจอยางดีที่สุดแลว ก็

ตองมีการจัดอันดับความพอใจในวิธีการแกปญหา 
5) การยอมรับจากสถาบัน การที่จะไดมีการปฏิบัติงานจะตองมีการยอมรับการตัดสินใจ

นั้นๆ  จากสถาบัน เพื่อความแนใจในการปฏิบัติงาน 
ข.  มนุษยปจจัย 
     มนุษยปจจยัจัดเปนองคประกอบที่สําคัญที่เกี่ยวของในการวางแผนการประชาสัมพันธ

องคประกอบหนึ่ง  เพราะในการทํางานประชาสัมพันธ และการวางแผน  จําเปนที่จะตองอาศัยผูรู
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เขาใจในวิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ และวางแผน จําเปนที่จะตองอาศัยผูรูเขาใจในวิธีการ
ดําเนินการประชาสัมพันธอยางถูกตอง  เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ  เปนทรัพยากรที่มีคาเพราะ
มนุษยเปนผูรู ความสามารถในการใชเหตุผล และขอมูลอันเปนประโยชนในการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ 

ค.  งบประมาณ 
      งบประมาณเปนองคประกอบปจจัยที่สําคัญอยางมากตอการวางแผนการประชาสัมพันธ

ชวยทําใหการทํางานมีความคลองตัวขึ้น เพราะงานดานการประชาสัมพันธเปนงานที่ตองใช       
ความพยายามอยางตอเนื่องจงึจะเห็นผล  หากผูบริหารองคการมีนโยบายใหการสนับสนุนดาน     
การประชาสัมพันธก็ควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณดวย 

ง.  เวลา 
    ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองมีเวลาเพียงพอที่จะคิดหาลูทางในการเตรียมการ

และดําเนนิงานการศึกษาหาขอมูล เพื่อที่จะใหเปนกลยุทธในการดาํเนินการตางๆ ใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย 

จ.  คานิยมและวัฒนธรรมประเพณี 
      คานิยม หมายถึง  ส่ิงที่ยดึถือประจําใจที่ชวยในการตดัสินใจเลือก 
      คานิยมทางสังคม หมายถึง แนวทางสําหรับสมาชิกของสังคมที่จะยดึถือเปนแนว

ปฏิบัติมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด 
     วัฒนธรรม หรือมรดกทางสังคม   หมายถึง   ทุกสิ่งทุกอยางอันเปนแบบแผน     

ในการคิด และการกระทําทีแ่สดงออกถึงวถีิชีวิตของมนษุยในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
     วัฒนธรรมและประเพณมีักใชคูกัน เพราะเปนการกระทําที่แสดงออกถึงการดําเนิน

ชีวิตของคนในสังคมอันเกดิมาจากความเชื่อถือ มีผลตอการแสดงออกทางความคิด และทัศนคต ิ
      การประชาสัมพันธ เปนกระบวนการทีต่องเกี่ยวของกับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ 

รวมทั้งคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ของคนในสังคม หรือองคกรที่ตองการติดตอ  และเขาถึงชวยให
การวางแผนไมขัดกับความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมมีผลดีในการเลือกใชส่ือในการประชาสัมพนัธ     
ที่ถูกตองเหมาะสม  เพราะธรรมชาติของมนุษยจะยอมปฏิบัติตอส่ิงที่ไดรับรู ก็ตอเมื่อส่ิงนั้นไมขดั
กับความรูสึก คานิยมของตัวเอง และสังคม 

ฉ. วัสดุอุปกรณ  
     เปนปจจยัที่จะชวยในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และติดตอส่ือสาร    

หากขาดวัสดุอุปกรณที่จําเปนก็จะทําใหลาชาไมทันการณ  
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ธนวลี  บญุลือ (2530 : 109)  ไดแบงประเภทผูมีสวนรวมในการวางแผน
ประชาสัมพันธ  เปน 2 ประเภท ไดแก 

1.  การวางแผนประชาสัมพันธจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง (Top – down planning)       
มักเปนลักษณะของการวางแผนรวมหรือแผนแมบท กลาวคือ เปนแผนในลักษณะของนโยบาย
จากรัฐบาลหรอืจากผูบริหารขององคการ 

2.  การวางแผนประชาสัมพันธจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน (Bottom – up planning) 
หมายถึง แผนที่แบงตามวตัถุประสงคหรือลักษณะการใช หรือโครงการตางๆ กลาวคือ เปน        
การวางแผนยอยๆ จากนกัประชาสัมพันธระดับลาง แลวเสนอขึ้นเพือ่รวบรวมเขาเปนแผนรวมที่
ครอบคลุมงานทุกดานของงานประชาสัมพันธ การวางแผนประเภทลางสูบนนี้ถือไดวาเปน   
แผนที่มีความใกลเคียงกับความเปนจริง หรือสนองความตองการ หรือแกไขปญหาไดแทจริงกวา
แผนที่มาจากเบื้องบน ซํ้ายังสรางความผูกพันระหวางแผนกับผูวางแผน เปนการกระตุนใหมี     
ความรับผิดชอบและผูกพันกับการดําเนินตามแผน  ทําใหแผนมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
หลักเกณฑในการพิจารณาเลือกส่ือ    

เสกสรร  สีสายสด (2542 : 248) ไดแบงการพิจารณาเลือกสื่อใชตามศักยภาพในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธเปน 4 ปจจยั หรือที่เรียกวา “4M” ซ่ึงไดแก 

1.  บุคลากร (Men)  หมายถึง  บุคลากรของฝายประชาสัมพันธและบุคลากรของฝายอื่น
ในหนวยงานที่จะใหการสนับสนุน กลาวคือ บุคลากรเหลานี้จะตองมีจํานวนเพยีงพอ และมีความรู
ความสามารถในการผลิตและเผยแพรขาวสาร 

2.  งบประมาณ (Money)  เปนปจจยัที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะมองขามไมได โดยทัว่ไป
แลวองคการหรือหนวยงานตางๆ นั้นจะมีการจัดตั้งงบประมาณเตรียมไว  ดังนั้นหากการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธใหเปนไปตามแผนที่วางไว ก็จะไมกอใหเกิดปญหาดานงบประมาณ 

3. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ (Material) การดําเนินการใด ๆ ก็ตามสิ่งจําเปน    
อยางหนึ่ง คือ การตรวจสอบถึงสภาพปจจุบันของวัสดุอุปกรณและเครื่องมือวามีจํานวนมาก
นอยเพียงไรเพียงพอตอการดําเนินการหรือไม และอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดหรือไม 

4. การจัดการ (Management) หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติตามแผนที่วางไว             
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงแผนตามความเหมาะสม การแกปญหาเฉพาะหนา การเปลี่ยนโยกยาย
บุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณและเครื่องมือมาใชใหเหมาะสมในกิจกรรมตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ การติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก การดําเนินใหงานสําเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค ตามเวลา หรือสถานการณปจจุบัน 
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วาสนา  จันทรสวาง (2534) อางถึงใน (ศขิริน  อารยางคกูร, 2545 : 36) ไดอธิบายถึง
วิธีการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธไวดังนี ้

1. การย้ําหรือการซ้ํา (Repeating) กลาวคือ เปนการใชส่ือย้ําหรือซํ้าบอย ๆ ติดตอกัน    
ซ่ึงจะชวยเตือนความจําและความสนใจอยูตลอดเวลา แตทั้งนี้ตองดูกาลเทศะและดูความเหมาะสม
ดวยวาชวงเวลาใดควรย้ําหรอืซํ้า ควรมีชองวางอยางไร ใชความถี่เทาใด  เพราะถาซํ้ามากเกินไป
และชวงตอเนือ่งมากไปผูรับจะเกิดความชาชินและเบื่อหนาย  ดังนั้นจึงควรซ้ําเพื่อใหเกิดความ
สนใจ      จําไดแมน แลวเวนระยะหางออกไป พอใกลจะลืมก็ควรซ้ําอีก  โดยชวงจาํของบุคคลนั้น
จะแตกตางกนัไปตามเพศ วยั การศึกษา ฐานะ และอาชพี  แตโดยทัว่ไปจะจําไดพอสมควรในชวง
ระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห 

2.  การมีสวนรวม (Participation) กลาวคือ การใชส่ือเพื่อสรางการมีสวนรวมใหกับ
ผูรับสารจะชวยกระตุนเตือนใหผูรับสารสนใจและติดตามการประชาสัมพันธไดดี  

3. การไดรับประโยชนทั้งโดยตรงและโอยออม กลาวคือ การไดรับประโยชนทัง้
โดยตรง เชน การไดรับรางวัลจากการใชส่ือนั้น การตอบปญหาชิงรางวัล การชิงโชค เปนตน  และ
การไดประโยชนทั้งโดยออม เชน การไดรับความรู ความบันเทิง อันเนื่องมาจากการเปดรับสื่อนั้น  
ซ่ึงวิธีการเหลานี้จะทําใหการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธไดผลมากขึ้น 

 
สารประชาสัมพันธ 

ขาวสารประชาสัมพันธ (Massage) คือ เนื้อหาสาระ เรื่องราว หรือสัญลักษณ ภาษา
สัญญาณภาพตางๆ รูปภาพ เครื่องหมาย ฯลฯ ที่สามารถสื่อความหมายหรือนําไปตีความหมาย 
(interprets) เปนที่รูและเขาใจกันได (เสกสรร  สีสายสด, 2542: 200)  และการติดตอส่ือสาร
ประชาสัมพันธจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถาหากสามารถทําใหผูรับสารตองใชความพยายาม 
หรือความยากลําบากในการรับสารลดนอยที่สุด  

 
ศาสตราจารยฮารโรลด  คูทซ (Kutz อางถึงใน เสกสรร  สายสีสด, 2542 : 202) จาก                  

คณะบรหิารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั (Graduate School of Business Administration) แหงมหาวิทยาลยั
แคลิฟอรเนยี ลอสแอนเจลิส (UCLA) กลาววา 

“การติดตอส่ือสารในองคการนั้นมีความสําคัญมาก ฝายจัดการหรือฝายบริหารของ
องคการจะต องม ีความเข าใจอย างล ึกซึ ้งถ ึงกระบวนการ  ขั ้นตอน  และหลักแห งการ
ติดตอสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ การติดตอส่ือสารโดยทั่วไปควรยึดหลัก 3 
ประการ ดังตอไปนี้ 
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1. หลักแหงความชัดเจน (principle of clarity) การติดตอส่ือสารทุกประเภทจะตอง      
ยึดหลักแหงความชัดเจน ขาวสาร ตลอดจนถอยคําตาง ๆ  ที่ใชส่ือสารจะตองชัดเจน แจมแจง       
เพื่อเปนที่เขาใจงาย และเขาใจตรงกันระหวางผูสงและผูรับ 

2. หลักแหงความเขาใจ (principle of attention) การติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจ
นั้น สารที่สงออกไป จะตองทําใหเปนทีน่าสนใจแกผูรับสารดวย  เมื่อผูรับมีความสนใจกจ็ะทํา
ความเขาใจในสารนั้นไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. หลักแหงความซื่อสัตยเทีย่งตรง (principle of integrity) การติดตอส่ือสารจะตอง
ยึดถือความจรงิ (truth) หรือความซื่อสัตยอยางมั่นคง เพือ่ใหเปนทีไ่ววางใจและเชื่อถือไดแกผูรับ” 

วิลเบอร  แชรมม (Schramm, อางถึงใน เสกสรร  สายสีสด, 2542 : 202)  เสนอวา 
“การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ขาวสารจะตองมีคุณลักษณะ 4 ประการ 

ดังตอไปนี ้
1.  ขาวสารนั้นจะตองไดรับการออกแบบและสงออกไปดวยวิธีการดึงดูดความสนใจ

แกผูรับสาร 
2.  ขาวสารนั้นจะตองใชสัญลักษณหรือระบบแหงสัญญาณตางๆ ซ่ึงเปนที่เขาใจตรงกัน

ระหวางผูสงสาร และผูรับสาร 
3.  ขาวสารจะตองกระตุนหรือเราความตองการของผูรับสาร และชี้แนะวิธีการบาง

ประการที่จะตอบสนองความพอใจ ความตองการของผูรับสารดวย 
4.  ขาวสารนั้นจะตองแนะนําวิธีการที่จะตอบสนองความพอใจ   ความตองการเหลานั้น

อยางเหมาะสม  สอดคลองกับสถานการณกลุม  (group situation)  ที่ผูรับสารเกี่ยวของอยูเสมอ   
เพื่อเขาจะสามารถตอบสนองความตามที่เราปรารถนาได” 

คัทลิป และ เซ็นเตอร (Cutlip and Center, 1978 : 166-167)  ไดกลาวถึงหลักสําคัญใน
การติดตอเผยแพรไว 7 ประการ (The 7 C’s of  Communication) ดังนี ้

1.  Credibility : ความนาเชื่อถือของขาวสาร     ขาวสารและวิธีการสงสารจะตองให    
ความนาเชื่อถือ ผูรับจะตองมีความเชื่อมั่นในผูสง 

2.  Context : ถอยคําและกิริยาทาทางตางๆ  คําพูดและทาทางตางๆ  อันประกอบเขาเปน
อรรถาธิบายของการติดตอเผยแพรนั้น ตองเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมเปนกันเองและ
เปดโอกาสใหผูรับสารไดมีสวนรวม 

3.  Content : เนื้อหาของขาวสาร     เนื้อหาขาวสารตองใหความหมาย       หรือเร่ืองราว        
แกผูรับสาร ใหความพึงพอใจ พรอมกับมกีารชี้แจงแนะนําใหมกีารตัดสินใจดวย 
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4.  Clarity :   ความชัดเจนของขาวสาร      ตองมีการจัดทาํขาวสารใหงายตอความเขาใจ
ขาวสารที่มีลักษณะยุงยากซบัซอนควรจัดทําเปนหวัขอโฆษณา (Theme) สัญลักษณ (Symbol)  หรือ
คําขวัญเตือนใจ (Slogan) 

5.  Continuity and Consistency  :  การติดตอสืบเนื่องและการมีแนวเรื่องที่แนนอนตอง
ใหมีการซ้ําอยูเร่ือยๆ  เพื่อที่จะไดแทรกซึมจิตใจคน และใหมีแนวเรื่องที่แนนอนตลอดไป 

6.  Channels : ชองทางขาวสาร   ตองมีการใชชองทางขาวสารที่ผูรับสารคุนเคยและ
เชื่อถือ    ซ่ึงชองทางขาวสารมีหลายชนิด   และแตละชนิดก็มีลักษณะในการยังผลและความสะดวก     
ในการใชแตกตางกันไป 

7.  Capability of Audience : ความสามารถของผูรับสาร ตองคํานึงถึงความสามารถของ
ผูรับสาร ทําใหผูรับสารใชความพยายามนอยที่สุด ตลอดจนตองคํานึงถึงลักษณะที่รับขาวสารได
งาย นิสัย และพื้นฐานความเขาใจของผูรับสาร 

นั่นคือ ในการสื่อสารนั้น ผูสงสารจะตองเปนผูเร่ืองราวและเขาใจขาวสารที่จะเผยแพร
ใหดีกอนตอจากนั้นก็จะตองหาวิธีการเผยแพร และเนื้อหาของขาวสารที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู 
ความชํานาญของผูรับ ตรงรสนิยม เหมาะสมกับสถานการณแวดลอม และเหมาะกับจังหวะเวลา      
ที่ผูรับจะรับได ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดงานประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ 
 
2.3   แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร (Media Exposure) 

พรทิพย  วรกจิโภคาทร  ไดสรุปถึงการเปดรับสื่อของผูรับสารวา  ผูรับสารจะตองเลือก
เปดรับสื่อตามลักษณะ ดังตอไปนี ้

1.  เลือกสื่อท่ีสามารถจัดหามาได    (Availability)   ธรรมชาติของมนุษยนั้นจะใช           
ความพยายามเพียงระดับหนึง่เทานั้น เมื่อส่ือใดที่ไดรับยากๆ มักจะไมไดรับการเลอืก ในขณะทีส่ื่อ
ที่สามารถหาไดงายหรือไมยากเกินไป มักจะถูกเลือก  

2.  เลือกส่ือท่ีสอดคลอง    (Consistency)  กบัความรู คานยิม ความเชื่อ และทัศนคติของ
ตนเอง    เชน   นักศึกษา   และนักวิชาการ    จะนยิมอานหนังสือพิมพมตชิน   หรือสยามรัฐมากกวา
หนังสือพิมพอ่ืน     เพราะหนงัสือพิมพดังกลาวใหขาวสาร  สาระความรูในแงวิชาการสอดคลองกับ
ความตองการของตนเอง  

3.  เลือกส่ือท่ีสะดวก  (Convenience)  ในปจจุบันผูรับสารสามารถเลือกรับสื่อไดทั้งทาง
วิทยโุทรทัศน  วิทยกุระจายเสียง  หนังสือพมิพ  นิตยสาร และสื่อบุคคล โดยแตละคนกจ็ะมีพฤตกิรรม
การเปดรับที่แตกตางกันตามที่ตนสะดวก 
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4.   เลือกส่ือตามความเคยชนิ   (Accustomedness)  ซ่ึงมักพบในบุคคลทีม่ีอายุมาก     เชน      
เคยฟงวทิยุกระจายเสียงเปนประจําก็จะไมสนใจวิทยุโทรทัศน หรือส่ืออยางอื่น 

5. ลักษณะเฉพาะของสื่อ โดยจากที่กลาวมาในขั้นตน 4 ขอนี ้   เปนความตองการสื่อ  
ของผูรับสารเปนหลัก แตในขอนี้เนนคณุลักษณะของสื่อซ่ึงมีผลตอการเลือกสื่อของผูรับสาร       
เปนหลัก 

ปรมะ สตะเวทิน (2533) กลาววา ในการเปดรับขาวสารผูรับสารอาจเปดรับขาวสาร  
โดยผานกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร (Selective Exposure) ซ่ึงการเลือกรับขาวสารบุคคลนั้น       
มี 4 ลักษณะ ซ่ึงแตละลักษณะมีขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของกันดังนี ้ 

1.  การเลือกเปดรับสาร (Selective Exposure) 
     บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ และขาวสารจากแหลงสารตางๆ ตามความสนใจ และ      

ความตองการของตนเพื่อนํามาใชแกปญหา และเปนขอมูล เพื่อสนองความตองการของตน 
2.  การเลือกสารที่สนใจ (Selective Attention) 
     นอกจากนี้บคุคลจะเลือกเปดรับขาวสาร บุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสาร        

ที่ไดรับซึ่งสอดคลองหรือเขากันไดกับทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมของบุคคลนั้นๆ ในขณะเดียวกนั               
ก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคต ิ หรือความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการไดรับ
ขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกของเขา จะทําใหบคุคลเกิดความรูสึกไมพึงพอใจและสับสนได 

3.  การเลือกรับรู และการตีความหมาย (Selective Perception And Selective Interpretation) 
     เมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่ง ผูรับสารอาจมีการเลือกรับรู และ

เลือกตีความทีไ่ดรับดวย ตามประสบการณของแตละคน ผูรับสารจะมีการตีความขาวสารที่ไดรับมา
ตามความเขาใจของตนหรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ และแรงจูงใจ        
ของตนในขณะนั้น 

4.   การเลือกจดจํา (Selective Retention)หลังจากบุคคลเลือกความสนใจ เลือกรับรู และ
ตีความขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคต ิและความเชื่อของตนแลว  บุคคลยังเลือกจดจํา
เนื้อหาสาระของสารในสวนที่ตองการ จําเขาไวในประสบการณ ในขณะเดียวกนัก็มกัจะลืมขาวสาร
ที่ไมตรงกับความสนใจของตนเอง 

เกี่ยวกับการเปดรับขาวสารนี ้  วิลเบอร  แชรมม (Wilbur Schramm, 1974 : 350)           
ไดเสนอความคิดเห็นวา ขาวสารที่เขาถึงความสนใจของผูรับสารไดมาก จะเปนตวักําหนด
ความสําเร็จของการสื่อสารที่จะทําใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคตแิละพฤติกรรมไป
ในแนวทางทีผู่สงสารปรารถนา” 
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จากแนวคิดดังกลาวนี ้ สามารถนํามาใชสนับสนุนในการวิจยั “การรณรงคเพื่อการ
อนุรักษพลังงานของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย กลาวคอื ในการสื่อสาร
ใดๆ ก็ตาม  หากผูรับสารมิไดมีการเปดรบัสื่อแลว  ยอมไมสามารถจะรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ ไดเลย ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการสื่อสารนั้นไมกอใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ดวยเหตุนี้เองการเปดรับขาวสารผานสื่อจึงนับเปนปจจยัหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
สัมฤทธิ์ผลการสื่อสารเปนอยางด ี
 

2.4   แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองความตระหนัก 
      กูด (Good, 1973 : 54 อางถึงใน Dictionary of Education) ไดใหความหมายวา          
ความตระหนกั หมายถึง ความรูสึกที่แสดงถึงการเกดิความรูของบคุคล หรือการที่บุคคลแสดง
ความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้น 

เบนจามิน บี โวลแมน (Benjamin B Wolman 1973 : 38 อางถึงใน Dictionary of 
Behavioral Science) ไดกลาวถึงความหมายของความตระหนกัไววา เปนภาวการณที่บุคคลเขาใจ 
หรือสํานึกถึงบางสิ่งบางอยางของเหตุการณ ประสบการณ หรือวัตถุส่ิงของได  

เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom อางถึงใน Handbook on Formative and 
Summative of Student Learning) ไดกลาวถึงความตระหนกั ในความหมายที่คอนขางกวางวา    
ความตระหนกัเปนขั้นต่ําของภาคอารมณ ความตระหนักเกือบคลายกับอารมณ และความรูสึก 
(Affective Domain)  ความตระหนกัเกือบคลายกับความรูตรงที่ความรู และความตระหนกั ตางไม
เนนที่ลักษณะสิ่งเรา แตความตระหนกัตางกับความรู ตรงที่ความตระหนกัไมจําเปนตองเปน
ปรากฏการณ หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด ความตระหนักจะเกิดขึน้เมื่อมีส่ิงเราใหเกิดความตระหนกั  

ไพลิน  ศศิธนากรแกว (2537) ความตระหนัก หมายถึง ความสํานึก ซ่ึงเปนภาวะทางจิต
ที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด และความปรารถนาตางๆ เกิดจากการรับรู และความสํานึกเปนสภาวะที่
บุคคลไดรับรูมากอน 

จะเห็นไดวา ความตระหนกันั้นเปนเรื่องของการมองเห็นถึงความสําคัญในปญหา หรือ
เร่ืองราวที่เกิดขึ้น  รวมถึงมคีวามพรอมทีจ่ะเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาเพือ่
แกไขปญหาเหลานั้นใหเปนไปในทางทีด่ีขึ้น  
 
 
 
 

5.  แนวคดิเก่ียวกับการมีสวนรวม     
องคการสหประชาชาติ (United Nation, 1978 : 8   อางถึงใน  สัญญารัตน  โรจนหัสดนิ, 

2531)    ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ    
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พัฒนาไววา  คอื การเขารวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน และมีพลังของประชาชนในระดับตางๆ  
คือ 

1. ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมายของสังคม     และการจดัสรร
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

2. ในการเขารวมปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการในรูปแบบตางๆ  ดวยความสมัครใจ  
นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527)  ที่ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง          

ความเกีย่วของทางดานอารมณ และจิตใจ (Mental And Emotional Involvement) ของบุคคล           
ในสถานการณกลุม (Group Situation) ซ่ึงผลในการเกี่ยวของดังกลาวนี้เปนเหตุเราใจใหกระทาํ
บรรลุจุดมุงหมายของกลุมทัง้ทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย  

World Health Organization  (อางถึงใน ไชยชนะ  สุทธิวรชัย, 2535)   ไดเสนอรูปแบบ
ของการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริง หรือสมบูรณจะประกอบดวยขบวนการ 4 ขั้นตอน 
คือ  
 1. การวางแผนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา      จัดอันดับความสําคัญ             
ตั้งเปาหมายกําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีการตดิตามประเมินผล และประการสําคัญ  คือ        
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง  
 2.  การดําเนินกิจกรรม ตองมีสวนรวม ในการดําเนนิการจัดการ และการบริหารการใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจดัสรร ควบคุมทางการเงิน และบริการ 
 3.  การใชประโยชน ตองมีความสามารถในการเอากิจกรรมมาใชเกิดประโยชน 
 4.  การไดรับประโยชน จะตองไดรับการแจกจาย ผลประโยชน ในพื้นฐานที่เทากัน    
ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัวสังคม 

อุษณยี  ศิริสุนทรไพบูลย (2538 : 26-27)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้น  ไดเกดิขึ้นในชุมชนตางๆ  ทั่วโลกทั้งซีกตะวนัออก และ
ตะวนัตก โดยเกิดมาจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ 

1.  ความสนใจ และหวงกังวลรวมกัน  ซ่ึงเกิดจากความสนใจ  และความหวงกังวลสวน
บุคคล ซ่ึงบังเอิญตองกัน กลายเปนความสนใจ และความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 

2.  ความเดือดรอน  และความไมพึงพอใจรวมกัน  ที่มตีอสถานการณที่เปนอยูนัน้  ผลักดัน
ใหพุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทํารวมกัน 

3.  การตกลงรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุม         หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา          
การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกดิความคิดริเร่ิม      กระทําการที่สนองตอบ
ความเหน็ชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนัน้ 
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การที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จะมีสวนรวมในการอนุรักษ
พลังงาน เพือ่นํามาใชประโยชนตอตนเอง และสวนรวมในระยะยาวนั้น การใหความรูตางๆ           
ในเนื้อหาที่ถูกตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง จะชวยใหบุคคลเกิดความรูความเขาใจใน       
การอนุรักษพลังงาน สรางความตระหนักตอปญหาที่เกดิขึ้น  และเกิดความหวงกังวลรวมกันรวมทั้ง
เปนการฝกทักษะ ปลูกฝงคานิยมในการที่จะรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน
ตอไป  เพราะการที่จะมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานจะตองมีความรู ความตระหนกัในเรื่อง
ความสําคัญของพลังงานเสียกอน ซ่ึงการมีความรูและความตระหนักนั้นจะไดรับการเรียนใน
หองเรียน และจากสื่อตางๆ ซ่ึงในการถายทอดขาวสารความรูจากสิ่งนั้น  ควรจะเปนไปอยาง
ถูกตอง และแมนยําทําใหไดรับขาวสารทางดานพลังงานที่ถูกตอง 

ดังนั้น การมีสวนรวมในการวิจัยคร้ังนี้จึงหมายถึง การที่นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยใหความรวมมอื และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
พลังงานอยางอนุรักษพลังงาน 
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชาญชัย  เจรญิลาภดิก (2539) ศึกษา “กระบวนการรณรงคทางการสื่อสารเพื่อสังคม
โครงการถนนสีขาว”  ผลการวิจัยพบวา โครงการนี้มีการวางแผนการรณรงค การผลิตส่ืออยางเปน
ระบบ มีการใชบทบาทเสริมส่ือมวลชน และการสื่อสารระหวางบคุคลไดเปนอยางดี รวมทั้งมี      
การเลือกสรรสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย หากทวายังขาดการประเมินถึงความตองการ และ
เปาประสงค  รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองของผูรับสารเปาหมาย  ในสวนของกลยุทธ
ตางๆ ที่เลือกใช ไดแก รูปแบบการกระตุนที่มีทั้งการสรางเนื้อหาสารเพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมาย
เกิดความกลัว ใหเหตุผล ตลอดจนการใชกลุมอางอิงในการจูงใจกลุมเปาหมาย 

ชรัมพร  จิตตโกศล (2547)  ศึกษา “กระบวนการประชาสัมพันธรณรงคโครงการลด
อุบัติเหตุทางการจราจรของเครือขายลดอุบัติเหตุ”     พบวา  กระบวนการประชาสัมพันธรณรงค
โครงการฯ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนการวิจยั – รับฟง ซ่ึงเปนการหาขอมูลจาก
องคกรดานวจิยั ตําราเอกสาร และจากอินเทอรเน็ต สวนการวจิัย มีเพียงการวิจัยของบางเครือขาย  
(2) ขั้นการวางแผน รับผิดชอบโดยภาคแีกนนําหลัก และภาคีที่เปนตวัทาํงาน ซ่ึงมีครบทุกขั้นตอน 
(3) ขั้นการสื่อสาร แบงออกเปน 2 สวน คือ การสื่อสารภายในเครือขายรับผิดชอบโดยสํานึกงาน
เครือขายองคกรงดเหลา และการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย รับผิดชอบโดยทุกองคกร และ           
(4) ขั้นการประเมนิผลยงัขาดการประเมนิผลที่เปนทางการ ในเรื่องของกลยุทธการประชาสัมพนัธ
ของโครงการฯ ประกอบดวย (1) กลยทุธดานการใชส่ือ (2) กลยุทธดานการใชสาร และ (3) กลยุทธ
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ดานคนหรือองคการ ในเรื่องของปญหาและอุปสรรคแบงเปนปญหา ไดแก ปญหาเรื่องระยะเวลา
กระชั้นชิด ปญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปญหาดานการประสานงาน ปญหาดานสาร
ประชาสัมพันธ และปญหาความไมตอเนื่องในการดําเนนิโครงการ  สวนอุปสรรค ไดแก อุปสรรค
ดานกลุมเปาหมายไมยอมเปลี่ยนพฤติกรรม อุปสรรคดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม 

พิมพใจ  ปทมสันติวงศ (2542) ศึกษา “กลยุทธการประชาสัมพันธ และประสิทธิผล
ของโครงการรณรงคแยกขยะของสํานักรักษาความสะอาด  กรุงเทพมหานคร” พบวา กลยุทธหลัก 
คือ การใชส่ือมวลชนเปนชองทางในการเผยแพรสปอตโครงการรณรงค  รองลงมาคือ ส่ือเฉพาะ
กิจประเภทปายรณรงคตางๆ  ส่ือหนังสือพิมพ และวารสารสํานึกรักษาความสะอาด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางตระหนักตอการแยกประเภทขยะและมีพฤติกรรมการแยกประเภทขยะ 
สําหรับผลการศึกษาในสวนของประสิทธิผลโครงการรณรงค พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรบั
ขาวสารโครงการรณรงคอยูในระดบัปานกลางถึงต่ํา  มีความตระหนักตอการแยกประเภทขยะใน
ระดับสูง  แตมพีฤติกรรมในแยกประเภทขยะในระดับต่ํา  

ณัฏฐณิชา  วรวรรณเศรษฐ (2546) ศึกษา “กลยุทธการประชาสัมพันธโครงการอนุรักษ
พันธุเตาทะเล ความตระหนักรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษเตาทะเลของประชาชนในเขต
อําเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี” พบวา การประชาสัมพันธเนนการใชส่ือที่หลากหลาย เพื่อให        
ครอบคลุมเปาหมายทุกกลุม โดยพยายามใชส่ือที่มีอยูใหเปนประโยชนมากที่สุด โดยเฉพาะ        
ส่ือวิทยุ และส่ือบุคคล 

วรรณา  วุฒิอาภรณ (2539)  ศึกษา “การดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธในสวน
ของการประชาสัมพันธกับตางประเทศเพื่อพัฒนานโยบายและแผน”  ผลการวิจัยพบวา  นโยบาย
ดานการประชาสัมพันธกับตางประเทศของกรมประชาสัมพันธยังไมชัดเจน ทําใหเกิดปญหาแก
ผูปฏิบัติงานการดําเนินงานประชาสัมพนัธกับตางประเทศของกรมประชาสัมพนัธ มีลักษณะเปน    
งานประจํา ที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง สวนใหญไมมีแผนการปฏิบัติงานขาดการวจิัย และ          
การประเมินผล      ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  สวนใหญเกิดจากนโยบาย 
และเปาหมายใน    การดาํเนินงานดานตางประเทศทีไ่มชัดเจน  บคุลากรขาดความรูความเขาใจ     
ในงานประชาสัมพันธ งบประมาณไมเพียงพอ ขาดวัสดอุุปกรณที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

สมบูรณ  ศรีวัฒนะตระกูล (2540) ศึกษา “กลยุทธการสื่อสาร และประสิทธิผลของ
โครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย”  พบวา กลยุทธ   
การใชส่ือ คือ ส่ือมวลชนอันไดแก โทรทัศนเปนสื่อหลัก  หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร เปนสื่อรอง  
นอกจากนั้นยังมีส่ือสนับสนุนอื่นๆ อีก เชน เอกสาร แผนพับ โปสเตอร  อีกทั้งกลยุทธ              
ในการเปลี่ยนแปลงการตลาด โดยการเปลี่ยนอุปกรณประหยัดไฟฟาที่โครงการตองการแนะนํา
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ใหเปนอุปกรณประหยัดไฟทั้งหมด โดยการชักจูงและขอความรวมมือจากผูนําเขาอุปกรณ
ไฟฟา  โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูเปดตลาด จัดชองทางการจดัจําหนาย และ   
จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  ซ่ึงกิจกรรมการรณรงคทั้งหลายนี้เพื่อ สรางความรู  ทัศนคติที่ดี      
ตอการประหยดัพลังงานไฟฟา และแนะนําแนวทางการปฏิบัติเพื่อการมีสวนรวมในการประหยดั
ไฟฟา 

หริสุดา  ปณฑวนันท  (2543)   ศึกษา  “การสื่อสารและเครือขายการรณรงคเมาไมขบั” 
ผลการวิจยั พบวา การสือ่สารภายในเครือขายเมาไมขบั ประกอบดวยประเดน็ 1) การขอการ
สนับสนนุดานนโยบาย  2) การขอการสนับสนุนดานการใชกฎหมายควบคูกับการรณรงค  3) การ
ขอสนับสนุนดานงบประมาณ 4) การขอการสนับสนุนดานกจิกรรมรณรงค  5) การประชาสัมพนัธ   
6) การประเมนิโครงการ   7) การสรางกระแสสังคม   โดยใชวิธีการสื่อสารทั้งแบบที่เปนทางการ  
และแบบไมเปนทางการ   

อรอุบล  ภูบวัเผ่ือน (2532) ศึกษา “การวางแผนประชาสัมพันธ และสภาพการดาํเนนิงาน
ประชาสัมพนัธของหนวยงานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา ในดานนโยบายและ   
การวางแผนงานประชาสัมพนัธสวนใหญมีลักษณะสอดคลองกัน คือ เพื่อสรางภาพพจนทีด่ีของ
หนวยงาน และสนับสนุนงานดานการตลาด โดยจะมกีารกําหนดนโยบายไวเปนลายลักษณอักษร  
ซ่ึงผูบริหารกิจการเปนผูกําหนดในสวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 4 ขั้นตอนนั้น ขัน้การ
แสวงหาขอมูลสวนใหญใชขอมูลจากการวางแผนครั้งกอน ขั้นการวางแผนสวนใหญเปนแผนระยะ
ส้ัน และระยะยาวรวมกัน ขั้นการปฏิบัติงานสวนใหญทําตามแผนจริงทุกครั้ง และขั้นการ
ประเมินผล     ยังมีการประเมินผลจริงเพียงบางครั้งเทานั้น เนื่องจากขาดเจาหนาที่ และงบประมาณ 
ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธคือ ปญหาการขาดแคลนบุคลากร ปญหา
ผูบริหารกิจการไมใหความสําคัญ และปญหางบประมาณไมเพยีงพอ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย”  เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยผูวิจยัไดแบงเปน 2 
สวน คือ สวนแรกเปนการศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย และ สวนที่ 2  ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ การเปดรับขาวสารและการมี   
สวนรวมในการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  

ทั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอสวนแรกกอน คือ การศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุน    
การอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   โดยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในการวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถไดขอมูลที่สะทอนใหเกิดการเรยีนรู ความเขาใจ              
ในแนวทางการรณรงค  โดยผูวจิัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของและ
จากเอกสาร  ผูวิจัยจะเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงตาง ๆ  ประกอบกับการใชหลักแนวคิดและทฤษฎี  
เพื่อใชประกอบการวิเคราะห เพื่ออธิบายถึงแนวทางและการดําเนนิงานของการรณรงคดังกลาว  
โดยจะกลาวถึงวิธีการดําเนนิการวจิัยอยางเปนขั้นตอน โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 
3.1  แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาวจิัย 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3.4  ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
3.6  การนําเสนอขอมูล 

 
3.1  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ประกอบดวย 

3.1.1  แหลงขอมูลประเภทเอกสารตาง ๆ  
    ไดแก เอกสารประกอบการประชุมโครงการจากฝายเลขานุการ และศึกษาจาก
เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยฉบับตาง ๆ   ซ่ึงประกอบดวยเอกสาร ที่ ศวจ.0401/ว158 
เร่ือง มาตรการอนุรักษพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  เอกสารคําส่ังมหาวิทยาลัย 
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ธุรกิจบัณฑิตย  ที่ 0102/0803 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพลังงาน  วันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 และเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ที่ 0101/0802 เร่ือง นโยบายการอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวม ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549, งานวจิัย ที่เกีย่วของ เปนตน 

 
      3.1.2   แหลงขอมูลประเภทบุคคล 

ไดแก    กลุมบคุคลที่วางแผนและผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ   จํานวน  4  ทาน  
ประกอบดวย 

1.  รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร    ดํารงตําแหนงเปน  ประธานโครงการอนุรักษพลังงาน
สัมภาษณวนัที ่13 มิถุนายน 2549  ณ หองทีป่รึกษาอธกิารบดีอาวุโส ช้ัน 4  อาคารสํานักอธิบการบด1ี 

2.  คุณทนงศกัดิ์  ศิริยงค   ดํารงตําแหนงเปน  เลขานุการ และคณะทํางาน  สัมภาษณ
วันที1่3 มิถุนายน 2549  ณ ศูนยวจิัย  ช้ัน 3  อาคารสํานักอธิบการบดี 2 

รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร (ประธานโครงการ) และคณุทนงศักดิ์ ศิริยงค (เลขานุการและ
คณะทํางาน) เปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ตั้งแตเร่ิมแรกอีกทั้งยังเปนผูที่รูความเคลื่อนไหว และ       
ความเปนมาของโครงการนี้ดีที่สุด ซ่ึงใหความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ และขอมูลตางๆ           
อยางละเอียด จนสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลกับขอมูลอ่ืนๆ ในการวิจยัคร้ังนี้จนสําเร็จ
ลุลวงดวยดี      

อยางไรก็ตาม  ในสวนของการรณรงคประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย ม ี 4 ทาน     
ซ่ึงมีบทบาทอยางยิ่งในการรณรงค คือ  

3.  อาจารยอภรัิฐ  รสหวาน  ดํารงตําแหนงเปน อาจารยที่ปรึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม   สัมภาษณวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549   ณ  หองแนะแนว   ช้ัน 1    สํานักกิจการ
นักศึกษา 

4.  นายวิเชียร   ทาแกง   เปนรองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
สัมภาษณวันที ่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  ณ หองแนะแนว ช้ัน 1  สํานักกจิการนักศึกษา 

5.  นายอาทิตย   งามยิ่ง    เปนรองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
สัมภาษณวันที ่9 กุมภาพนัธ 2549   ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ

6.   นางสาวดาราพรรณ  พันธุพฤกษ     เปนประชาสัมพันธชมรมอนุรักษธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม   สัมภาษณวันที ่9 กุมภาพนัธ 2549   ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ

บุคคลที่กลาวมาแลวทั้งหมดนี้ถือเปนกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informance) โดย      
การคัดเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
      3.2.1  ขอมูลเอกสาร 

 คือ ขอมูลที่ไดจากการคนควาและรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของที่ใชประกอบ 
การรณรงคประชาสัมพันธ ผูวิจัยสามารถหยิบยืมจากชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        
ไดอยางสะดวก เชน สรุปผลการดําเนินกิจกรรมในรอบปศึกษา จํานวน  2  เลม แผนโปสเตอร     
แผนพับ สติ๊กเกอร ฯลฯ โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาประจํา
ชมรมมาใชประกอบการวิจยั 

3.2.2  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) เพื่อสัมภาษณ และเก็บ

รวบรวมขอมลูจากผูใหขอมลูที่สําคัญเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ ซ่ึงไดแก กลุมบุคคลที่
วางแผน และผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ทาน โดยใชแบบสัมภาษณกึง่มีโครงสราง
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ และกาํหนดประเด็น
ขอมูล     ที่ตองการและในขณะที่สัมภาษณไดมกีารบันทึกเทปสัมภาษณ โดยผูวจิัยเปนผูสัมภาษณ
ดวยตนเอง พรอมทั้ง จดบันทึกรายละเอยีดบางสวนขณะที่สัมภาษณ 
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยสวนนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ    ซ่ึงผูวิจัยตองการใหขอมูลมีความครบถวน
สมบูรณ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเครื่องมือชวยในการวิจัย อันประกอบดวย 

1. ตัวผูวิจยั  ซ่ึงจะเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตวัเอง 
2. เทปบันทึกเสียง 
3. ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ 
สําหรับการเกบ็ขอมูลจากการสัมภาษณ เพือ่ใหไดขอมูลที่ครอบคลุมประเด็นและ

ปญหาการวิจัย   ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนคําถามปลายเปด  
(open question)     เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเลาเรื่องราวตางๆ      ไดอยางละเอยีดและเกดิความ
ยืดหยุนในการสัมภาษณ 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth  Interview) กลาวคือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลประเภทบุคคลใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดประเดน็คําถามไวลวงหนา 
และใชคําถามปลายเปด เพื่อใหผูใหขอมูลมีโอกาสพูดคุย เลาเรื่องราวไดอยางเต็มที่ตามที่ผูวจิัย      
ตั้งไว และยดืหยุนประเดน็คําถามตามสถานการณในการสัมภาษณ ซ่ึงมีประเดน็คาํถามหลักในการ
สัมภาษณ ดังนี ้
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• ประเด็นคําถามหลักสําหรับกลุมบุคคลที่วางแผน และผูมีสวนรวมในการดําเนนิ
โครงการ  

1. ที่มาของโครงการ 
2. เปาหมายที่อยากใหเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการฯ 
3. บทบาทของอาจารยในโครงการฯ 
4. ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
5. คิดอยางไรกับการดึงนักศกึษาระดับปริญญาตรีมามีสวนรวมในการรณรงค 
6. วิธีการประชาสัมพันธรณรงคโครงการอนุรักษพลังงาน 
7. การวางแผนระยะยาวตอไปในอนาคต  
8. ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ 

 
• ประเด็นคําถามหลักสําหรับผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
1. กระบวนการดาํเนินงานประชาสัมพันธรณรงค 

-  เปาหมาย 
-  วัตถุประสงค 
-  กลุมเปาหมาย 
-  ส่ือประชาสัมพันธ 
-  ระยะเวลา 
-  งบประมาณ 

2.     กลยุทธที่ใชในการประชาสัมพันธ 
2.1  กลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ 

-   ชนิด/ประเภทของสื่อที่เลือกใช 
-   เกณฑในการพิจารณาเลือกใชส่ือ 

2.2  กลยุทธการนําเสนอสารประชาสัมพันธ 
-  เทคนิควิธีการในการนําเสนอเนื้อหา เร่ืองราว หรือสัญลักษณตางๆ 

3.  ปญหา และอุปสรรคในการประชาสัมพันธโครงการ    
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3.4  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
3.4.1  ติดตอขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโครงการอนุรักษพลังงานจาก

คณะกรรมการโครงการฯ  มหาวิทยาลัยลัยธุรกิจบัณฑิตย   ซ่ึงเปนผูการสนับสนุนโครงการ   
รวมทั้งการขอรายชื่อ เบอรโทรศัพท และบุคคลที่เปนแกนนําสามารถใหขอมูลได 

3.4.2  ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการฯ กลุมเปาหมาย และ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นทีจ่ะศกึษา 

3.4.3  ขั้นเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใชในการสัมภาษณ 
3.4.4  ขั้นเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใชในการสัมภาษณ        เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด    

และครบถวน เชน เทปบันทกึเสียง รายการประเด็นคําถาม เปนตน 
3.4.5  เขาพบกลุมเปาหมายดวยตวัเองและสัมภาษณกลุมเปาหมายเพื่อเก็บขอมูล  
3.4.6  ขั้นบันทึกรายละเอียดขอมูล  โดยผูวิจัยจะทําการถอดเทปบันทึกเสียงภายหลัง        

การสัมภาษณกลุมเปาหมาย และเรียบเรยีงเปนลายลักษณอักษร   
3.4.7  ขั้นสรุปและวเิคราะหผล     ผูวิจัยจะนําขอมูลและรายละเอียดที่ไดรับจากการเกบ็

ขอมูลหลังการสัมภาษณกลุมเปาหมายทั้งหมดสิ้นสุดลง มาสรุปและวิเคราะหผลอยางละเอียด   
 
 
 
 
 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนในการวจัิย 

 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินโครงการ 

สรุปขอมูลจากเอกสาร 

สัมภาษณกลุมเปาหมาย สรุปและวิเคราะหผล 

สรุปขอมูลจาก            
การสัมภาษณ 

ขอเท็จจริง 

มุมมอง 

ประมวลผล 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)        

ในการวิเคราะหขอมูลที่จากการวิจยั เร่ือง “การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย” ในครั้งนี้ไดอาศยัแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของมาเปนกรอบ           
ในการวิเคราะหมูลเกี่ยวกับแนวทางในการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน 

โดยการวิเคราะหสวนนี้ ผูวจิัยจะทําการสมัภาษณกลุมตวัอยางทั้ง 6 ทาน  มาเปนกรอบ
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวตัถุประสงคการวิจัย 
 
3.6  การนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยจะทําการเสนอขอมูลเปนการสรุปกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานในกิจกรรม
แตละประเภทที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก   ในรูปแบบของการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive 
Analysis) และนําเสนอในสวนของรายงานผลการวิจัย 

สําหรับสวนที ่ 2  เปนการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และ    
การมีสวนในการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
3.7  ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากร (Population) 
ประชากรในการวิจัย หมายถึง นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย           

ภาคปกตแิละภาคค่ํา ทั้ง 9 คณะ  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 16,020 คน  และบุคลากรทั้ง 5 สายงาน 
จํานวน 1,197 คน  รวมประชากรทั้งส้ิน 17,217 คน 
 
3.8  ขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี ้ คือ นักศึกษาและบคุลากร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  จํานวน 400 คน โดยในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางขนาด
ของกลุมตัวอยาง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมี คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
0.05  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

n            = 
 

 

         N              
     1+Ne2 
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e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 
N = จํานวนประชากร 
n  = จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
จากจํานวนประชากรทั้งส้ิน 17,217 คน  และกําหนดใหคาความคลาดเคลื่อนของ        

การสุมตัวอยางเทากับ 0.05 สามารถคํานวณกลุมตัวอยางที่ตองใชในการวิจัย จํานวน 400 คน  โดย
มีรายละเอียดในการคํานวณ  ดังนี้  

 N =       16,020 
       1+16,020 (0.05)2 
=    399.98  = 400 คน 
 
การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi- stage Sampling)      

ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1  การสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ใชการสุมแบบเปนกลุม (Quota Sampling) 

โดยนํากลุมตวัอยาง 400 ตัวอยาง มาคํานวณใหไดสัดสวนประชากร  ซ่ึงมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้
 
จํานวนตัวอยางทั้งหมด X จํานวนตวัอยาง 

          จํานวนทั้งหมดของประชากร 
 

สําหรับวิธีการคํานวณผูวิจยัไดจําแนกเปน 2 สวน คือ สวนของนกัศึกษาประกอบดวย
จํานวน 9 คณะ  และมปีระชากรทั้งส้ิน 16,020 คน   สวนที่ 2 คือ บุคลากรประกอบดวย 5 สายงาน
และมีประชากรทั้งสิ้น 1,197 คน  รวมประชากรที่ทั้งหมด  17,217 คน  ซ่ึงมีรายละเอียด                  
ในการคํานวณ ดังนี ้
 

นักศึกษาทั้ง 9 คณะ   
1. คณะบริหารธุรกิจ          400 X 4,788 =     111.23    ตัวอยาง 
                17,217 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   400 X 2,569 =       59.68 ตัวอยาง 
                        17,217 
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3. คณะนเิทศศาสตร   400 X 2,529 =       58.75 ตัวอยาง 
                              17,217  
4. คณะศิลปศาสตร และ    400 X 2,240 =       52.04 ตัวอยาง 
    วิทยาศาสตร                17,217 
5.  คณะการบญัชี          400 X  2,016 =       46.83 ตัวอยาง 
                              17,217 
6. คณะนิตศิาสตร                   400 X 932 =       21.65 ตัวอยาง 
                              17,217 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร         400 X 440 =       10.22 ตัวอยาง 
                             17,217   
8. คณะศิลปกรรมศาสตร               400 X 312 =        7.24 ตัวอยาง       

                                               17,217 
9. คณะเศรษฐศาสตร       400 X 194 =        3.87 ตัวอยาง 
                            17,217 
บุคลากรท้ัง 5 สายงาน 
1.  สายงานบริหาร   400 X 276 =        6.41 ตัวอยาง       

                          17,217 
2.  สายงานวิชาการ        400 X 703 =      16.33 ตัวอยาง       

                          17,217 
3.  สายงานวจิยัและพฒันา  400 X 65 =        1.51 ตัวอยาง       

                          17,217 
4.  สายงานวิทยบริการ  400 X 89 =        2.06 ตัวอยาง       

                                                17,217 
5.  สายงานกิจการนักศึกษา  400 X 64 =        1.48 ตัวอยาง    

              และทนุการศึกษา          17,217 
 
3.9  แผนการสุมตัวอยาง  

ผูวิจัยสามารถกําหนดกลุมตวัอยางที่สุมไดจากการคํานวณในแตละคณะของนักศกึษา
และสายงานของบุคลากรโดยมีรายละเอยีด ดังนี ้
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ตารางที่ 3.1  แผนการสุมตัวอยาง 
 

คณะ  จํานวนนักศึกษา จํานวนกลุมตวัอยางที่สุมได 
1. บริหารธุรกิจ         
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ    
3. นิเทศศาสตร 
4. ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
5. การบัญชี 
6. นิติศาสตร                  
7. วิศวกรรมศาสตร        
8. ศิลปกรรมศาสตร 
9.    เศรษฐศาสตร   

4,788 
2,569 
2,529 
2,240 
2,016 
932 
440 
312 
194 

111 
60 
59 
52 
47 
22 
10 
7 
4 

รวม 16,020 372 
สายงานของหนวยงาน จํานวนบุคลากร จํานวนกลุมตวัอยางที่สุมได 

10. บริหาร 
11. วิชาการ       
12. วิจัยและพฒันา 
13. วิทยบริการ 
14. กิจการนกัศึกษาและทนุการศึกษา 

703 
276 
89 
65 
64 

16 
6 
2 
3 
1 

รวม 1,197 28 
รวมท้ังสิ้น 17,217 400 

 

ขั้นตอนที่ 2  การสุมตัวอยางประชากร ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเก็บขอมูลตามสถานที่ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยเกบ็ใหครบ 400 ตัวอยาง 

 

 
3.10  ตัวแปรที่เก่ียวของในการวิจัย 

ในการวิจัยศึกษาวิจยัคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงตัวแปรที่เกี่ยวของเปน 2 ตัวแปรดวยกัน  คือ     
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) โดยจะแยกเปนขอมูลของนักศึกษาและบุคลากร  และ          
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  โดยมรีายละเอียด ดงันี้ 
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1.     ตัวแปรทางดานลักษณะประชากร  
                           -  ตัวแปรทางดานลักษณะทางประชากรเฉพาะนักศกึษา 

             -  ตัวแปรทางดานลักษณะทางประชากรเฉพาะบคุลากร 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก 

-  ทัศนคติที่มตีอการประหยดัพลังงาน 
-  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษพลัง 
-  การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน  

 
3.11  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลและเกณฑการใหคะแนน 

การวิจยัในสวนนี้ผูวิจยัไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้น
เปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questionnaires) แลวนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย   
ที่ปรึกษา เพื่อจัดลําดับเนื้อหาแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการ  และไดแบง
โครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน  โดยรายละเอียดดังนี ้

ตอนที่ 1    คําถามเกี่ยวกับลักษณะทัว่ไปประชากรของนกัศึกษา และบคุลากร  
ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการการอนุรักษพลังงาน โดยมีขอความ             

ที่กําหนดเปนตัวช้ีวัด จํานวน 15 ขอ  การวัดตัวแปรใชมาตราวัดแบบ Likert Scale ทั้งขอความที่
เปนเชิงบวกและเชิงลบ  ไดกําหนดคะแนนไว โดยมีรายละเอียดการใหคะแนน ดังนี้ 

ขอความที่เปนทัศนคติเชิงบวก (ในทางที่เห็นดวย) 
1.  เห็นดวยอยางยิ่ง  = 5  คะแนน 
2.  เห็นดวย   = 4  คะแนน 
3.  เฉยๆ   = 3  คะแนน 
4.  ไมเห็นดวย  = 2  คะแนน 
5.  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  = 1  คะแนน 
 
ขอความที่เปนทัศนคติเชิงลบ (ในทางไมเหน็ดวย) 
1.  เห็นดวยอยางยิ่ง  = 1  คะแนน 
2.  เห็นดวย   = 2  คะแนน 
3.  เฉยๆ   = 3  คะแนน 
4.  ไมเห็นดวย  = 4  คะแนน 
5.  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  = 5  คะแนน 
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ผูวิจัยจะนําคาคะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 2   เกี่ยวกับทัศนคติมาหาคาเฉลี่ยโดยมี
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 

1.  คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง  เหน็ดวยอยางยิ่ง 
2.  คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  เหน็ดวย 
3.  คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง  เฉยๆ 
4.  คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
5.  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
 
ตอนที่ 3   คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ

พลังงานของสื่อตางๆ โดยมีรายละเอียดการใหคะแนนดังนี้ 
1. บอยที่สุด   = 5  คะแนน 
2. บอย   = 4  คะแนน 
3. ปานกลาง   = 3  คะแนน 
4. นอย   = 2  คะแนน 
5. นอยที่สุด / ไมเคย  = 1  คะแนน 
ผูวิจัยจะนําคาคะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 3  เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารมาหาคาเฉลี่ยโดยมีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี ้
1.  คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง  มีการเปดรับขาวสารบอยมากที่สุด 
2.  คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  มีการเปดรับขาวสารบอย 
3.  คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง  มีการเปดรับขาวสารปานกลาง 
4.  คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง  มีการเปดรับขาวสารนอย 
5.  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง  มีการเปดรับขาวสารนอยที่สุด / ไมเคยเปดรับ 
 
ตอนที่ 4  คําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่มีตอการอนรัุกษพลังงาน  โดยมีขอความ        

ที่กําหนดเปนตัวช้ีวดั จํานวน 15 ขอ  การวัดตัวแปรใชมาตราวัดแบบ Likert Scale ทั้งขอความที่
เปนเชิงบวกและเชิงลบ  โดยกําหนดคะแนนไว โดยมีรายละเอียดการใหคะแนน ดังนี้ 

ขอความที่เปนทัศนคติเชิงบวก (ในทางที่เห็นดวย) 
1.  ทําเปนประจํา = 5  คะแนน 
2.  ทําบอย  = 4  คะแนน 
3.  ทําปานกลาง = 3  คะแนน 
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4.  ทํานอย  = 2  คะแนน 
5.  ไมเคยทํา  = 1  คะแนน 
 
ขอความที่เปนทัศนคติเชิงลบ (ในทางไมเหน็ดวย) 
1.  ทําเปนประจํา = 1  คะแนน 
2.  ทําบอย  = 2  คะแนน 
3.  ทําปานกลาง = 3  คะแนน 
4.  ทํานอย  = 4  คะแนน 
5.  ไมเคยทํา  = 5  คะแนน 
 
ผูวิจัยจะนําคาคะแนนของแบบสอบถามตอนที่ 4  เกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรม

การอนุรักษพลังงานในมหาวิทยาลัยมาหาคาเฉลี่ยโดยมีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี ้
1.  คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง  เหน็ดวยอยางยิ่ง 
2.  คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง  เหน็ดวย 
3.  คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง  เฉยๆ 
4.  คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
5.  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

 
3.12  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้               
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี ่ (Frequency)     
คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  
เพื่ออธิบายขอมูลดังตอไปนี ้

1.  ทัศนคติที่มีตอการอนุรักษพลังงาน 
2.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารโครงการอนุรักษพลังงาน 
3.  การมีสวนรวมในการอนรัุกษพลังงาน  
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3.13  การประมวลผลขอมูล 
เมื่อผูวิจัยไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล

เรียบรอยแลว ไดทําการตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถาม  แลวจึงทําการลงรหัส 
(Coding)  หลังจากนั้นจงึไดทําการประมวลผลดวยเครือ่งคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม SPSS      
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1.  ขอมูลลักษณะทางประชากรทั้งหมด  วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 
2.  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มตีอการอนุรักษพลังงาน วเิคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสารที่มีตอการอนุรักษพลังงาน  วิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
4.  ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมตอการอนุรักษพลังงาน    วเิคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 

ในสวนผลของการวิจยัผูวิจยัไดแบงออกเปน 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 เปนการศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อสนบัสนุนการอนรัุกษพลังงานของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย โดยประเด็นแรก เปนการนําเสนอเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับ     
โครงการอนุรักษพลังงาน สําหรับประเด็นที่สองจะเปนการศกึษาแนวทางการดําเนินงานในการ
รณรงค 

สวนที่ 2 เปนการศึกษา ทัศนคติ การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการมีสวนรวมการ
อนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

 
ซ่ึงผูวิจัยใครขออธิบายสวนแรกกอน    คือ   การศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อ

สนับสนุน     การอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
สวนที่ 1   การศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย           
                 ธุรกิจบัณฑิตย   
 
1. ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับโครงการอนุรักษพลังงาน 
 
 
 

ผูวิจัยไดทําศึกษาโดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการพบวา ป พ.ศ.2544   
ทาน ศ.ดร.บุญเสริม   วีสกุล  ซ่ึงในขณะนัน้ดํารงตําแหนงเปนอธิการบดี   เสนออยากใหมีโครงการ
เพื่อใหเกิดการประหยดัพลังงานในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตยขึ้นมา   จึงไดมอบหมายใหศนูยวิจยั
เปนผูดูแลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเดิมทีศูนยวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเร่ืองเกี่ยวกับการใช
พลังงานของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลยัอยูแลว โดยในขณะนั้น  รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร  เปน
ผูอํานวยการศูนยวจิัย  เปนผูดูแลการเก็บขอมูลดังกลาว และมีคุณทนงศักดิ์  สิริยงค เปนผูปฏิบัติการ  
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณคณุทนงศักดิ์ ไดใหขอมูลในเรื่องนี้วา  
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“กอนหนานี้ทางศูนยวิจยัไดรับมอบหมายจากทานอธกิารบดีคนที่แลว คอื ศ.ดร.บุญเสริม 
วีสกุล  ใหดูการเก็บขอมูลไฟฟา  สวนใหญจะเปนการติดตั้งมิเตอร  ตอนนั้นยังไมไดเปนทางการ 
คือ ถาออกมาเปนทางการจะตองทําเปนรูปแบบของหนวยงานหรือฝาย  แตนี่เปนการแฝงใน
ศูนยวิจัย” 

(ทนงศักดิ์  สิริยงค,  สัมภาษณ, 13  มิถุนายน  2549) 
 
 ตอจากนั้นศูนยวิจยัไดมีการประชุมหารือรวมกับสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ณ หอง 3-2                   

ตึกอธิการบดี 2   มีผูรวมประชุมหลายฝายประกอบดวยฝายอาคารสถานที่     ฝายชางและซอมบํารุง
อาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานพลังงานจากคณะวิศวกรรม  เพื่อหารือถึงวิธีการที่จะประหยดัพลังงาน  
หลังจากการประชุมสุดทาย จึงมีมติรวมกันวาควรจะดําเนินการเรื่องนี้ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น       
จึงเปนที่มาของ “โครงการอนุรักษพลังงาน”  เพื่อกํากบัดูแลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยและ    
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของประเทศไทย 

สําหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับดูแลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะพลงังานไฟฟาทีใ่ชอยูในปจจุบนัใหเกิดประโยชนและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด และให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
 
 
 
2544-2547    
 
 
 
      ม.ค.    
2548    

 
            ก.พ. – ธ.ค. 
 
2549 
          ก.ค   ออกมาตรการอนุรักษพลังงาน 

   ออกมาตรการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 
 
 

ภาพที่ 4.1  ภาพรวมการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพลังงาน 

ส.ค. 

ศูนยวิจัย : เก็บขอมูลการใชพลังงานจากหนวยงานตาง 

ดึงนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

ดําเนินกิจกรรมรณรงค 
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• คนหาทิศทางในการดําเนินงาน 
จากการศึกษาผูวิจัย พบวา เร่ิมแรกคณะกรรมการจะประชุมหารือในเรื่องที่จะตอง

ดําเนินการกอนเปนอันดับแรก  นัน่คือ ตดิตอฝายอาคารสถานที่ดําเนินการทั้งในดานการใชเทคนคิ
การประหยัดพลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาตางๆ  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวาง   โดยใชโคมไฟสะทอนแสงประสิทธิภาพสูง  และใชบัลลาสตที่มีคาการสูญเสียต่ํา  
สวนในระบบปรับอากาศมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไข และทําการตรวจเช็คประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศอยูเปนประจําและตอเนือ่ง  นอกจากนี้ไดติดตั้งมเิตอรวัดการใชพลังงานไฟฟา   
ของแตละหนวยงาน เพือ่ตรวจวดัและควบคุมการใชพลังงานไฟฟาใหเปนไปตามปริมาณไฟฟา              
ที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรปริมาณหนวยไฟฟาใหกับหนวยงานตางๆ  ตามความจําเปนเพื่อควบคมุ    
การใชพลังงาน โดย รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร ไดกลาวย้ําอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของเรื่องนี้วา 

“ไมไดหมายความวาเราไปทาํใหแสงสวางจากหลอดไฟลดนอยลง  แตเพราะมากเกิน       
ความจําเปนถาสมมุติวา 3 หลอด เกินความจําเปนกเ็อาออก 1 หลอด ใหอยูในมาตรฐานที่ใชได”   

(สรชัย  พิศาลบุตร,  สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2549) 
 
• การดึงนักศึกษาเขามามีสวนรวม 

ในสวนของการดึงนกัศึกษาเขามามีสวนรวมในการรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดแก
นักศึกษาและบุคลากร ผูวิจัยพบวา เร่ิมในชวงตนป พ.ศ.2548 คณะกรรมการโครงการอนุรักษ
พลังงานไดรวมประชุมหาวิธีในการอนุรักษพลังงาน โดยมีมติรวมกันวาจะตองใหนกัศกึษามีสวนรวม
ในกจิกรรมดวย โดย รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญเรื่องนี้วา  

“ถาเราหาแนวรวมเปนนกัศึกษาดวย  โดยใหพวกเขาดแูลกันเองดวย  กจ็ะนาชวยกันได 
และเราก็มีชมรมกันเยอะแยะ แลวทําไมเราจึงไมมีชมรมอนุรักษพลังงานเพิ่มขึ้นมา แตเนื่องจาก
ชมรมนี้ยังไมมี   จึงฝากโครงการนี้กับชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปดวย  และถาเกดิ
วาทําแลวดีเกดิประโยชนตอไป  เราก็อยากใหตั้งชมรมอนุรักษพลังงานขึ้นมาโดยตรง”   

(สรชัย  พิศาลบุตร,  สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2549) 
 
หลังจากการประชุมมีมติออกมาเปนที่เรียบรอยแลววานักศึกษาจะตองมามีสวนรวมดวย

ฝายเลขานุการโครงการฯ คือ คุณทนงคศักดิ์ไดเชิญอาจารยที่ปรึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม คอื อ.อภิรัตน  รสหวาน และนักศึกษาที่เปนรองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม คอื นายวิเชียร  ทาแกง มาประชุมปรึกษาหารือกันเกีย่วกบักิจกรรมการรณรงคที่จะตอง
ทําตอไป   
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• ทดลองผลิตสื่อ 
หลังจากมีขอสรุปวาตองดงึนกัศกึษาเขามามสีวนรวมในการรณรงคแลว  คณะกรรมการฯ       

จึงติดทําการติดตอกับนักศึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดึงนักศึกษาใหมี สวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมรณรงคดวย  กิจกรรมแรกทีด่ําเนินการ คือ “โปสเตอร”  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยนยิมใชส่ือนี้ อีกทั้งส่ือประเภทนี้มี่ราคาไมสูงมาก   

หลังจากผลิตส่ือแรกคือ “โปสเตอร” แลว จากการศึกษาผูวิจยัพบวา ชวงตนป พ.ศ. 
2549 ทางชมรมฯ จะเปนผูดาํเนินการกิจกรรมตางๆ  เองเปนสวนมาก  และมีกจิกรรมอยางตอเนื่อง       
โดยมีการวางแผนการดําเนนิงานตั้งแตชวงกลางป พ.ศ. 2548  ตลอดตอเนื่องจนถึงปจจุบัน     โดยมี
การจัดกจิกรรมตางๆ  เกี่ยวกับการรณรงคอนุรักษพลังงาน  การเผยแพรความรูเกี่ยวกบัการประหยัด
พลังงานในรูปแบบตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ  การจดัคายอนุรักษพลังงาน  การผลิตส่ือตางๆ  
เปนตน   ทั้งนี้กิจกรรมตางๆ ที่ไดกลาวไปแลว  นอกจากจะไดรับงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย
แลว ทางทีมงานไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักกิจการนักศึกษา และจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
 
• โครงสรางการบริหาร 

จากหลักฐานเอกสารคําส่ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ที่ 0102/0803 เร่ือง แตงตั้ง
คณะทํางานโครงการอนุรักษพลังงาน  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549  พบวา มีการระบุโครงสรางการ
บริหารจัดการไว ดังนี ้

เพื่อใหการจัดทําระบบการบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยใหเกดิประโยชนและ
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน ตลอดจนการเผยแพรรณรงคประชาสัมพนัธ  
การประหยดัพลังงานใหกับคณาจารย บุคลากรและนกัศึกษา  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความใน      
ขอ 16 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย วาดวยการบริหารงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
พ.ศ. 2528  จึงแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพลังงาน คือ 

1.  รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร   ประธานโครงการ 
2.  ผศ.ดร.ติกะ  บุนนาค   ที่ปรึกษาโครงการ 
3.  นายสุพจน  มีแสง    คณะทํางาน  
3.  นายบุญเล้ียง  ไทยพิริยะกลุ   คณะทํางาน 
4.  นางสุพัตรา  วลิตวรางคกรู   คณะทํางาน 
5.  นายชุมพร  ดีรัศมี    คณะทํางาน 
6.  นายประยทุธ  ฤทธิเดช   คณะทํางาน 
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7.  นายทนงศกัดิ์  ศิริยงค   เลขานุการและคณะทํางาน 
 
โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

1. กําหนดแนวทาง  แผนการดาํเนินงานและเปาหมายโครงการ  เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

2. ดําเนินการอนรัุกษพลังงานใหเปนไปตามแผนการดาํเนินงานและเปาหมายที่กําหนด 
ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ภายในองคกร จัดทําและปฏิบัติตามแผนอนุรักษพลังงาน  การติดตาม
ผลดําเนินงาน    การรายงานผลการดําเนนิงาน  การฝกอบรมเพื่อสรางจติสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
ของทั้งองคกร เพื่อนํามาทบทวนระบบการอนุรักษพลังงาน 

3. กํากับดูแลมาตรฐานของอุปกรณไฟฟาในระบบตางๆ     ใหไดมาตรฐานตามขอ
กําหนดการอนุรักษพลังงานและเกิดการประหยดัพลังงาน  ตลอดจนดูแลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อุปกรณไฟฟาระบบตางๆ  ในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมพืน้ที่การใชงานของหนวยงาน   เพื่อใหเกิด
การประหยัดพลังงานและไดมาตรฐาน 

4. จัดทําบันทกึขอมูลการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานระดับหนวยงาน   และ
ระดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน  ตรวจสอบและวเิคราะหการใชพลังงาน การปฏิบัตติามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน จัดสรรหนวยไฟฟาใหกับหนวยงานตางๆ  ในแตละภาคการศึกษาพรอมทัง้
รายงานความคืบหนาและสรุปเสนอผูบริหาร 

5. บันทึกขอมูลการใชพลังงานของอาคารในแบบสงขอมูล บพอ.1  นําสงกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานทุก   6   เดือน     บันทึกขอมูลการใชพลังงานในแบบ   บพอ.2     
เก็บไวเปนหลักฐานทุก  1  เดือน    และจัดทํารายงานการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ทุกๆ 3 ป    ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

6. รับรองความถูกตองของรายงานการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานที่ตองสง
ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
2.   แนวทางการดําเนินงาน 

จากการสัมภาษณ  นายทนงศักดิ์  ศิริยงค  เลขานุการและคณะทํางาน  พบวา              
แนวทางการดาํเนินโครงการอนุรักษพลังงานมีมาตรการการดําเนินงาน 2 อยาง คือ การออก
มาตรการเชิงนโยบาย และ การออกมาตรการเชิงรณรงค  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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2.1  การออกมาตรการเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาในประเด็นเรือ่งของการออกมาตรการเชิงนโยบายผูวิจัย พบวา  มีขั้นตอน

การดําเนนิงาน ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการออกมาตรการเชิงนโยบาย  

 
แผนภาพดังกลาวสามารถอธิบายไดวา หลังจากที่คณะกรรมการโครงการอนุรักษ

พลังงานมีการประชุมเพื่อออกมาตรการตางๆ หรือระเบยีบขอบังคับในการอนุรักษพลังงานจากทาง
คณะกรรมการแลว  ขั้นตอนตอไปจะตองสงเพื่อใหทานอธิการบดี   ลงนามเพื่ออนุมตัิเปนมาตรการ  
จากนั้นเลขานกุารคณะกรรมการโครงการฯ  จะจัดทําเอกสารเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ
แลวเพื่อปฏิบัตติาม ลําดับตอไปผูวิจยัใครขอนําเสนอเกี่ยวกบัมาตรการที่ไดดาํเนินการอยูในปจจุบนั 
ซ่ึงมี 2  มาตรการ ดังมีรายละเอียดและหลักฐาน ดังนี ้

 
มาตรการที่ 1  มาตรการอนุรักษพลังงาน 
จากหลักฐานบันทึกมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย  ที่ ศวจ.0401/ว158  เรื่อง มาตรการ

อนุรักษพลังงาน  ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  พบวา  มหาวิทยาลัยไดใหแนวทาง
ทั้งหมด 5 ประการ ซ่ึงสวนใหญจะเนนเรือ่งเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาเปนหลัก  โดยมรีายละเอียดพอ
สังเขปดังนี้  

ประการแรก คือ เร่ืองของการปดเครื่องปรับและปดไฟฟาแสงสวาง ชวงตอนพัก
กลางวันหรือเมื่อไมใชงานเกินกวา 1 ช่ัวโมง  ประการทีส่อง เร่ืองการปด และเปดเครื่องปรับอากาศ  

คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงาน    

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

อธิการบดี 

กระจายตามหนวยงานตางๆ 
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ประการที่สาม เร่ืองการตั้งคาหรือการเปดตามความเหมาะสมของเครื่องปรับอากาศ  ประการทีส่ี่ 
เร่ืองการเปดไฟฟาแสงสวางใหเพยีงพอ และปดเมื่อไมใชงาน ประการที่หา  เร่ืองการของเวลาใน
การการปดหนาจอคอมพิวเตอร  ประการที่หก เร่ืองของเวลาในการเสียบปลั๊กกระติกน้ํารอนใน
หองทํางาน  โดยรายละเอียดของบันทึกมีปรากฏดังรูปดานลาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3  บันทึกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ี ศวจ.0401/ว158   เร่ือง มาตรการอนุรักษพลังงาน 
 
มาตรการที่ 2  นโยบายการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม      

จากหลักฐานเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ที่ 0101/0802 เร่ือง นโยบาย
การอนุรักษพลังงานแบบมสีวนรวม  ประกาศ ณ วันที ่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549  พบวา การอนุรักษ
พลังงานครั้งนี้มีประเด็นสําคญัโดยเนนการมีสวนรวม ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดใหแนวทางทัง้หมด 6 ประการ 
ประการแรก คือ เร่ืองของการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานใหมีความเหมาะสม  ซ่ึงในประเดน็นี้
ทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสงเสริมพลังงานของประเทศ        
ประการที่ 2 เร่ืองของการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใหเกิดการประหยัดพลังงาน  ประการ
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ที่ 3 เร่ืองของการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน  ประการที่ 3  เร่ืองการกําหนดเปาหมายใน
การอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงในประเด็นนี้มหาวิทยาลัยชีใ้หเห็นถึงการสื่อสารเพื่อใหบุคลากรเขาใจและ
ปฏิบัติตามอยางถูกตอง  ประการที่ 4 เรื่องของความตระหนักวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ของ
ทุกคน    ในสวนนี้มุงประเดน็ที่ความรวมมือของทุกฝายในการที่จะปฏบิัติตามรวมกนั  ประการที่ 5 
เปนเรื่องของการสนับสนุนในสิ่งที่จําเปนไมวาจะเปนเรื่องของบุคคล งบประมาณ หรือการฝกอบรม 
รวมถึงการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็น เพื่อพัฒนาดานการอนรัุกษพลังงาน   ประการที่ 6 
มหาวิทยาลัยมุงเนนที่จะใหคณะทํางานไดมีการปรับปรุงเรื่องของนโยบาย และการวางแผนงาน    
ทุกป   โดยรายละเอียดของบันทึกมีปรากฏดังรูปดานลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4   ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ี 0101/0802  เร่ือง นโยบายการอนุรักษพลังงาน       

      แบบมีสวนรวม 
 

นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดจดัโครงการอนุรักษ
พลังงานแบบมีสวนรวม ซ่ึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดสมัครเพื่อเขารวมโครงการดังกลาว     
เปนโครงการที่มุงเนนใหเกดิการอนุรักษพลังงาน โดยเนนที่ผูปฏิบตัิงานใหเกิดความรูความเขาใจ   
ในการจัดการการใชพลังงานอยางถูกวิธี  กิจกรรมดังกลาวจะเปนไปในลักษณะของการจัด
ฝกอบรมสัมมนาและการจัดสงทีมที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญเขาไปใหคําแนะนําทีมงาน รวมทั้งให
คําปรึกษาชวยเหลือ และติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ            
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ที่เกดิขึ้นทางโครงการอนุรักษพลังงานจึงสงหนงัสือเชิญตามหนวยงานตางๆ สงตวัแทนผูรับผิดชอบ
การใชพลังงานไฟฟาของแตละหนวยงาน รวมทั้งส้ิน  49 หนวยงาน  เพื่อมาฝกอบรมกับโครงการ
ดังกลาว 

2.2  การออกมาตรการเชิงรณรงค 
จากการศึกษาผูวิจัย พบวา นอกจากมาตรการเชิงนโยบายที่ใชในเบือ้งตนแลว  ยังมี

มาตรการอื่นอีกที่ใช นัน่คอื การรณรงคซ่ึงประกอบไปดวยการผลิตส่ือ และการจัดกจิกรรม             
ซ่ึงดําเนินการโดยนักศกึษาชมรมอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเกิดการกระตุนของ
ผูรับสารไดตระหนกัถึงการมสีวนรวมในการอนุรักษพลังงาน   

ซ่ึงจะกลาวถึงประเด็นตางๆ ที่สําคัญในการรณรงค โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.   ประเด็นในการรณรงค    ผลจากการวจิัย   พบวา    ในการรณรงคใหความสําคัญ

กับพลังงาน 3 ดาน คือ ไฟฟา  น้ํา  และน้ํามนั 
2.   เปาหมายในรณรงค  ผลจากการวิจัย   พบวา  เปาหมายในการรณรงคมุงเนน เพื่อให

เกิดการลดการใชพลังงานในมหาวิทยาลัย   
3.  ยุทธวิธีในการณรงค    ผลจากการวจิัย    พบวา    ยุทธวิธีในการรณรงคจะเนนที่จะ

ดึงนักศกึษาใหมีสวนรวมในการคิดและผลิตส่ือสําหรับการรณรงค 
4.  กิจกรรมที่ใชในการรณรงค   ผลจากการวิจัย   พบวา ทางชมรมฯ   ไดเลือกใชส่ือ

ประชาสัมพันธหลากหลายรปูแบบ  โดยส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธสามารถแบงได เปน 2  กลุม 
คือ  

      4.1  ส่ือเฉพาะกจิ  ไดแก  โปสเตอร  มาสคอต  สติ๊กเกอรติดผนัง  แผนพับ   วารสาร 
มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” 

      4.2  การจัดกิจกรรมการรณรงค ไดแก การจัดนิทรรศการ การจดัคายอนุรักษพลังงาน 
การจัดการเดินรณรงค  

 
แนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ในสวนของการรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานนั้น  พบวา  ประกอบดวยข้ันตอน 4        
ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการวจิัย  ขั้นตอนการวางแผน-กระทํา  ขั้นตอนการสื่อสาร และขั้นตอนการ
ประเมินผล ดงันี้   
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• ขั้นตอนการวิจัย 
จากการศึกษา พบวา  การรณรงคเพื่อลดการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

มีการศึกษา และรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนแนวทางการวางแผนการ
ดําเนินโครงการ ซ่ึงแหลงขอมูลสวนใหญไดมาจาก 2 สวน ดังนี ้

1. ขอมูลจากการใชพลังงานไฟฟาของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทิยาลัย รวม
ทั้งสิ้น 49 หนวยงาน  โดยทําการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึงป พ.ศ. 2548 

2. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพื่อมาใชเปนขอมูลสนับสนุนแนวทางในการอนรัุกษพลังงาน  
โดยทําใหไดขอมูลที่ตองการอยางกวางขวางเพิ่มมากขึน้ 
 
• ขั้นตอนการวางแผนการรณรงค 

ผลจากการศึกษา  พบวา    การวางแผนเพื่อการรณรงคของโครงการอนุรักษพลังงาน
นั้น เปนไปในลักษณะแนวนอน (Horizontal)  เนื่องจากเปนการวางแผนที่เกดิจากการระดมความ
คิดเห็นรวมกันระหวางคณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานกับทีมงานนักศึกษาชมรมอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ซ่ึงชมรมฯ ไดเขามามีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนในการรณรงค  ทําใหทุกคน
มีโอกาสไดรวมวางแผนการดําเนินโครงการอยางเต็มที ่

“ตอนนั้นคิดวาจะทําการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบเทานั้น แตอยากให
นักศกึษามีสวนรวมดวย และทราบวาสํานกักจิการนกัศกึษามีชมรมอนรัุกษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
จึงเชิญตัวแทนนักศึกษามาเปดโอกาสใหไดมามีสวนรวมในการวางแผน” 

(ทนงศักดิ์  สิริยงค,  เลขานุการและคณะทํางาน,  สัมภาษณ,  16  สิงหาคม  2549) 
 
ขั้นตอนในการวางแผนการรณรงค มีดังนี ้
1. การวิเคราะหสถานการณ 
        จากการศกึษา พบวา ศูนยวิจัยแหงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมีการวิเคราะห

สถานการณโดยการเก็บขอมูลดานการใชพลังงานไฟฟาของแตละหนวยงานตั้งแตป พ.ศ. 2544 
โดยคุณทนงศกัดิ์  ศิริยงค  เปนผูดําเนนิการเก็บขอมลูการใชพลังงานดังกลาว ทัง้นี้เพื่อเปนการ
ประเมินการใชพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟาของแตละหนวยงานในแตละเดือนวามีปริมาณการใชมาก
นอยเพยีงใด 

“ชวงแรกผมจะทําการเก็บขอมูลการใชพลังงานในสวนตางๆ หนวยไฟในหองเรียน 
และตามหนวยงานวาชวงใดใชไฟฟามากหรือนอยเทานั้น แลวนําขอมูลไปเสนอกับผูใหญอีกท”ี 

(ทนงศักดิ์  สิริยงค,  เลขานุการและคณะทํางาน,  สัมภาษณ,  16  สิงหาคม  2549) 
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2. การกําหนดเปาหมาย 
        จากการศกึษา พบวา เปาหมายของการรณรงคถือเปนองคประกอบที่สําคัญของ         

การดําเนนิโครงการรณรงค  เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดแนวทางสําหรับการรณรงค     
อันจะทําใหไปสูแนวทางทีก่ําหนดไว 

         เปาหมายของการโครงการอนุรักษพลังงาน ถือเปนเปาหมายระดับบุคคล ที่มุงเนน
ใหบุคลากรและนักศกึษามกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พงึประสงค โดยเปาหมายของ
โครงการ คือ การรณรงคมุงเนนเพื่อใหเกดิการลดการใชพลังงานในมหาวิทยาลัย   

 “คิดวาตอไปในอนาคตอัตราคาไฟฟาจะตองสูง  สวนหนึ่งเปนเพราะเราใชมากขึ้นเกิน
ความจําเปน  จึงไดทําการวิเคราะหวาคาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น  นอกเหนือจากการใชไฟฟาเกินความ
จําเปนแลว  ยังมีอะไรที่สามารถทําใหคาไฟฟาลดลงไดอีก  จึงมากําหนดเปนเปาหมายของโครงการ 
คือ     หาแนวรวมเปนนักศึกษาดวย  โดยใหพวกเขาดูแลกันเองดวย  ก็จะนาชวยกันได”  

(สรชัย  พิศาลบุตร,  สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2549) 
 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     จากการศึกษา พบวา วัตถุประสงคหลักของโครงการอนุรักษพลังงาน คือ เพื่อกํากับ

ดูแลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพลังงานไฟฟาทีใ่ชอยูในปจจุบันใหเกิดประโยชน 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ.2535     

“สําหรับวัตถุประสงคเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนอาคารควบคุม  จึงตองเปนไปตามตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  และเพื่อดูแลการใชพลังงานภายใน
มหาวิทยาลัยดวย”    

(ทนงศักดิ์  สิริยงค,  เลขานุการและคณะทํางาน,  สัมภาษณ,  16  สิงหาคม  2549) 
 
4.   การกําหนดกลุมเปาหมาย 
      จากการศึกษา พบวา กลุมเปาหมายของโครงการนี้ไดแก บุคลากร และนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
“ในเรื่องของการกําหนดกลุมเปาหมายนั้น  เนื่องจากเปาหมายเปนการรณรงคภายใน

มหาวิทยาลัยเปนสวนมาก กลุมเปาหมายจงึตองเปนบุคลากรและนกัศึกษา”   
(ทนงศักดิ์  สิริยงค,  เลขานุการและคณะทํางาน,  สัมภาษณ,  16  สิงหาคม  2549) 
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5. การพัฒนากิจกรรมการสื่อสาร 
        จากการศกึษาพบวา เพื่อเปนการเตรียมการกอนการรณรงคภายในมหาวิทยาลยั  

คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานไดเตรียมสรางความมีสวนรวมกับนักศกึษาดวย ทั้งนี้มอง
วาหากนักศกึษาไดมีสวนรวมในการรณรงคจะเปนผลด ี เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
ใหกับนักศกึษา รวมทั้งนักศกึษาจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวทิยาลัยอีกดวย 

        โดยในชวงตนป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานไดรวมประชุม    
หาวิธีในการอนุรักษพลังงาน โดยมมีติรวมกันวาจะตองใหนักศกึษามีสวนรวมในกจิกรรมดวย        
โดย รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญเรื่องนี้วา  

“ถาเราหาแนวรวมเปนนกัศึกษาดวย  โดยใหพวกเขาดแูลกันเองดวย  กจ็ะนาชวยกันได 
และเราก็มีชมรมกันเยอะแยะ  แลวทําไมเราจึงไมมีชมรมอนุรักษพลังงานเพิ่มขึ้นมา แตเนื่องจาก
ชมรมนี้ยังไมมี   จึงฝากโครงการนี้กับชมรมอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมไปดวย  และถาเกิด
วาทําแลวดีเกดิประโยชนตอไป  เราก็อยากใหตั้งชมรมอนุรักษพลังงานขึ้นมาโดยตรง”   

(สรชัย  พิศาลบุตร,  สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2549) 
 
หลังจากการประชุมมีมติออกมาเปนที่เรียบรอยแลววานักศึกษาจะตองมามีสวนรวมดวย        

ฝายเลขานุการโครงการฯ คือ คุณทนงคศกัดิ์ไดเชิญอาจารยที่ปรึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม คอื อ.อภิรัตน  รสหวาน และนายวิเชยีร  ทาแกง นักศึกษาที่เปนรองประธานชมรม
อนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมาประชุมปรึกษาหารือกันเกีย่วกบักิจกรรมการรณรงคที่จะตอง
ทําตอไป   

ขั้นตอนของการพัฒนากิจกรรมการสื่อสาร มีดังนี ้
5.1 การสรางและนําเสนอ 
        หลังจากไดขอสรุปวาจะตองดึงนกัศึกษา เพื่อเขามามีสวนรวมในการรณรงคแลว 

คณะกรรมการฯ จึงติดทําการติดตอกับนกัศึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อดงึ      
นักศึกษาใหมสีวนรวมในการดําเนินกจิกรรมรณรงคดวยกิจกรรมแรกทีด่ําเนินการ คอื “โปสเตอร”  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยนิยมใชส่ือนี้ อีกทั้งส่ือประเภทนีม้ีราคาไมสูงมาก   

        จากการศกึษา พบวา ในที่ประชมุไดมีการนําเสนอขอมูลเพื่อรับรูและตัดสินใจ
รวมกัน รวมทั้งการสรางและนาํเสนอสัญลักษณโครงการ เพื่อสรางตัวแทนในการบอกเลา           
องคความรูผานสื่อโปสเตอร โดยนกัศึกษาไดชวยกนัพิจารณาออกแบบจนไดเปนรูปแบบตัวการตูน
ที่มีช่ือวา  “มิสเตอรฟว” 
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การสื่อสารในโครงการ
อนุรักษพลังงาน 

มาสคอต 

แผนพับ 
วารสาร มธบ.        

“ฉบับอนุรักษพลังงาน สต๊ิกเกอร 

การเดินรณรงค 

คายอนุรักษพลังงาน 

โปสเตอร 

“จุดเริ่มตนทางชมรมฯ คิดวาควรจะมีสัญลักษณบางอยางที่จะตองใชในการรณรงคให
เปนจุดเดนเกิดขึ้น และเปนที่จดจําได ตวัมาสคอรตเปนอีกสื่อหนึ่งทีน่าสนใจทีจ่ะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูที่พบเห็นได” 

 (วิเชยีร  ทาแกง, รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม 2549) 

 
5.2 กําหนดยุทธศาสตรในการสื่อสาร 
        จากการศกึษา พบวา โครงการรณรงคจะเนนการเผยแพรขอมูลโดยเลือกใชชอง

ทางการสื่อสารที่หลากหลายควบคูกันไปหลายชองทาง  เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและ
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางเต็มที่ ดังนั้นทางคณะกรรมการโครงการอนุรักษ
พลังงานจึงมีการนําเสนอขอมูล 

 

 
 
 

  
 
 
ภาพที่ 4.5  กรอบการสื่อสารของโครงการ 

 
“มองวาการทีใ่ชส่ือหลากหลายจะทําใหมกีารเปดเลือกรบัสื่อไดมาก  จึงไดมีการใชส่ือ

ที่มีความหลากหลาย  โดยเลือกใชชองทางการสื่อสารใหมีความหลากหลาย จะไดครอบคลุมกลุม         
เปาหมาย” 

(อาทิตย  งามยิง่,   รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,   สัมภาษณ,      
9 กุมภาพนัธ 2549  ) 
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การกําหนดสือ่ที่ในการรณรงคไดกําหนดไวอยางหลากหลาย  โดยพยายามเลือกใชส่ือ
ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางแทจริง  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตางๆ โดยไดมีการใชส่ือ ดังนี ้

1. โปสเตอร     มีการกําหนดสื่อชนิดนี้ใหมหีลากหลายรูปแบบ     รวมทั้งส้ิน   6   แบบ  
เพื่อใหเหมาะสมแกการใหขอมูลขาวสาร 

2.  มาสคอต     เปนการนําเสนอเพื่อเปนสญัลักษณที่ใชในการรณรงคใหเปนจดุเดน
และเปนทีจ่ดจาํได 

3. สติ๊กเกอร เพื่อเปนการเนนย้ําการรณรงคเพราะนอกจากโปสเตอรแลว  ยังมีสติ๊กเกอร
ซ่ึงติดอยูบริเวณใกลเคยีงกับสวิทชไฟ หรือ กอกน้ําใหเกิดการสะดดุตา และเนนย้ําใหเกดิการมี    
สวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

4.  แผนพับ  เปนการนําเสนอเพื่อเปนการใหขอมูลที่มากขึ้น นอกเหนือจากสื่อสติก๊เกอร
และโปสเตอร   

5.  วารสาร มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” เปนการนําเสนอโดยมีการสอดแทรกเนื้อหา
ขาวสารเกี่ยวกบัการอนุรักษพลังงานในวารสาร มธบ.      เพื่อเปนการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการที่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยไดมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน     และเปนการตอบสนองนโยบาย
ระดับประเทศ 

6.  คายอนุรักษพลังงาน       เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสํานึกใหกลุมเปาหมายเกิด
ความรูสึกรักและหวงแหนพลังงานไทย       

7.  การเดนิรณรงค เปนการเผยแพรความรู   และความเขาใจในการประหยัดพลังงานอยาง
ถูกวิธี ที่สําคัญคือ เพือ่เปนการสนองนโยบายของชาต ิ

“ในการรณรงคนักศึกษาจะมีชมรมฯ ของเขาเองเราเปนเพียงแคจุดประกายความคิด
เล็กนอย   ซ่ึงเขาก็จะดําเนนิกิจกรรมตางๆ เอง  โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลอยู  ที่ผานมาการลง
ผานสื่อตางๆ     ในมหาวิทยาลัย  เชน ส่ือโปสเตอรซ่ึงจะแจกตามหนวยงานตางๆ  สติ๊กเกอรติดตาม
กอกน้ํา หรือ สวิทชไฟฟา  เปนตน” 

(สรชัย  พิศาลบุตร,  สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2549) 
 
• ขั้นตอนการสื่อสาร 

จากการศึกษา พบวา การสื่อสารของโครงการอนุรักษพลังงานนั้น มีการดําเนินการดังนี้ 
1.   การเปดตัวและการประชาสัมพันธโครงการ 

จากการศึกษา พบวา  หลังจากการนําเสนอขอมูล การสรางสัญลักษณของโครงการ
เรียบรอยแลว ทางชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในฐานะผูดําเนินกจิกรรม  การรณรงคจึง
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เร่ิมดําเนินการเปดตัวและประชาสัมพันธโครงการ  ซ่ึงในชวงนั้นเปนวัน “สัปดาหสงเสริมการ
เปนอยูอยางพอเพียงและอนรัุกษพลังงานไทย” ตรงกับวันที่ วันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ.2548         
ทางชมรมฯ จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมของโครงการเพื่อเปนการเปดตัวโครงการ โดยไดมกีาร
นําเสนอตัวมาสคอต มีการกลาวแนะนําโครงการบนเวที  นอกจากนี้ทีมงานยังมีการนาํส่ือโปสเตอร
เดินประชาสัมพันธติดตามหนวยงานตางๆ  อีกดวย 

 
2. การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 

ในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายนั้น  เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากทีสุ่ด  
ทางชมรมฯ ไดเลือกใชส่ือประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ  โดยส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ
สามารถแบงได เปน 2 กลุม คือ  

1.  ส่ือเฉพาะกิจ    ไดแก  โปสเตอร  มาสคอต  สติ๊กเกอรติดผนัง  แผนพับ   วารสาร 
มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” 

 2.  การจัดกิจกรรมการรณรงค ไดแก   การจัดนิทรรศการ การจัดคายอนุรักษพลังงาน  
การจัดการเดินรณรงค  โดยการศึกษาวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการนําเสนอรายละเอียดและประเดน็ของ
ขั้นตอนในการดําเนินกจิกรรมตางๆ      ดังมีรายละเอียดดังนี้   

 
กลุมท่ี 1   

สื่อเฉพาะกิจ 
  

จากการศึกษาผูวิจัย พบวา การรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานมีการผลิต และเผยแพร
ส่ือเฉพาะกิจในรูปแบบตางๆ  โดยมีรายละเอียดของสื่อแตละประเภท ดังนี ้
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ตารางที่  4.1    การใชสื่อเฉพาะกิจเพื่อการรณรงคการอนุรักษพลังงาน 
 
สื่อเฉพาะกิจท่ีใช Key message การใชงาน 

โปสเตอร 1. ขึ้นลงชั้นเดียวใชบันไดเพื่อสุขภาพ 
2. ขึ้นลงลิฟทครั้งละหลายคนประหยดั

ไปไดเยอะ 
3. เปดแอรที่ 25 ก็เย็นสบายแลวครับ 
4. ปดจอคอมพิวเตอรทุกครั้ง เมื่อไมใช

งานชวยประหยัดพลังงานไดเยอะ 
5. ปดแอรตอนพกัเที่ยงและกอนเลิก

งานครึ่งชั่วโมงเปนการลดชัว่โมงการ
เปดใชไฟฟากช็วยชาตไิดเยอะเลย 

6. ปดไฟและแอรใหเรียบรอยกอนออก
จากบานหรือกอนเลิกงาน 

ทีมงานเดินประชาสัมพันธ  
โดยการแจกโปสเตอรตาม
หนวยงานตางๆ 

มาสคอต สัญลักษณการอนุรักษพลังงาน เดินรณรงคตามหนวยงานตางๆ 
และออกแสดงในงาน
นิทรรศการเนือ่งในวนั 
“สัปดาหสงเสริมการเปนอยู
อยางพอเพยีงและอนุรักษ
พลังงานไทย” 

สติ๊กเกอร 1.  ไมใชอยาเปด  ถาเปดตองปด  รวมกนั    
      สักนิด ปดน้ํา ปดไฟ 
2.   เปด  ปด  มธบ. “ประหยดัพลังงาน”     
      กด “ปด” เมื่อเลิกใช 

ติดตามสถานที่ตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะบริเวณ  
สวิชตไฟฟาและหองน้ํา 

แผนพับ วิธีประหยัดพลังงานที่พวกเราตองทํา บริเวณหนาซุมมหาวิทยาลัย 
และบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยระหวางการเดนิ
รณรงค 

วารสาร มธบ. ฉบับ 
“อนุรักษพลังงาน” 

วิธีการประหยดัพลังงานในอาคาร
มหาวิทยาลัยและที่พักอาศัย 

แจกตามหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
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1.  โปสเตอร   
เปนสื่อเฉพาะกิจที่ริเร่ิมโดยคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและชมรมอนุรักษธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมไดรวมมอืกนัผลิตสื่อชนดินี้ โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ประชาสัมพนัธใหกลุมเปาหมาย
ไดรับทราบและขอความรวมมือในการรณรงค ในการผลิตส่ือชนิดนี้ทางทีมงานมุงเนนการสื่อสาร
ไปที่บุคลากรและนักศกึษา โดยจะติดตามบอรดหนาหองและอาคาร ช้ันเรียนทั้งมหาวิทยาลัย  ซ่ึงใน
การรณรงคนี้ทางทีมงานไดวางแผนการรณรงคจะดําเนินการในชวงปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548    
ในเรื่องของแหลงที่มาของขอมูลทางทีมงานจะไดจากเลขานุการโครงการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้
ศูนยวิจัยจะเปนผูจัดหางบประมาณ  จํานวน 15,000 บาท เพื่อผลิตส่ือ   

จากการศึกษาพบวา รายละเอียดสําหรับการผลิตส่ือโปสเตอรในประเด็นตางๆ มีดงันี้ 
เร่ิมจากการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานรวมกับชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ในประเด็นเกีย่วกับล่ือท่ีควรจะใชในการรณรงค ผลการประชุมสรุปวาจะตอง             
มีการผลิตส่ือโปสเตอรออกมา  สวนในเรือ่งของการออกแบบนัน้ทางชมรมฯ จะเปนผูดําเนินการ
ทั้งหมด  หลังจากการประชมุเสร็จแลว  ทางชมรมฯ ไดมีการออกแบบการนําเสนอเสนอสื่อใหทาง
คณะกรรมการโครงการฯ  พิจารณาสื่อโปสเตอรในรูปแบบตางๆ  และเมื่อผานการพิจารณาแลว 
ทางทีมงานดําเนินการสงใหฝายสื่อสารการตลาดเพื่อจัดพิมพ  ทั้งนี้ทางทีมงานดําเนินการติดตอกับ
ฝายอาคารและสถานที่ เพื่อที่ติดตามบอรดหนาหองพักอาจารยและหนวยงานตางๆ ทั้งมหาวิทยาลัย 

จากการสัมภาษณ นายวิเชียร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิต         
ส่ือนี้วา  

“เนื่องจากสื่อนี้ภายในสวนใหญเขาจะเนนกัน  และจะสะดวกในการติดดวย  เพราะวา
ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยจะติดไวที่บอรด  นักศึกษาก็ตองดูที่บอรดก็จะเห็นสื่อโปสเตอรนี้
คือเหตุผลวาทําไมตองเลือกสื่อโปสเตอร”   

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม 2549) 
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ภาพที่ 4.6  ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตโปสเตอร 
 
2.  มาสคอต   

เปนสื่อเฉพาะกิจที่ริเริ่มโดยแกนนํานักศึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตอจากนั้น จึงมีการนําเสนอใหคณะกรรมการอนุรักษพลังงานเห็นชอบเพื่อรวมมือกันผลิตสื่อชนิดนี ้  
ในการผลิตสื่อดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อเปนสัญลักษณทีใ่ชในการรณรงคใหเปนจุดเดน
เกิดขึ้น และเปนที่จดจําได และเปนอีกสื่อหนึ่งที่นาสนใจ ซ่ึงทางทีมงานเห็นวาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูที่พบเห็นได  ทั้งนี้ไดมกีารตั้งเปาหมายเนนการสื่อสารกับบุคลากร และนักศกึษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  ในการรณรงคดังกลาวทางทีมงานไดวางแผนการรณรงคในชวงเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2548   อยางไรก็ตามเรื่องของการออกแบบ และความคดิสรางสรรคในการผลิตส่ือ
ดังกลาวทางทมีงานไดมีการระดมสมองเพือ่ผลิตส่ือนี้ และไดรับงบประมาณจากมหาวทิยาลัย  

สําหรับการผลิตส่ือมาสคอตในประเด็นตางๆ มีรายละเอียดดังนี ้ เร่ิมจากชมรมฯ 
เปนผูริเร่ิมวาควรจะมีส่ือที่จะทําใหเกิดนาสนใจในการรณรงคมากยิ่งขึ้น  จึงไดมกีารประชุมกันผล
จากการประชมุทีมงานเห็นวาจะตองผลิตส่ือ “มาสคอต” จึงไดชวยกันคิด และระดมสมองเกี่ยวกับ
รูปแบบ หรือ สัญลักษณตางๆ ของตัวมาสคอต เมื่อออกแบบแลวสงใหทางคณะกรรมการ

คณะกรรมการโครงการฯ มีมติที่ประชุม 

ศูนยวิจัยใหขอมูลกับชมรมฯ เพื่อดําเนนิการออกแบบสื่อ 

ชมรมฯ ออกแบบสื่อ 

สงใหคณะกรรมการโครงการตรวจสอบ  เมื่อพิจารณาผาน

ชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกระจายสื่อ 

ติดตอฝายอาคารสถานที่เพื่อดําเนินการติดตามบอรดตางๆ  

ฝายสื่อสารการตลาดดําเนินการผลิตส่ือ
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โครงการฯ พจิารณาและปรับปรุงรูปแบบของตัวมาสคอตอยางตอเนื่อง เมื่อผานการพิจารณาแลว       
ทางทีมงานจึงหารานเพื่อผลิตตัวมาสคอต และไดดําเนนิการผลิตออกมาเปนรูปเปนรางแลว จากนัน้
ไดดําเนินการรณรงคตามหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และในงานนิทรรศการเนื่องในวัน 
“สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพยีง และอนุรักษพลังงานไทย” 

จากการสัมภาษณ นายวิเชียร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิตส่ือ
นี้วา 

 “จุดเริ่มตนทางชมรมฯ คิดวาควรจะมีสัญลักษณบางอยางที่จะตองใชในการรณรงคให
เปนจุดเดนเกิดขึ้น และเปนทีจ่ดจําได  ตัวมาสคอรตเปนอีกสื่อหนึ่งที่นาสนใจ  ที่จะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูที่พบเห็นได   รูปแบบของมารสคอตรูปแบบแรกจะผอมๆ ดูแลวเกงกาง  คนจะ    
ไมคอยสนใจ  จะออกไปพวกอุลตราแมน  ตอนหลังไดปรับใหอวนขึ้นเพราะดูแลวนารักด”ี 

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม  2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7  ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตมาสคอต 
 
 
 

ปรึกษากับคณะกรรมการโครงการในเรื่องของความเหมาะสม 

ชมรมฯ นําขอเสนอที่ไดไปปรับปรุงแกไข 

เมื่อแกไขและอนุมัติผานแลว 

ชมรมฯ ติดตอรานเพื่อทําการผลิต 

ดําเนินการประชาสัมพันธ 

ชมรมฯ ระดมสมองในการออกแบบสื่อชนดินี ้

DPU
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3.  สติ๊กเกอร  
  สติ๊กเกอรเปนสื่อเฉพาะกิจอีกชนิดหนึ่งที่ริเริ่ม โดยชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดใหความสําคัญ  ทั้งนี้ทางทีมงานไดทําการออกแบบ และผลิตส่ือชนิดนี้เอง  เพื่อเปน
การเนนย้ําการรณรงคเพราะนอกจากสื่อโปสเตอรแลว ยังมีสติ๊กเกอรซ่ึงติดอยูบริเวณใกลเคยีงกบั
สวิทชไฟ หรือ กอกน้ํา ใหเกิดการสะดุดตา และเนนย้ําใหเกิดการมีสวนรวม  ในการผลิตส่ือชนิดนี้
ทางทีมงานมีเปาหมายในการสื่อสารไปที่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สําหรับ
การรณรงคทางทีมงานไดมกีารวางแผนรณรงค ในชวงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548  สําหรับเรื่อง
แหลงที่มาของขอมูลไดจากการระดมสมองของทีมงานที่เปนนักศกึษาเอง ในการนี้งบประมาณ
ไดรับการสนบัสนุนจากสํานักกจิการนักศึกษา 

ทางผูวิจัยอธิบายรายละเอียดสําหรับการผลิตสื่อสติ๊กเกอรในประเด็นตางๆ ดังนี้ เร่ิมแรก
ทางชมรมฯ ไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการผลิตส่ือชนิดนี้    ทั้งนี้ทางทีมงานเปนผูออกแบบ
ทั้งรูปแบบ และขอความทีส่ามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน และตรงประเด็นไดอยางชัดเจน เมื่อคิด
รูปแบบเสร็จแลวไดทําการปรึกษากับอาจารยประจําชมรมเมื่อผานการพิจารณาแลว   ทางทีมงาน
ไดไดมกีารติดตอฝายส่ือสารการตลาด เพื่อผลิตหลังจากผลิตออกมาเปนที่เรียบรอยแลว  ตอจากนัน้
ไดมีการประชมุ เพื่อกระจายงานประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ ของมหาวทิยาลัยโดยเฉพาะ   
สวิชตไฟ และหองน้ํา  อยางไรก็ตามทางทีมงานตองขอความรวมมือจากแมบานประจําอาคารบาง
อาคารในการติดสื่อดังกลาวเพื่อความรวดเร็วในการดําเนนิงาน 

จากการสัมภาษณ นายวิเชยีร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิตส่ือ
นี้วา 

“มองวาถามีอะไรสักอยางไปติดที่สวิทชไฟ หรือ จุดที่สําคัญเปนสัญลักษณใหสะดุดตา
จะเกิดการกระตุนไดไหม?  จึงตัดสินใจวาจะตองเปนสติ๊กเกอรติดตรงสวิทชไฟที่ไมใหญมาก 
สะดุดตาเมื่อมองเห็น  ซ่ึงทางชมรมฯ เปนคนคิดขึ้นมา  สําหรับเรื่องของการออกแบบเราจะทํา       
จนคิดวาเหมาะสม ไมไดมองละเอียดถึงกับวาจะตองดตูัวอักษรอยางไร หรือตองเปนแบบนี้เทานั้น 
คือ อานชัดเจน ดูงาย สะดวกที่จะทําไดเลย”    

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม  2549) 

 
 
 
 

DPU
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ภาพที่ 4.8  ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตสติ๊กเกอร 
 
4. แผนพับ  

เปนสื่อหลักชนิดสุดทายที่ถูกผลิตโดยชมรมฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการใหขอมูล
ใหมากขึน้  นอกเหนือจากสือ่สติ๊กเกอรและโปสเตอร  ในการผลิตส่ือชนิดนี้ทางทีมงานมีเปาหมาย                 
ในการสื่อสารไปที่นักศึกษาในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย และการรณรงคนี้ทางทีมงานไดวางแผน    
การรณรงควาจะดําเนินการในชวงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ขอมูลตางๆ  ทางทีมงานหา
ขอมูลจากอินเตอรเน็ตในเวบ็ไซดของกระทรวงพลังงาน และเว็บไซดที่เกีย่วของกบัการประหยัด
พลังงาน   

ผูวิจัยใครขออธิบายรายละเอยีดสําหรับการผลิตแผนพับในประเดน็ตางๆ ดังนี้ เร่ิมจาก
การที่ชมรมฯ ไดมีความคดิวาจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเพิ่มขึ้น ทีมงานจึงไดมี
การประชุมกนัเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมจึงมีมติที่จะผลิตส่ือแผนพับ ทมีงานไดมีการระดมสมองเพื่อ
ออกแบบและหาขอมูลเพื่อประกอบการผลิตส่ือจากอินเทอรเน็ต  จากนั้นจึงมีการผลิตตัวอยางสื่อ
เปนที่เรียบรอยแลว  จงึทําการปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมตัิ  จากนั้นจึงผลิตส่ือออกมา 
จํานวน 2,000 ฉบับ โดยทีมงานเปนผูดําเนินการผลิตเองแลวนํามาใชในการเดินรณรงคบริเวณ
หนาซุมมหาวทิยาลัย และบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัย คือ ชุมชนทาทราย และบริเวณตรงขามหนา
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงในระหวางเดินรณรงคจะมีการแจกแผนพับใหกับประชาชนที่สัญจรผาน รวมถึง
บานและรานคาตางๆ ที่อยูบริเวณริมถนน  และจากการดําเนินงานดงักลาวไดรับงบประมาณจาก     
สํานักกิจการนกัศึกษา  

ชมรมฯ ระดมสมองในการออกแบบสื่อชนดินี ้

ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาชมรมฯ  เมื่ออนมุัติแลว 

ติดตอฝายส่ือสารการตลาดเพื่อผลิตส่ือ 

ติดตอฝายอาคารสถานที่เพื่อดําเนินการขออนุญาตติด 

ชมรมฯ ดําเนนิการติดตามหองน้ําและสวิทชไฟฟา 
DPU
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จากการสัมภาษณ นายวิเชียร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิตสื่อ       
นี้วา 

 “เนื่องจากขอมูลสติ๊กเกอรและโปสเตอรเปนขอมูลที่ยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการ
โนมนาวใหปฏิบัติตาม  แผนพับจึงเปนอีกสื่อหนึ่งและสามารถเขาถึงบุคคลไดทันที  ซ่ึงกิจกรรมที่
ทําควบคูกับการกระจายสื่อแผนพับก็คือ “การเดินรณรงคบริเวณรอบมหาวิทยาลัย” ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวเปนที่สนใจของชุมชนโดยรอบและมีนักเรียนและนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ดังกลาว”   

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9  ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตแผนพับ 
 
5.  วารสาร มธบ.  ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” 

เปนสื่อที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน  วตัถุประสงค
เพื่อเปนการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
พลังงานและเปนการตอบสนองนโยบายระดับประเทศ   ในการผลิตส่ือชนิดนี้เนนการสื่อสารไปที่
หนวยงานทั้งมหาวิทยาลัยรวมถึงนักศกึษาและศิษยเกาทั้งหมด  โดยกิจกรรมดังกลาวไดดําเนนิการ
เผยแพรส่ือชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2548   ทั้งนี้แหลงทีม่าของขอมูลไดจาก ศูนยวจิัย 
ชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และหอสมุด  

ทางผูวิจัยใครขออธิบายรายละเอียดสําหรบัการผลิตวารสารในประเดน็ตางๆ มีดังนี้คือ  
กอนที่จะมีการผลิตวารสารออกมา ฝายสื่อสารการตลาดมีการประชุมเนื้อหาสาระของวารสาร  โดย
ตกลงกนัวาจะทําเกีย่วกับการอนุรักษพลังงานซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจ และในปจจบุันมหาวิทยาลยั

ชมรมฯ ระดมสมองในการออกแบบสื่อชนดินี ้

ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาชมรมฯ  เมื่ออนมุัติแลว 

ทําการผลิตส่ือ 

กระจายสื่อตามสถานที่ที่ไดกําหนดไว 

DPU
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กําลังดาํเนนิการโครงการนี้อยู  จึงตดิตอคณะกรรมการโครงการฯ ผาน รศ.ดร.สรชัย  และชมรม
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จากนัน้จึงเชิญสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมาประชุมรวมกันเกี่ยวกบั
เนื้อหาในวารสาร  เมื่อมีมติไดขอมูลที่จะลงวารสารเปนที่เรียบรอยแลว ทางฝายส่ือสารการตลาด
ดําเน ินการผลิตวารสาร และเผยแพรกระจายวารสารตามหนวยงานตางๆ ของสถาบันทุกหนวยงาน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา 3,000 แหง  รวมจํานวนการผลิต 40,000 ฉบับ  โดยใชงบประมาณจากฝาย
ส่ือสารการตลาด 

 
ภาพที่ 4.9  ขั้นตอนการดําเนินงานผลิตวารสาร มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการสัมภาษณ นายทนงศักดิ์  ศิริยงค  ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิต
ส่ือนี้วา 

“เรามองหาสื่อรณรงคอะไรเพื่อใหนักศึกษาหรือบุคลากรไดเห็นกจิกรรมตางๆ ที่เราได
ดําเนินการ จึงคิดวาเรามีส่ือตางๆ ทั้งมธบ.ส่ือสัมพันธ หรือ U-Channal เมื่อไปติดตอ
ประชาสัมพันธเขาจึงตกลงจะทําให  1 เดือน ฉบับอนุรักษพลังงาน”   

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม 2549) 

 
 
 

ฝายสื่อสารการตลาดประชุมประเด็นเนื้อหาสาระของวารสาร 

ไดขอสรุปวาจะทําเกีย่วกับการอนุรักษพลังงาน 

ฝายสื่อสารการตลาดติดตอกบัคณะกรรมการโครงการฯ และ
หนวยงานอืน่ๆ  ในการผลิตส่ือ 

เมื่อประชุมสรุปไดขอมูลในการลงวารสารแลวจึงทําการผลิตส่ือ
และกระจายสือ่ตามสถานที่ตางๆ 

DPU
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กลุมท่ี 2 
การจัดกิจกรรมรณรงค 

 
จากการศึกษาของผูวิจัย พบวา การรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานมีการจัดกิจกรรม

ตางๆ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2    การใชสื่อกิจกรรมเพื่อการรณรงคการอนุรักษพลังงาน 
 

กิจกรรม ผูรับสาร วัน-เวลา สถานที่ 
การจัดนิทรรศการ 

“สัปดาหสงเสริมการ
เปนอยูอยางพอเพียง
และอนุรักษพลังงาน

ไทย” 

นักเรียนและนกัศึกษา
มหาวิทยาลัย          
ธุรกิจบัณฑิตย 

1-9  ธันวาคม 2550 ใตอาคาร               
เฉลิมพระเกยีรติ 

คายอนุรักษพลังงาน นักเรียนและนกัศึกษา
มหาวิทยาลัย          
ธุรกิจบัณฑิตย 

7-8 ธันวาคม 2548 ช้ัน 2  สํานักกจิการ
นักศึกษา 

การเดินรณรงค นักเรียนและนกัศึกษา
มหาวิทยาลัย          
ธุรกิจบัณฑิตย 

7-9 ธันวาคม 2548 บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย         
ธุรกิจบัณฑิตย 

 
1.  นิทรรศการเนื่องในวัน “สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพียง และอนุรักษพลังงานไทย” 

เปนกิจกรรมรณรงคชนิดหนึง่ที่ไดรับความสนใจมากชนดิหนึ่งที่เกิดจากการรวมมือกบั
ฝายแนะแนวและใหการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูและความเขาใจในการประหยัด
พลังงานอยางถูกวิธี ที่สําคัญคือ เพื่อเปนการสนองนโยบายของชาติ  ในการจดักิจกรรมดังกลาว
มุงเนนที่นกัศกึษาและนักเรียนที่มาดนูิทรรศการ ในการรณรงคนี้ทางทีมงานไดวางแผนการรณรงค
วาจะดําเนนิการในชวงวันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ. 2548  โดยไดขอมูลจากเว็บไซดกระทรวงพลังงาน 

ทางผูวิจัยใครขออธิบายรายละเอียดสําหรับดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้   จุดเริ่มตน
จากฝายแนะแนว  ซ่ึงจะมกีารจัด “งานสัปดาหความเปนอยูอยางพอเพียงและอนุรักษพลังงานไทย”       
ซ่ึงมีแนวคิดการทํากิจกรรมคลายกับ “โครงการอนุรักษพลังงาน” ของชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอม ทางทีมงานจึงไดเจรจาขอความรวมมือและจดังานนี้ไปพรอมกัน  และไดเสนอแนวคดิ
ผานอาจารยทีป่รึกษา ตอจากนั้นคณะกรรมการชมรมฯ จึงไดคุยกนัอยางไมเปนทางการกับฝาย    
แนะแนวฯ ที่จะมีการจดังาน “สัปดาหความเปนอยูอยางพอเพียงและอนรัุกษพลังงานไทย”  จากนั้น
จึงตกลงรวมกนัวาจะมีการจดัในสวนของนิทรรศการการอนุรักษพลังงาน โดยทางชมรมฯ นําเสนอ
ขอมูลการอนุรักษพลังงานในดานตางๆ  เมื่ออาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบแลว ทางชมรมจึงดําเนนิการ
รวมกับฝายแนะแนว  จํานวน 2 บอรด มี 4 ดาน   ในการจดักิจกรรมดังกลาวทางชมรมไดรับ
งบประมาณจากสํานักกจิการนักศึกษา  โดยใชสถานที่ใตอาคารเฉลิมพระเกยีรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการ 

   
จากการสัมภาษณ นายวิเชยีร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิตส่ือ

นี้วา 
“เผอิญวาในวนันั้นมีนิทรรศการอยางอื่นดวย  เราก็ขอเปนสวนหนึ่ง คือ เนื่องจาก

หัวขอตรงกับของเรา โอ.เค. ถาอยางนัน้เราจัด  อีกอยางหนึ่งคนมารวมงานนี้เยอะ  เพราะ
มหาวิทยาลัย     โปรโมทงานนี้คอนขางมาก ทั้งโรงเรียนพี-่โรงเรียนนอง และชุมชนรอบขางดวยให
เขามาดูคนจึงคอนขางมาก”    

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม  2549) 
 
2.  คายอนุรักษพลังงาน  

เปนกิจกรรมอีกอยางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมโครงการมีทัศนคติและเกิด
ความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งใหผูรวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ        

คณะกรรมการชมรมฯ เสนอแนวคดิผานอาจารยที่ปรึกษา 

ชมรมฯ ประชมุเพื่อวางแผนในการดําเนินงาน 

ติดตอกับฝายแนะแนวเพื่อดําเนินงาน 

ดําเนินงานจัดนิทรรศการ 
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การอนุรักษพลังงาน และเพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหความรูสึกรักและหวงแหนพลังงานไทย              
ในการจดักิจกรรมครั้งนี้มีเปาหมายมุงเนนไปที่นักเรยีนโรงเรียนตางๆ ที่สนใจและนกัศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทางทีมงานไดวางแผนการรณรงคดําเนนิการในชวง  วนัที่ 7-8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

ทางผูวิจัยขออธิบายรายละเอยีดสําหรับดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้  จุดเริ่มตนเกิด
จากอาจารยทีป่รึกษาชมรมฯ จุดประกายความกับทางทีมงานวาควรจะมกีารจัดคายกิจกรรมเพื่อ               
การอนุรักษพลังงานเกิดขึ้นในมหาวิทยาลยั โดยมีบุคคลภายนอกมามสีวนรวมดวย  ตอจากนัน้
ทีมงานไดมกีารประชุมเกี่ยวกับแนวคิดจะสรางผูนําดานการอนุรักษพลังงาน โดยในการประชมุ
ดังกลาวจะมีอาจารยที่ปรึกษาชมรมฯ จะใหขอเสนอแนะตางๆ กับทีมงานอยูตลอดเวลา  และเมื่อมี
มติรวมกันวาจะดําเนินโครงการจัดคายอนรัุกษพลังงานแลว  โดยมีสถาบันการศึกษาภายนอกเขามา
มีสวนรวมดวย จากนั้นชมรมฯ จึงออกจดหมายเชิญในนามมหาวิทยาลัย  ซ่ึงการจัดกจิกรรม
ดังกลาวใชหองประชุมสํานักกิจการศึกษา  โดยไดรับงบประมาณจากสํานักกจิการนักศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จากการสัมภาษณ นายวิเชียร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิตส่ือ
นี้วา 

“เนื่องจากในมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการเบื้องตนแลว นาจะลองไปสูโรงเรียน     
พี่-โรงเรียนนอง    ซ่ึงถาเราใหความรูกับเขาไประดับหนึ่ง  เขาอาจจะไปตอยอดก็ได  อยางที่วาเปน
โครงการที่เร่ิมตนและเปนโครงการที่สืบเนื่อง  เราก็ตองไปดูวาเขาไปพฒันาโรงเรียนเขาหรือไม”  

 (วิเชียร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม  2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษาจุดประกายความคิดในการจัดคายกจิกรรม 

ชมรมฯ ประชมุเพื่อวางแผนในการดําเนินงาน 

เมื่อไดรับอนุมตัิจากมหาวิทยาลัยแลว  

ทางชมรมฯออกจดหมายเชิญ 

โรงเรียนตอบรับและมารวมกิจกรรม 

ภาพที่ 4.11  ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดคายอนุรักษ
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3.  การเดินรณรงค   
เปนอีกกจิกรรมหนึ่งที่สามารถสรางสีสันใหเกิดขึน้ในการรณรงค โดยวตัถุประสงค

เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งจะไดเกิดการตื่นตวั     
ในการประหยดัพลังงานอยางจริงจัง ในการจัดกิจกรรมทีมงานมุงเนนไปที่นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในการรณรงคนี้ทางทีมงานไดวางแผนการรณรงค
ในชวงวันที ่7-9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยไดขอมูลในการจัดกิจกรรมจากเว็บไซดการประหยัด
พลังงานของกระทรวงพลังงาน 

ทางผูวิจัยขอใครอธิบายรายละเอียดสําหรบัดําเนินการในประเดน็ตางๆ ดังนี้ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว จุดเริ่มตนเกดิขึ้นจากการจดุประกายของอาจารยที่ปรึกษาชมรมฯ วา
ควรมีการรณรงคเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงในขณะนั้นฝายแนะแนวฯ กําลัง
ดําเนินการจัดนิทรรศการ “สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพยีง และอนุรักษพลังงานไทย”     
ทางทีมงานเหน็วาลักษณะงานมีความคลายคลึงกัน จงึติดตอเพื่อขอความรวมมือเพื่อที่จะดําเนิน
กิจกรรมในการรณรงคดวย ตอจากนัน้ จึงไดมีการประชมุวางแผนในการรณรงควาจะไปที่ไหนบาง  
เวลาใด และการใชเวลาในการเดิน  เมือ่ผลการประชุมสรุปเปนที่เรียบรอยแลวจีงดําเนินการเดิน
รณรงคตามหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

จากการสัมภาษณ นายวิเชยีร  ทาแกง ไดกลาวถึงเหตุผลของความสําคัญในการผลิตส่ือ
นี้วา 

 “ในชวงเวลานั้นเปนตอนบายของวันธรรมดา  เผอิญวันนัน้เราการเปดงานหลายงาน  
และเราก็เดินรณรงควันนั้นเลย  คนในวนันั้นคอนขางมากซึ่งมีทั้งนกัเรียนที่มาอบรมและนักศกึษา  
ในวนันั้นคนใหความสนใจกันมากเนื่องจากเปนขบวนใหญ มีการพดูเชิญชวน และมีแฟชัน่ชดุ         
รีไซเคิ่ลมาเดินดวย”   

(วิเชยีร  ทาแกง,  รองประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  สัมภาษณ,  23 
พฤษภาคม  2549) 
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ภาพที่ 4.12  ขั้นตอนการดําเนินงานการเดนิรณรงค 
 
• ขั้นตอนการประเมินผล 

จากการศึกษาพบวา การดาํเนินการรณรงคโครงการฯ ยังไมมกีารประเมินอยางเปน
ทางการ จะมีก็แตเพียงการประชุมระดมความคิดของคณะทํางานเพื่อสรุปการทํางานที่ผานมา        
การติดตามการสรุปขอมูลสถิติวามีแนวโนมการใชพลังงานลดลงหรือไมเทานั้น 

“เรายังไมมีการวัดผลอยางเปนทางการ  แตมีการรวมมือที่ดีเพราะวามาตรการเรื่องของ
การอนุรักษพลังงานที่ออกไป  ผลออกมาอยูในระดับที่ใชได  มผีลทําใหมหาวทิยาลัยสามารถ
ประหยดัคาใชจายในการใชไฟฟาและควบคุมการใชไฟฟาไดในระดับหนึ่ง  แตก็ยังไมอยูในระดับ  
ที่นาพอใจมากนัก” 

(สรชัย  พิศาลบุตร, สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2549)   
 
จากการศึกษาการรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 

อาจารยที่ปรึกษาจุดประกายความคิดในการเดินรณรงค 

ชมรมฯ ติดตอกับฝายแนะแนวเพื่อขอความรวมมือในการ
รวมจัดกิจกรรมดวย

จากนั้นชมรมฯ จึงไดมกีารประชุมกันเพือ่หาวิธีการดําเนิน
กิจกรรมใหเกดิประสิทธิผลมากที่สุด 

เมื่อไดขอสรุปแลวจึงดาํเนินกิจกรรมตามทีม่ติที่ประชุม 
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ภาพที่  4.13    การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 
 

รวบรวมขอมูล 
ขอเท็จจริงตางๆ 
ที่เกี่ยวของ   

การวิจัย การวางแผน- กระทํา การสื่อสาร 

วิเคราะหสถานการณ 
การเก็บขอมูลดานการใช
พลังงานไฟฟาของแตละ
หนวยงาน 

เปาหมาย 
การรณรงคมุงเนนเพื่อใหเกิด
การลดการใชพลังงานใน
มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค 
เพื่อกํากับดูแลการใชพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
พลังงานไฟฟาที่ใชอยูใน
ปจจุบันใหเกิดประโยชนและ
เกิดประสิทธิภาพสงูสุด และ
ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 

กลุมเปาหมาย 
บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1. การเปดตัวและการ
ประชาสัมพันธ
โครงการ 

2. การเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธ 
2.1 สื่อเฉพาะกิจ 
2.2 การจัดกิจกรรม
รณรงค   

การประเมินผล 

การประชุมระดมความคิด
ของคณะทํางานเพือ่สรุป
การทํางานที่ผานวามี
แนวโนมการใชพลังงาน
ลดลงหรือไม 

กิจกรรมการสื่อสาร 
1. การสรางและนําเสนอ 
    สัญลักษณโครงการ 
2. กําหนดยุทธศาสตรในการ 
    สื่อสาร 
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สวนที่ 2  การศึกษาทัศนคติ การเปดรับขาวสาร และการมีสวนในการอนุรักษพลังงานของนักศึกษา    
                 และบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

การศึกษาสวนนี้ เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการแจกแบบสอบถาม
ใหกับนกัศกึษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั โดยจะทําการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดบั 
ดังนี ้

ตอนที่ 1  ผลการวิจยัจํานวนขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยางที่ทําการศกึษาเกีย่วกับลักษณะ
ประชากร  โดยการแยกลักษณะประชากรของนักศึกษาและบุคลากรตามลําดับ   ซ่ึงจะแสดงผล
โดยคารอยละ 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาทัศนคติที่มีตอการอนุรักษพลังงานซึ่งประกอบไปดวย 3 ประเด็น 
คือ   1. ไฟฟา  2. น้ํา  และ 3.น้ํามัน  ซ่ึงจะแสดงผลโดยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสารที่มีตอการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ส่ือ 7 ประเภท คือ  1. สติ๊กเกอร   2. โปสเตอร   3. วารสาร มธบ.  4. แผนพับ  5. คายอนุรักษ
พลังงาน  6. การจัดนิทรรศการ 7. มาสคอต   ซ่ึงจะแสดงผลโดยคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 4  ผลการศึกษาการมสีวนรวมในกจิกรรมตอการอนุรักษพลังงาน   ซ่ึงประกอบ
ไปดวย 3 ประเด็นคือ 1. ไฟฟา   2. น้ํา   และ  3.น้ํามัน  ซ่ึงจะแสดงผลโดยคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชากร 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
    นักศึกษา 
    บุคลากร                 

372 
28 

93.0 
7.0 

รวม 400 100.0 
 
ผลจากการวิจยัพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนนักศกึษา คิดเปนรอยละ 93.0  และ

บุคลากรคิดเปนรอยละ 7.0 
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ตอนที่ 2   ผลการศึกษาทัศนคติท่ีมีตอการอนุรักษพลังงาน 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคดิเห็นท่ีมีตอการอนุรักษ 
                     พลังงาน 

ประเภท x  S.D. ความหมาย 

  ทัศนคติที่มีตอไฟฟา 
  1. การชวยกันปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งที่ไมใชงาน 
  2. การซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากเบอร 5    
  3. การปดแอรตอนพักเที่ยงและกอนเลิกงาน  
  4. การขึ้น-ลงลิฟทครั้งละหลายๆ คน 
  5. การปรับอุณหภูมิของแอรในหองใหอยูในระดับสูงกวา 25 องศาฯ 

 
4.52 
4.51 
4.39 
4.29 
2.04 

 
0.66 
0.63 
0.75 
0.78 
1.08 

 
สนับสนุนอยางยิ่ง 
สนับสนุนอยางยิ่ง 
สนับสนุนอยางยิ่ง 
สนับสนุนอยางยิ่ง 
ไมสนับสนุน 

รวม 3.95 0.78 สนับสนุน 
ทัศนคติที่มีตอนํ้า 
  6. การปดน้ําเมื่อไมใชงาน 
  7. การแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทันทีหากพบการชํารุดหรือรั่วไหลอุปกรณ 
      สงน้ํา 
   8. การใชฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสายยาง 
   9. การทิ้งน้ําดื่มที่ทานแลวเหลือในไวแกว 
 10. การลางจานหรือแกวน้ําใหน้ําไหลผาน   โดยมีภาชนะที่ขังน้ําไว  

 
4.73 
4.53 

 
3.84 
3.11 
2.92 

 
0.54 
0.65 

 
0.97 
1.23 
1.21 

 
สนับสนุนอยางยิ่ง 
สนับสนุนอยางยิ่ง 

 
สนับสนุน 
เฉยๆ 
เฉยๆ 

รวม 3.83 0.92 สนับสนุน 
 ทัศนคติที่มีตอนํ้ามัน 
  11. การดับเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อตองจอดรถทิ้งไวนานๆ 
  12. การวางแผนการเดินทางลวงหนา 
  13. การหลีกเลี่ยงช่ัวโมงเรงดวน 
  14. การเรงออกรถอยางเรงดวนเพื่อใหถึงเปาหมายใหทันเวลา 
  15. การขับรถเกิน 90 กม./ชม. ไปถึงเปาหมายใหทัน 

 
4.53 
4.51 
4.07 
3.33 
3.02 

 
0.73 
0.63 
0.87 
1.26 
 1.24 

 
สนับสนุนอยางยิ่ง 
สนับสนุนอยางยิ่ง 

สนับสนุน 
เฉยๆ 
เฉยๆ 

รวม 3.89 0.94 สนับสนุน 
รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด 3.89 0.88 สนับสนุน 

 
ผลจากการวิจยั  โดยรวมพบวา  กลุมตัวอยางที่อยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมี

ทัศนคติ  ในเชงิสนับสนุนตอการอนุรักษพลังงาน ในระดบัสนับสนุน ( x = 3.89)  ในกรณีที่จําแนก
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ดูตามประเดน็ พบวา กลุมตัวอยางมกีารสนับสนุนในเรื่องของไฟฟาอยูในระดับสนับสนุนอยางยิ่ง 
( x  = 3.95)    

ถาจําแนกในรายละเอียดแตละประเดน็ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคตติอไฟฟาในระดับ
สนับสนุนอยางยิ่ง ในเรื่องการปดหนาจอคอมพิวเตอร ( x  = 4.52)   การซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มีฉลาก
เบอร 5 ( x  = 4.51)   การปดแอรตอนพักเที่ยงและกอนเลิกงาน ( x  = 4.39)  และการขึ้นลงลิฟท          
คร้ังละหลายๆ คน  ( x   = 4.29)   อยางไรกต็ามมีกลุมตัวอยางไมสนับสนุน เร่ือง การปรับแอรให
อยูในระดับสูงกวา 25 องศา   ( x  = 2.04)   

กลุมตัวอยางมีทัศนคติเรื่องของน้ําอยูในระดับสนับสนุน ( x  = 3.83) ถาจําแนก
รายละเอียดแตละประเดน็   พบวา    กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอน้ําในระดับสนับสนุนอยางยิ่งในเรื่อง 
การปดน้ําเมื่อไมใชงาน  ( x  = 4.73) การแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทนัทีหากพบการชํารุดหรือ
ร่ัวไหลอุปกรณสงน้ํา   ( x  = 4.53)     อยางไรก็ตามกลุมตวัอยางสนับสนุน  เร่ือง   การใชฝกบัวรด
น้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสายยาง  ( x  = 3.84) และมกีลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคตเิชิงบวกไป
ในทิศทางที่ใหการสนับสนนุกับการอนุรักษพลังงาน เร่ือง การทิ้งน้ําดืม่ที่เหลือในแกว  ( x  = 3.11) 
และ การลางจานหรือแกวน้ําโดยใหน้ําไหลผานโดยมีภาชนะที่ขังน้ําไว  ( x  = 2.92)          

กลุมตัวอยางมทีัศนคติในเรื่องของน้ํามันอยูในระดบัสนับสนุน ( x  = 3.89) ถาจําแนก
ในรายละเอียดแตละประเด็น พบวา กลุมตวัอยางมีทัศนคติตอน้ํามัน ในระดับสนับสนุนสนับสนุน    
อยางยิ่งในเรื่อง การดับเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อตองจอดรถทิ้งไวนานๆ ( x  = 4.53)   การวางแผนการ
เดินทางลวงหนา ( x  = 4.51)   การหลีกเลีย่งชั่วโมงเรงดวน   ( x  = 4.07)    อยางไรก็ตามมีกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกไปในทิศทางที่ใหการสนับสนุนกบัการอนุรักษพลังงาน  เร่ือง  
การเรงออกรถอยางเรงดวนเพื่อใหถึงเปาหมายใหทนัเวลา ( x  = 3.33) และการขับรถเกิน 90 กม./
ชม. ไปถึงเปาหมายใหทัน ( x  = 3.02)  
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ตอนที่ 3   ผลของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่มีตอการอนุรักษพลังงาน 
 

ตารางที่  4.5  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสื่อรณรงค    
 

ประเภทของสือ่ x  S.D. ความหมาย 
สติ๊กเกอรติดผนัง 3.78 0.96 บอยที่สุด 

โปสเตอร 3.64 1.07 บอยที่สุด 
วารสาร มธบ. ฉบับอนุรักษพลังงาน 2.96 1.01 ปานกลาง 

แผนพับ 2.90 0.99 ปานกลาง 
คายอนุรักษพลังงาน 2.53 1.01 นอย 

นิทรรศการเนือ่งในวนั “สัปดาหสงเสริมการ
เปนอยูอยางพอเพียงและอนรัุกษพลังงานไทย” 

2.29 1.00 นอย 

มาสคอต 2.22 0.92 นอย 
รวม 2.90 0.99 ปานกลาง 

 
ผลจากการวิจยั  โดยรวมพบวา  กลุมตัวอยางมกีารเปดรับสื่อในระดับปานกลาง         

( x  = 2.90)  ถาพิจารณาตามประเภทพบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อสติ๊กเกอร ในระดับบอย
ที่สุด ( x  = 3.78)   รองลงมา คือ ส่ือโปสเตอร  ในระดับบอยที่สุด  ( x = 3.78)  กลุมตัวอยาง  มกีาร
เปดรับสื่อวารสาร มธบ. ฉบับอนุรักษพลังงานในระดับปานกลาง ( x =2.96) และแผนพับในระดบั
ปานกลาง ( x  = 2.90) อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางมกีารเปดรับสื่อในระดับนอย คือ นิทรรศการ  
เนื่องในวัน “สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพยีงและอนุรักษพลังงานไทย” ในระดับนอย       
( x  = 2.29) และสื่อที่มีการเปดรับนอยที่สุด คือ มาสคอต   ( x  = 2.22)    
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ตอนที่ 4  ผลการแจกการมีสวนรวมในกิจกรรมตอการอนุรักษพลังงาน 
 
ตารางที่  4.6  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการมีสวนรวมท่ีมีตอการอนุรักษ 
                     พลังงาน 

ขอความ x  S.D. ระดับการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมในการประหยัดไฟฟา 
1.   ขึ้น-ลงลิฟทครั้งละหลายๆ คน 
2.   ปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อไมใชงาน 
3.   ขึ้น – ลงบันไดชั้นเดียวแทนการใชลิฟท 
4.   ไมเสียบปลั๊กไฟฟาทิ้งไวเมื่อไมใชงาน 
5.   สังเกตการเปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาฯ 
 

 
4.22 
4.13 
4.12 
3.90 
3.46 

 
0.85 
1.02 
1.05 
1.05 
1.22 

 
ทําเปนประจํา 

ทําบอย 
ทําบอย 
ทําบอย 
ทําบอย 

รวม 3.97 1.04 ทําบอย 
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ํา 
6.  ปดน้ําเมื่อไมใชเสมอ 
7.  ไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษขยะทุกชนิด 
8.  ลางหนา หรือลางมือ ไมปลอยน้ําใหไหลตลอดเวลา 
9.  สังเกตและตรวจสอบการรั่วกอกน้ําอยูเสมอ 
10. ลางจานหรือแกวในภาชนะที่ขังน้ําไว 

 
4.57 
3.97 
3.90 
3.37 
3.22 

 
0.66 
1.31 
0.96 
1.07 
1.27 

 
เห็นดวยอยางยิ่ง 

ทําบอย 
ทําบอย 

ทําปานกลาง 
ทําปานกลาง 

รวม 3.81 1.05 ทําบอย 
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ํามัน 
11. ใชบริการโทรศัพท หรือ อีเมล แทนการเดินทางพบปะผูคน 
12. หลีกเลี่ยงการเดินทางชั่วโมงเรงดวน 
13. ไมใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง 
14. ขับรถไมเกิน 90 กม./ชม. 
15. ตรวจสอบและเช็คเครื่องยนตเปนประจํา 

 
3.78 
3.70 
3.54 
3.32 

   3.11  

 
1.07 
1.03 
1.37 
1.28 

    1.39  

 
ทําบอย 
ทําบอย 
ทําบอย 

ทําปานกลาง 
ทําปานกลาง 

รวม 3.49 1.23 ทําบอย 
รวมคาเฉลี่ยท้ังหมด 3.76 1.11 ทําบอย 

 
ผลจากการวิจยั  โดยรวมพบวา  กลุมตัวอยางที่อยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมสีวน

รวมในกิจกรรมตอการอนุรักษพลังงาน ในระดับทําบอย ( x  = 3.76)  ในกรณีที่จาํแนกดูตาม
ประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในเรื่องของไฟฟาอยูในระดับทําบอย ( x  = 3.97)    
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ถาจําแนกในรายละเอียดแตละประเดน็ พบวา การมสีวนรวมในการประหยดัไฟฟา
กลุมตัวอยางมีสวนรวมเรื่องของการขึ้นลงลิฟทคร้ังละหลายๆ คน ในระดบัทําเปนประจํา ( x = 
4.22) อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางมีสวนรวมในระดับบอย ในเรื่อง การปดหนาจอคอมพิวเตอรทุก
คร้ังไมใชงาน  ( x  = 4.13)   การขึ้น - ลงบันไดชั้นเดยีวแทนการใชลิฟท  ( x  = 4.12)   การไมเสียบ
ปล๊ักไฟฟาทิ้งไวเมื่อไมใชงาน  ( x  = 3.90)   และกลุมตวัอยางมีสวนรวมนอยที่สุด เร่ือง การสังเกต
การเปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาฯ   ( x  = 3.46)   

กลุมตัวอยางมสีวนรวมในเรือ่งของการประหยัดน้ําในระดับทําเปนประจํา ( x  = 3.81)             
ถาจําแนกในรายละเอียดแตละประเดน็ พบวา การมสีวนรวมในการประหยดัน้ํา  กลุมตัวอยาง          
มีสวนรวมเรื่องของการปดน้าํเมื่อไมใชเสมอ  ในระดับทาํเปนประจํา ( x  = 4.57)  อยางไรก็ตาม
กลุมตัวอยางมสีวนรวมในระดับบอย เร่ือง การไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษขยะทกุชนดิ  ( x  = 3.97)          
การลางหนาหรือลางมือไมปลอยน้ําใหไหลตลอดเวลา  ( x  = 3.90)  และมีกลุมตัวอยางมีสวนรวม
ในระดบัปานกลาง เร่ือง การสังเกตและตรวจสอบการรั่วของกอกน้ําอยูเสมอ ( x  = 3.37) และ      
การลางจานหรือแกวในภาชนะที่ขังน้ําไว  ( x  = 3.22)          

กลุมตัวอยางมสีวนรวมในเรือ่งของน้ํามันอยูในระดับทําบอย ( x  = 3.49)  ถาจําแนก               
ในรายละเอียดแตละประเด็น พบวา การมีสวนรวมในเรื่องการประหยัดน้ํามนั ในระดับทําบอย 
เร่ือง     การใชบริการโทรศัพทหรืออีเมล แทนการเดินทางพบปะผูคน ( x  = 3.78)  การหลีกเลี่ยงการ
เดินทางชัว่โมงเรงดวน ( x  = 3.70)  และไมใชรถยนตสวนตัวในการเดนิทาง  ( x  = 3.54)  อยางไร
ก็ตามมีกลุมตวัอยางมีสวนรวมในระดับปานกลาง เร่ือง การขับรถไมเกิน 90 กม./ชม.  ( x  = 3.32) 
และ     การตรวจสอบและเชค็เครื่องยนตเปนจํา ( x  = 3.11)     
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง  การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังตอไปนี้  
 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

3. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดแบงการศึกษาวจิัยออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1  การศึกษาแนวทางในการรณรงคเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    โดยศึกษาจากการวิเคราะหเอกสาร ส่ือท่ีใชเผยแพร และการ
สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  โดยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในการวิเคราะห 

สวนที่ 2    การศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย   โดยศกึษาจากทัศนคติ  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวม     ในการ
อนุรักษพลังงาน      ในรูปแบบของการวิจยัเชิงสํารวจ    (Survey Research)    เปนการวิเคราะหเชิง
พรรณนา  โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน             
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1 การศึกษาแนวทางในการเพื่อสนบัสนุนการอนรัุกษพลังงานของมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย โดยจากการสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบในการวางแผนและนักศึกษาที่มีสวนรวม
ในการรณรงค จํานวน  6  ทาน รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและสื่อที่ใชของโครงการ จากการศึกษา 
พบวา  

โครงการอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เร่ิมตนในป พ.ศ.2544 ซ่ึง
ขณะนัน้ ศ.ดร.บุญเสริม  วีสกุล  ดํารงตําแหนงเปนอธิการบดี   เสนอใหมีโครงการเพื่อใหเกิดการ
ประหยดัพลังงานในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตยขึ้นมา จึงไดมอบหมายใหศูนยวิจัยเปนผูดูแล   
จากนั้นศูนยวจิัยไดทําการเกบ็ขอมูลเร่ืองเกี่ยวกับการใชพลังงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดแูลการใช
พลังงานของมหาวิทยาลัย  ตอมาเมื่อปญหาพลังงานเปนปญหาระดบัชาติและทุกสวนของสังคม
และประกอบกับพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร ปพ.ศ.2535 มีผลบังคับใช  ศูนยวจิัยไดมีการประชุม
หารือรวมกับสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหารือถึงวธีิการที่จะประหยัดพลังงาน หลังจากการ
ประชุมสุดทายจึงมีมติรวมกนัวาควรจะดําเนินการเรื่องนีใ้หเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จงึเปนที่มาของ 
“โครงการอนรัุกษพลังงาน”   

โดยในชวงแรกของการดําเนินงานไดมีการคนหาทิศทางในการรณรงค     ทั้งนี้ทีมงาน 
ไดมกีารประชมุหารือในเรื่องที่จะตองดําเนนิการสิ่งที่ควรทํากอน นัน่คือ ดานของเทคนคิการประหยัด
พลังงานไฟฟาของอุปกรณไฟฟาตางๆ  เปนตนวา  การปรับปรุงในสวนของหลอดไฟแบบประหยดั
พลังงาน การใชบัลลาสตที่มีคาการสูญเสียต่ํา ระบบปรับอากาศไดปรับปรุงแกไขและทําการ
ตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศอยูเปนประจําและตอเนื่อง  การติดตั้งมเิตอรวัดการใช
พลังงานไฟฟาของแตละหนวยงานเพื่อตรวจวัด และควบคุมการใชพลังงานไฟฟาใหเปนไปตาม
ปริมาณไฟฟา เปนตน  มวีัตถุประสงคเพื่อกํากับดแูลการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยและใหเปนไป
ตามพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535  นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดกลุม       
เปาหมาย (Target Audience)  โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย   
ธุรกิจบัณฑิตย   

สําหรับแนวทางการดําเนนิงาน มีรูปแบบการดําเนินงาน 2 อยาง คือ การออกมาตรการ
เชิงนโยบายและมาตรการเชงิรณรงค    ทั้งนี้มาตรการเชิงนโยบายทีใ่ชอยูในปจจุบัน แบงออกเปน 2 
มาตรการ คือ 1. มาตรการการอนุรักษพลังงาน และ 2. มาตรการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
โดยทั้ง 2  มาตรการนี้จะมุงเนนที่การมีสวนรวมของบคุลากรภายในสถาบัน   สําหรับมาตรการ      
เชิงรณรงคจะใชยุทธวิธีโดยการดึงนักศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรม โดยใหความสําคัญกับ
พลังงานทั้ง 3 ดาน คือ ไฟฟา น้ํา และน้ํามนั   ในชวงแรกทางคณะกรรมการโครงการไดรวมมือกบั
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นักศึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกนัผลิตส่ือ  นอกจากนี้ผูวิจยัพบวา มกีารใช
ส่ือและกิจกรรมตางๆ เพื่อใชในการรณรงค  แบงเปน 2 กลุม คือ  

1.  ส่ือเฉพาะกิจ    ไดแก  โปสเตอร  มาสคอต  สติ๊กเกอรติดผนัง  แผนพับ   วารสาร 
มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน”   

2. การจัดกิจกรรมการรณรงค ไดแก การจัดนิทรรศการ การจัดคายอนุรักษพลังงาน 
การจัดการเดินรณรงค  
 
2.  แนวทางในการรณรงคเพือ่สนับสนุนการอนุรักษพลังงานของมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ในสวนของการรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานนั้น  พบวา  ประกอบดวยข้ันตอน 4        
ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการวิจัย  ขั้นตอนการวางแผน-กระทํา  ขั้นตอนการสื่อสาร และขั้นตอน     
การประเมินผล ดังนี้   
 

• ขั้นตอนการวิจัย 
มีการศึกษา รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ แบงออกเปน 2 สวนคือ 
1. ขอมูลจากการใชพลังงานไฟฟาของหนวยงานตางๆ   ภายในมหาวิทยาลยั   รวม      

ทั้งส้ิน 49 หนวยงาน  โดยทาํการศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2544 จนถึงป พ.ศ.2548 
2. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต       เพื่อมาใชเปนขอมูลสนับสนุนแนวทางในการอนุรักษ     

พลังงาน  โดยทําใหไดขอมูลที่ตองการอยางกวางขวางเพิ่มมากขึ้น 
 

• ขั้นตอนการวางแผนการรณรงค   
การวางแผนเพือ่การรณรงคของโครงการอนุรักษพลังงานนั้น เปนไปในลักษณะ

แนวนอน (Horizontal) เนือ่งจากเปนการวางแผนที่เกดิจากการระดมความคิดเหน็รวมกันระหวาง                  
คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานกับตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ซ่ึงชมรมฯ ไดเขามามีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตนในการรณรงค  ทําใหทุกคนมีโอกาสไดรวมวางแผน    
การดําเนนิโครงการอยางเตม็ที่ 
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ขั้นตอนในการวางแผนการรณรงค มีดงันี ้
1. การวิเคราะหสถานการณ 

ศูนยวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีการวิเคราะหสถานการณโดยการเก็บขอมูล
ดานการใชพลังงานไฟฟาของแตละหนวยงาน ตั้งแตป พ.ศ.2544  ทั้งนี้เพื่อเปนการประเมินการใช
พลังงานโดยเฉพาะไฟฟาของแตละหนวยงานในแตละเดือนวามีปริมาณการใชมากนองเพียงใด 

 
2.   การกําหนดเปาหมาย 

เปาหมายของการโครงการอนุรักษพลังงาน ถือเปนเปาหมายระดับบคุคล ที่มุงเนนให
บุคลากรและนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค  โดยเปาหมายของ
โครงการ คือ การรณรงคมุงเนนเพื่อใหเกดิการลดการใชพลังงานในมหาวิทยาลัย   

 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงคหลักของโครงการอนุรักษพลังงาน คือ เพื่อกํากับดแูล การใชพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพลังงานไฟฟาที่ใชอยูในปจจบุันใหเกิดประโยชนและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535     

 
4.  การกําหนดกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายของโครงการนี้ไดแก บุคลากร และนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
 

5.  การพัฒนากิจกรรมการสื่อสาร 
ในขั้นของการวางแผนการรณรงค ไดมกีารพัฒนากจิกรรมการสื่อสาร เพื่อเปนการ

เตรียมการกอนการรณรงคภายในมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการโครงการอนุรักษพลังงานไดเตรียม
สรางความมีสวนรวมกับนกัศึกษา ทั้งนี้มองวาหากนักศกึษาไดมีสวนรวมในการรณรงคจะเปนผลดี
เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนรัุกษพลังงานใหกับนกัศึกษา รวมทั้งจะไดมีสวนรวมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยอีกดวย  โดยหลังจากการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวที่ประชุมมีมติเห็นวา ชมรมอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรจะเขามามีสวนรวมกับทางมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนด  นอกจากนี้
ยังไดมกีารพัฒนากิจกรรมการสื่อสาร คือ การสรางและนําเสนอสัญลักษณโครงการ และ               
การกําหนดยุทธศาสตรในการสื่อสาร 
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การกําหนดสือ่ที่ในการรณรงคไดกําหนดไวอยางหลากหลาย  โดยพยายามเลือกใชส่ือ
ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางแทจริง  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตางๆ โดยไดมีการใชส่ือ ดังนี ้
1.  โปสเตอร   2.  มาสคอต  3.  สติ๊กเกอร  4.  แผนพับ  5.  วารสาร มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน”  
6.  คายอนุรักษพลังงาน  7.  การเดนิรณรงค  ซ่ึงทางคณะกรรมการโครงการฯ ไดมีการวางแผนการ
พัฒนากิจกรรมการสื่อสาร โดยคํานึงวาการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะเกดิขึ้นไดจากการมี
ขอมูลที่สามารถทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายสูงสุด 
 

• ขั้นตอนการสื่อสาร 
การสื่อสารของโครงการอนุรักษพลังงานนั้น มีการดําเนินการดังนี้ 
1. การเปดตัวและการประชาสัมพันธโครงการ 
        หลังจากการนําเสนอขอมูล การสรางสัญลักษณของโครงการเรียบรอยแลว        

ทางชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในฐานะผูดําเนินกจิกรรมการรณรงค  จึงเริ่มดําเนินการ
เปดตัวและประชาสัมพันธโครงการ ซ่ึงในชวงนั้นเปนวนั “สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพยีง 
และอนุรักษพลังงานไทย” ตรงกับวันที่ วันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ.2548   ทางชมรมฯ  จึงถือโอกาส
จัดกิจกรรมของโครงการเพื่อเปนการเปดตัวโครงการ  โดยไดมีการนําเสนอตัวมาสคอต   มีการกลาว
แนะนําโครงการบนเวที  

2. การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 
        ในการสือ่สารกับกลุมเปาหมายนัน้ เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมาก

ที่สุด ทางชมรมฯ ไดเลือกใชส่ือประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ โดยส่ือทีใ่ชในการประชาสัมพนัธ
สามารถแบงได เปน 2 กลุม คือ  

2.1   ส่ือเฉพาะกิจ ไดแก โปสเตอร  มาสคอต  สติ๊กเกอรติดผนัง  แผนพับ  วารสาร 
มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” 

 2.2  การจัดกจิกรรมการรณรงค   ไดแก     การจัดนิทรรศการ    การจัดคายอนุรักษ
พลังงาน  การจัดการเดินรณรงค   
 

• ขั้นตอนการประเมินผล 
การดําเนนิการรณรงคโครงการฯ ยังไมมีการประเมินอยางเปนทางการ  มีแตเพียงการ

ประชุมระดมความคิดของคณะทํางานเพื่อสรุปการทํางานที่ผานมา  การติดตามการสรุปขอมูลสถิติ
วามีแนวโนมการใชพลังงานลดลงหรือไมเทานั้น 
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สวนที่ 2  การศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการอนุรักษพลังงานของ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 
• ทัศนคติท่ีมีตอการอนุรักษพลังงาน 

ผลจากการวิจยั  โดยรวมพบวา  กลุมตัวอยางที่อยูในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย           
มีทัศนคติในเชิงสนับสนุนตอการอนุรักษพลังงาน และเมื่อจําแนกดูตามประเด็นพบวา กลุมตัวอยาง
มีการสนับสนุนในเรื่องของไฟฟาอยูในระดับสนับสนุนอยางยิ่ง ทศันคติเร่ืองของน้ําอยูในระดบั
สนับสนุน และเรื่องของน้ํามันอยูในระดบัสนับสนุนเชนเดียวกนั   

 
• พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร  

ผลจากการวิจยั  โดยรวมพบวา  กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อในระดบัปานกลาง  โดย   
มีการเปดรับสื่อสติ๊กเกอร ในระดับบอยทีสุ่ด  รองลงมา คือ ส่ือโปสเตอร สําหรับวารสาร มธบ.           
ฉบับอนุรักษพลังงานและแผนพับมีการเปดรับในระดับปานกลาง อยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง            
มีการเปดรับสื่อในระดับนอย คือ นิทรรศการเนื่องในวนั “สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพยีง
และอนุรักษพลังงานไทย” และสื่อที่มีการเปดรับนอยที่สุด ในระดับนอย คือ มาสคอต     

 
• การมีสวนรวมในกิจกรรมตอการอนุรักษพลังงาน 

ผลจากการวิจยั โดยรวมพบวา กลุมตวัอยางทีอ่ยูในมหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิตยมีสวน
รวมในกจิกรรมตอการอนุรักษพลังงาน ในระดับทําบอยโดยมีสวนรวมในเรื่องของพลังงานไฟฟา
มากที่สุด 
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5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยนี้ จะแบงออกเปน 2 สวน ตามรายงานผลการวิจัยในบทที ่ 4        

โดยแบงออกเปน 
 
        สวนที่ 1  แนวทางในการรณรงค 

โครงการอนุรักษพลังงาน  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติยเปนโครงการที่มกีลยทุธในการดึง
นักศึกษาเขามามีสวนรวม ศูนยวิจยัในฐานะหนวยงานที่ริเร่ิมดําเนินโครงการฯ ไดหาแนวทาง
ประสานความรวมมือเพื่อคนหาการมีสวนรวมจากบุคคลอื่นที่ไมใชบุคลากรในโครงการฯ นั่นคือ 
“นักศึกษา” อันเนื่องมาจากนักศกึษาเปนกลุมบุคคลหนึ่งที่มีอยูเปนจาํนวนมากภายในมหาวิทยาลยั 
การที่บุคลากรมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอนุรักษพลังงานเพียงฝายเดยีว จะไมครอบคลุมและทั่วถึง
ทั้งองคกร  หากไมไดรับความรวมมือจากคนสวนมากดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ของนักศึกษาใหมีสวนรวมในกิจกรรมดวยความเต็มใจ เพราะเปนที่ทราบกันดอียูแลววาปญหา
พลังงานเปนปญหาระดับชาติที่ทุกองคกรควรใหความสําคัญในการที่จะรับผิดชอบรวมกัน ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคดิและทฤษฎีของ นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527)  ที่ไดใหความหมายของการมี  
สวนรวมวา หมายถึง ความเกี่ยวของทางดานอารมณและจติใจ (Mental And Emotional Involvement) 
ของบุคคล    ในสถานการณกลุม (Group Situation)  ซ่ึงผลในการเกี่ยวของดังกลาวนี้เปนเหตเุราใจ
ใหกระทําบรรลุจุดมุงหมายของกลุมทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย  ซ่ึงงานวิจยั
ดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจยัดานที่มกีารสนับสนนุใหกลุมเปาหมายไดมีสวนรวม โดยผลงานวิจยั
ของ ณัฏฐณิชา    วรวรรณเศรษฐ  (2541)  มีเปาหมายสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสําหรบัโครงการอนุรักษพลังงานมเีปาหมายเชนเดียวกัน คือ 
สนับสนุนใหกลุมนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคอนุรักษพลังงาน  เพราะการที่ฝายหนึ่ง
ฝายใดจะดําเนนิการเพยีงฝายเดียว ไมสามารถทําไดครอบคลุมและทั่วถึง หากไมไดรับความรวมมือ
จากคนสวนมาก  ดังนัน้จึงจาํเปนตองอาศยัความรวมมือจากกลุมเปาหมายใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ดวยความเต็มใจ  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวจิัยของ วภิาว ี  ร้ิวสุวรรณ (2546)  เร่ือง           
การสื่อสารแบบมีสวนรวมในชุมชนเพื่อรณรงคปญหาเอดส พบวา  การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
การเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในกระบวนการรณรงคนั้น ชวยทําใหคนในชุมชนเกิด
ความตื่นตวัตอปญหาเอดส และเกิดความสนใจและใสใจกับปญหาเอดสมากขึ้น  นอกจากนีย้ังทํา
ใหเกิดความรูสึกเปนเจาของสื่อที่ไดผลิตขึ้นมา จากงานวิจยัดังกลาวชี้ใหเห็นวา คณะกรรมการฯ           
มีเปดโอกาสใหนักศกึษาในสถาบันไดมีสวนรวมในการรณรงค   ทําใหเกิดความใสใจกับปญหา
พลังงานมากยิง่ขึ้น  นอกจากนี้ชมรมฯ ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมการรณรงค    
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ซ่ึงเปนองคกรนักศึกษาไดมสีวนรวมในการผลิตส่ือหรือกิจกรรมตางๆ  ทําใหชมรมฯ เกิดความรูสึก
เปนเจาของสื่อที่ไดผลิตขึ้นมา  สงผลทําใหเกิดความรูสึกรวมที่ดีในการอนุรักษพลังงาน 

ดังนั้น จากขอมูลขางตน  ผูวิจัยจึงประมวลไดวา การทีค่ณะกรรมการโครงการฯ เลือก
ดําเนินโครงการนี้โดยใชกลยุทธการดึงนกัศึกษาเขามามสีวนรวม  สะทอนใหเห็นวาคณะกรรมการ    
มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถของการทํางานเพียงหนวยงานเดยีว  ในขณะเดยีวกันก็มองเห็นถึง
ประสิทธิภาพของการดึงนักศึกษาเขามามสีวนรวมในการดําเนินกจิกรรมวาจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ไดงายกวาการดําเนินงานเพยีงฝายเดียว  การรณรงครูปแบบของการมีสวนรวมจึงเปนอีกทางเลือก
หนึ่งใหกับคณะกรรมการโครงการฯ   

ในสวนของวิธีการประสานงานในการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบวา วิธีการประสานงาน
ของคณะกรรมการโครงการฯ มีรูปแบบเปนทางการ (formal) คือการประชุมจะเปนไปในรูปแบบ
ของการประชุมรวมกันตามวาระการประชุมนั้นๆ  ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 7 คน  จะตองมาหมด       
ทุกทาน ในสวนของวิธีการประสานงานของชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการ
ดําเนินงานสวนใหญเปนแบบไมเปนทางการ (informal) เชน  การตั้งวงคุย พูดคุยโดยตรง เปนตน  
โดยการสื่อสารสวนใหญแบบไมเปนทางการ  เนื่องจากภายในชมรมฯ ทีมงานมีความรูจักคุนเคย
กันอยูแลว   จงึสามารถใชความสัมพันธระหวางบุคคลในการติดตอส่ือสารกันอยางไมเปนทางการ  
ซ่ึงการสื่อสารกันอยางไมเปนทางการนี้จะเอื้อประโยชนใหเกิดการตัดสินใจรวมกัน ในการดําเนินการ
ใหเร็วขึน้  มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กันไดทันท ี  ยนระยะเวลาในการดําเนนิการดานตางๆ     
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ อรอนันต  วุฒิเสน (2543) ที่พบวา การสื่อสารแบบสองทางแบบ      
ไมเปนทางการ จะทําใหการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว เพราะขอมูลขาวสารที่ถายทอดถึงกัน
สามารถตอบสนองความตองการ และชวยแกไขปญหาที่เกิดขึน้ของทุกคนได ซ่ึงผลงานวิจัย
ดังกลาวมีประเด็นการสื่อสารคลายกับการดําเนินงานของชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
มีการรูปแบบการสื่อสารที่ไมเปนทางการ สมาชิกในชมรมจะติดตอโดยการพูดคยุเปนสวนตวัหรือ
การสื่อสารกันทางโทรศัพท  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมีผลทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว และประหยดัเวลา เชน ในเรื่องของแผนพับทีม่ีการสืบคนฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ตและ
ตัดสินใจรวมกันในการผลิตสื่อทันที นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา การดําเนินงานของชมรมฯ มี
ผูดําเนินการหลัก ๆ   เพียงไมกี่คนเทานั้น ในความเปนจริงควรจะไดรับความรวมมือกับทุกคนที่อยู
ในชมรมฯ  ซ่ึงจากงานวจิยัของ เวทินี  สตะเวทิน (2542) พบวา เครือขายประชมคมบางลําพูมี    
ความเขมแข็งและมีอํานาจในการตอรองมาก เพราะมีการสื่อสาร พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการทํากจิกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ง จนพฒันาความสัมพันธระหวางสมาชิกมากขึ้น   
ดังนั้น ผูวจิยัจึงตั้งขอสังเกตวาหากชมรมฯ ตองการที่จะสรางความเขมแข็งใหกับทีมงานและ
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สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางตอเนือ่ง ก็ควรที่จัดประชุมอยางเปนทางการ  และจะตองให
ทีมงานทุกคนมาประชุมรวมกัน  ทั้งนี้เพื่อใหในชมรมฯ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และ
ความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินโครงการมากขึ้น เพราะวาถาเปนติดตอส่ือสารแบบไมเปน
ทางการ (informal) แลวจะไมมีโอกาสแสดงความคิดเหน็เพื่อพัฒนากจิกรรมอยางจริงจัง   

          หากวเิคราะหตามทฤษฎีกรอบ 3E อันไดแก Engineering Education Enforcement  
พบวา กรอบแนวคดิดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชกับการมองและการวิเคราะหโครงการ
รณรงคนี้  โดยหากพิจารณาในเชิง Education พบวา ทีมงานมีการใหความรูเกีย่วกับวิธีการอนุรักษ
พลังงานกับผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานภายในมหาวทิยาลัย Engineering พบวา มีการปรับปรุง
ดานของเทคนคิการประหยดัพลังงานไฟฟาของอุปกรณตางๆ และ Enforcement  พบวา ในปจจุบัน
ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการหนึ่งซ่ึงกําลังดาํเนินการอยู นั่นคือ มาตรการการอนุรักษพลังงานแบบ     
มีสวนรวม โดยเปนมาตรการใหบุคลากรของแตละหนวยมีสวนในการรับผิดชอบพลังงานไฟฟา   
ในหนวยงานของตน  ส่ิงเหลานี้นับเปนแนวทางหนึ่งทีโ่ครงการนี้นํามาใชผสมผสาน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ   โรเจอร  และสตอเรย  (Rogers and Storey, 1987 quoted in Windahl, Signitzer, 
and Olson, 1999 : 35) พบวา  การผสมผสานวิธีการจากทั้ง 3 สวนจะกอใหเกิดผลไดดีกวาแตละ
สวนแยกจากกนั ช้ีใหเห็นวา การดําเนนิโครงการอนุรักษพลังงานไดดําเนินการอยางมปีระสิทธิภาพ  
โดยไดผสมผสานทั้ง 3 สวน คือ การใหความรู (Education)  การปรับปรุงเทคนิคการประหยัด
พลังงาน (Engineering)  การออกมาตรการบังคับใช (Enforcement)   ซ่ึงการดําเนนิงานดังกลาวเปน
ผลทําใหเกิดความงายตอการดําเนินการ ซ่ึงผูที่นําแนวทางดังกลาวไปศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติงาน
ไดจริง   

จากแนวทางตางๆ ที่โครงการนี้เลือกใช ผูวิจัยประมวลไดวา ไมไดเกิดการปดกั้นที่     
จะใชเฉพาะกลยุทธของการประชาสัมพันธ หรือการรณรงคอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  หากแตได
พยายามผสมผสานกลยุทธในรูปแบบตางๆ เขาไวดวยกัน  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอการดําเนนิ
โครงการใหมากที่สุด  ซ่ึงนับเปนอีกแนวทางหนึ่งใหกบัโครงการรณรงคอ่ืนๆ ที่จะนําเอากลยุทธ
ของการประชาสัมพันธและกลยุทธการรณรงคมาใชผสมผสานกัน ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความหลากหลาย และเกื้อหนุนกันมากขึน้  อันจะสงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

จากการวิจัยพบวา การดําเนินงานสื่อสารการรณรงคเพื่อลดการใชพลังงานของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  พบวา ประกอบดวยข้ันตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอน
การวางแผน-กระทํา ขั้นตอนการสื่อสาร และขั้นตอนการประเมนิผล ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
หลักการเบื้องตนของประชาสัมพันธอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ จอหน มารสตัน (John 
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Marston,1963)  ที่ไดนาํอักษร R-A-C-E มาใชในการอธิบายกระบวนการประชาสัมพนัธ โดยตัวอักษร 
R-A-C-E มาจากคําวา  การวิจยั (R : Research)  การปฏิบัติ (A : Action) การสื่อสาร (C : Communication) 
และการประเมินผล (E : Evaluation)   นอกจากนั้น  เจอรี่ เฮนดริก   (Jerry Hendric, 2000) เปน      
อีกคนหนึ่งซ่ึงใชตัวอักษรยอวา ROPE ในการอธิบายกระบวนการประชาสัมพันธ โดยอักษรยอ     
R-O-P-E มาจากคําวา การวจิัย (R : Research) การกําหนดวัตถุประสงค (O : Object) การดําเนิน
โครงการ (P : Programming) และการประเมินผล   (E : Evaluation)  ดังนั้น ผูวิจยัจงึตั้งขอสังเกตวา 
ไมวาจะเปนการดําเนินโครงการจะเปนในลักษณะของการรณรงค หรือการประชาสัมพันธก็จะ
ประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ ในการดําเนนิการเหมือนกนั 

ในขั้นของการวิจัย – รับฟง  ผลการวิจัยพบวา  การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของ      
นักศึกษาและบุคลากรมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย  มีการศึกษาคนควา และรวบรวบขอมูลในการใช
พลังงานตามหนวยงานตางๆ ของมหาวทิยาลัย เพื่อนํามาใชในการประเมินสถานการณ ทั้งนี้     
ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลประเภทหลักฐานที่ปรากฏอยู ไดแก ขอมูลตัวเลขสถิติการใชพลังงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงลักษณะขอมูลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคดิ
ของ  ปาริชาติ  สถาปตานนท และคณะ (2546) กลาววา ขอมูล/ประเด็นในการรณรงคสามารถแยก
ไดเปน 3 กลุม คือ ขอมูลระดับพื้นฐาน เชน สถิติตัวเลขตางๆ ขอมูลแนวปฏิบัติตนของ
กลุมเปาหมาย และขอมูลเชิงลึก ซ่ึงผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ขอมูลในการรณรงคโครงการอนุรักษ
พลังงานขาดในสวนของขอมูลเชิงลึก  

ผูวิจัยจึงตั้งขอสังเกตวา หากโครงการนี้ขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางขวางมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิจยักลุมเปาหมายเพื่อศึกษาและทําความเขาใจกับความคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายกอนที่จะวางแผนจัดทําโครงการ จะชวยใหโครงการนี้สามารถ              
วางแผนการดาํเนินงานทีแ่กไขปญหาไดอยางตรงจุด ถูกทิศทาง และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยผลการวิจัยท่ีไดอาจเปนแนวทางที่ช้ีใหเห็นถึงขอพิจารณาการเลือกส่ือประชาสัมพันธ           
ตลอดจนถึงกจิกรรมที่จะเกดิขึ้น ในขณะเดียวกันจากการที่โครงการนี้ทํางานมีเปาหมายที่จะดึงและ
นักศึกษาและบุคลากรใหมสีวนรวมในกจิกรรม  ดังนั้นผลการวิจยัที่จัดทําขึ้นจึงควรนํามาเผยแพร
ใหไดรับทราบ  เพื่อพัฒนาผลการวิจัยทีไ่ดไปสูการพัฒนาในการดําเนนิงานรวมกันได  ซ่ึงสวนนี้จะ
เปนการเปดโอกาสใหเกิดการสื่อสาร 2 ทางระหวางคณะกรรมการโครงการฯ และกลุมเปาหมาย     
ไดสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงในการคิด  ถกเถียงประเด็นปญหา และทางออกรวมกัน  ดังนั้น 
การดําเนนิงานในขั้นตอนการวิจัย – รับฟงของกระบวนการประชาสมัพันธโครงการฯ ผูวิจยัสรุป   
ไดวา  ยังไมเปนไปตามแนวคิดการประชาสัมพันธของ สกอต เอ็ม คัทลิป แอลเล็น เอช  เซ็นเตอร 
และ เกรน เอม็ บรูม  (Cutlip, Center and Bloom, 1999) อยางสมบูรณที่วาในขัน้ตอนนี้ควรมี       
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การวิจยัและรบัฟงความคิดเห็นเพื่อการสํารวจตรวจสอบประชามติ  ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจน
ปฏิกิริยาที่ประชาชนที่เกี่ยวของมีตอการดําเนินงานหรือตอนโยบายขององคการ แลวนําผลที่ไดมา
ประมวลเปนขอมูล เพื่อนําไปสูการวางแผนและตัดสินใจใชกลยุทธการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ตอไป  

ผูวิจัยจึงประมวลไดวา โครงการอนุรักษพลังงานที่ยังขาดขอมูลสําคัญที่ตองไดรับจาก
การวิจยัมาใชในการวางแผนพัฒนาโครงการ คือ เร่ืองการวิจยัถึงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
ไดแก บุคลากรและนกัศึกษา  ซ่ึงเปนพื้นฐานของการรณรงค  และถาขาดการวิจัยดังกลาวแลว      
อาจทําใหไมทราบวาถึงความตองการ เปาหมาย และความสามารถในการตอบสนองเปนอยางไร  
รวมไปถึงอาจวางแผนพฒันาโครงการในการแกปญหาไดอยางไมตรงจุด หรือไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

ในขัน้ตอนของการวางแผนจากผลการวิจยั พบวา การวางแผนประชาสัมพันธโครงการฯ  
จะเปนไปในลักษณะแบบแนวนอน (Horizontal)  คือ เปนการสื่อสารที่แสดงความสัมพันธระดับ
เดียวกัน  โดยอาศัยความสัมพันธสวนตวั  โดยพืน้ฐานของการสื่อสารขึ้นอยูกับบรรยากาศของ
ความไววางใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทีมงานมกีารวางแผนทีเ่กิดจากการระดมความคิดรวมกันระหวาง
คณะกรรมการโครงการฯ กับตัวแทนนักศกึษาชมรมอนรัุกษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อรวมกนั
ผลิตส่ือและกิจกรรมตางๆ   เพื่อใชในการรณรงค  ซ่ึงถือวาเปนลักษณะของการวางแผนที่ดีเพราะ
ทําใหไดทราบถึงความตองการและปญหาที่แทจริง ทุกฝายสามารถรวมกันคิดและตดัสินใจรวมกนั  
อีกทั้งยังเปนการสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นแทนที่จะเปนการตัดสนิใจจากกลุมใดหรือบุคคล
ใดโดยเฉพาะ   ลักษณะดังกลาวนี้จะชวยในการวางแผน   การแกปญหาไดอยางถูกตองและตรงจุด 

ในสวนของวตัถุประสงคของโครงการมี 2 ประการ คือ เพื่อกํากับดแูล การใชพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพลังงานไฟฟาที่ใชอยูในปจจุบันใหเกิดประโยชน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535                     
จากวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับแนวคิดของบุษบา  สุธีธร (2530) ที่ไดกลาววา
วัตถุประสงคที่ดีจะตองมีลักษณะเฉพาะเจาะจง บอกถึงพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   

สําหรับกลุมเปาหมายของโครงการ ผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายถือวามีความสําคัญ
อยางมากในการรณรงค  แตเนื่องจากการรณรงคโครงการนี้อยูเพยีงในมหาวิทยาลัย จึงมีความชัดเจน
ในเรื่องของกลุมเปาหมายในการรณรงคนี้เปนใคร  โดยทางทีมงานจะใชกลุมเปาหมายเปนหลัก     
ในการจดัเตรียม และจัดทําสารใหมีลักษณะที่ถูกตอง มีความเหมาะสมและสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดเต็มที่  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของสุทธิลักษณ  สมิตะสิริ (2544) กลาววา            
การแยกแยะกลุมเปาหมายจะทําใหสามารถวางแผนการสือ่สารถึงบุคคล หรือกลุมประชาชนเปาหมาย   
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ที่จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการสื่อสารนั้น   โดยสามารถสื่อสารใหเขาถึงความตองการที่แทจริง
ของเขา  อันจะนํามาซึ่งความเขาใจและความพึ่งพาใจที่ดีกวา จนทําใหนําไปสูการยอมรับการ
พัฒนาในที่สุด 

ซ่ึงการดําเนินงานของโครงการนี้ไดแบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาและ
บุคลากรมหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย ซ่ึงจากการแบงกลุมเปาหมายดังกลาวสอดคลองกบัการแบงกลุม
เปาหมายของการรณรงคตามที่ ปาริชาติ  สถาปตานนท และคณะ (2546) กลาวไววา  
กลุมเปาหมายในการรณรงคอาจแบงเปน 2 กลุม ดงันี้ 1. กลุมเปาหมายที่นกัรณรงคตองการใหเกดิ
การเปลีย่นแปลง  2. กลุมเปาหมายที่นกัรณรงคตองการใหเปนแนวรวม  โดยกลุมเปาหมายของ
โครงการ จะเหน็ไดวา กลุมเปาหมายที่นักรณรงคตองการใหเปลีย่นแปลงคือ นักศึกษาและ
บุคลากร   โดยที่กลุมเปาหมายที่นักรณรงคตองการใหเปนแนวรวม คอื นักศึกษาที่เปนทีมงานจาก
ชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมถึงบุคลากรที่เปนตัวแทนในการอนุรักษพลังงานจาก 
49 หนวยงาน 

จากทีก่ลาวมาจะเห็นไดวา การพัฒนาเปาหมาย         และวตัถุประสงคในการสื่อสารบงชี้ 
 ใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมเปาหมายวา เปนสวนประกอบหนึ่งของวัตถุประสงคใน การสื่อสาร
และเปนสวนประกอบที่บงชี้ถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการสื่อสารขององคกร  ในชวง
สุดทายเมื่อตองมีการประเมนิผลในดานตางๆ โดยกลุมเปาหมายหลัก (target audiences) หรือกลุม
สาธารณชนหลัก (target publics) ซ่ึงหมายถึงกลุมบุคคลเปาหมายที่มคีวามสําคัญตอการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการสื่อสารขององคกร 

ในสวนของการพัฒนากจิกรรมการสื่อสาร จากผลการศกึษาพบวา เพือ่เปนการเตรยีมการ
กอนการรณรงค  เพื่อเปนการสรางความรวมมือใหเกิดขึน้ในมหาวิทยาลัย จึงมีการประชุมนําเสนอ
ขอมูล ซ่ึงประกอบดวยการสราง และเสนอสัญลักษณโครงการและการกําหนดยุทธศาสตร         
ในการสื่อสาร ซ่ึงผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา การดาํเนินการในขั้นตอนนี้ทําใหเกิดการประสาน
ความรวมมือกนั ทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และมีบทบาทในการทํางานรวมกนั
อยางเต็มที่  ซ่ึงถือไดวาเปนการสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นอยางแทจริง  ในสวนของ การสราง
และนําเสนอสญัลักษณโครงการนั้น ทาํใหเราไดรูปแบบของโครงการรณรงค มีการสราง
สัญลักษณของโครงการ เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในชุมชน และผูรับสาร
สามารถตีความหมายของสญัลักษณโครงการที่ผูสงสารออกไปใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
ในสวนของการกําหนดยุทธศาสตรในการสื่อสาร พบวา โครงการรณรงคจะเนนการเผยแพรขอมูล         
โดยเลือกใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลายควบคูกันไปหลายชองทาง เพื่อใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมาย และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเต็มที่ โดยกําหนดกรอบการ
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ส่ือสารของโครงการผานสื่อตางๆ  อันเปนการสรางกระแสองคความรูใหเกดิขึ้นในมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงสอดคลองกับ  สุทธิลักษณ  สมิตะสิริ (2544)  การดําเนนิงานสื่อสารเพื่อใหเกิดผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจึงตองมักอาศัยความคิดสรางสรรค เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมาย
เกิดความสนใจ เขาใจ ยอมรับขอเสนอนั้นเปนประจําจนเปนนิสัย  เชน  การดาํเนินการอยางมี
ยุทธศาสตร  การสนับสนุนใหกลุมเปาหมายเชื่อมั่นในการพัฒนา เปนตน   ในที่นี้ไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการสื่อสารอยางสรางสรรค เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด การกําหนด
ยุทธศาสตรในการสื่อสาร จําเปนตองดําเนนิการอยางรอบคอบ  โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร ภารกจิขององคกร เปาหมายในการสื่อสารและวัตถุประสงค    
ในการสื่อสารขององคกร ทั้งนี้การพัฒนากิจกรรมการสื่อสารสอดคลองกับองคประกอบเชิง       
การจัดการของการจัดการสื่อสารเชิงประยุกต ในสวนของการจัดการโดยอิงวัตถุประสงค 
(Management By Objectives) ซ่ึงอธิบายไววา การจดัการโดยอิงวตัถุประสงคเปนกระบวนการ      
ที่เกี่ยวของกับการวางแผนกจิกรรมตางๆ กลาวคือ องคกรตางๆ จําเปนตองพิจารณาคัดเลือกแนว
ทางการดําเนนิกิจกรรมดานการสื่อสารใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไวลวงหนา  มิใชการจัด
กิจกรรมโดยองิหลักความสะดวก หรือความถนัดเปนที่ตัง้ ทั้งนี้เพื่อใหกิจกรรมตางๆ  สามารถทํา
หนาที่ในการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการขับเคล่ือนไปสูการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

การเปดตัวและการประชาสัมพันธโครงการ ถือเปนการสื่อสารในขั้นตอนแรก              
ที่ทีมงานใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการภายในมหาวิทยาลยัไดรับทราบ
อยางเปนทางการ  ซ่ึงผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา  การดําเนินงานในลักษณะนี้ทําใหสามารถเผยแพร
ขอมูลไดอยางกวางขวาง  อีกทั้งยังมกีารแจกสื่อโปสเตอรซ่ึงมีสัญลักษณเปนตวัมาสคอต คือ 
“Mr.fill”  แจกตามหนวยงานตางๆ ส่ือบุคคล ทําใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสารไดในวงกวาง
มากขึ้น 

การเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ จากผลการวิจยัพบวา ไดมีการวางแผนการพัฒนา             
กิจกรรมการสือ่สารโดยคํานึงวา การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดจากการมีขอมลู        
ที่สามารถทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายสงูสุด  และเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง
เต็มที่ทางทีมงานไดเลือกใชส่ือประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ  โดยส่ือที่ใชแบงออกเปน 2 
กลุม คือ  ส่ือเฉพาะกิจ และ การจัดกจิกรรมการรณรงค   ซ่ึงสอดคลองกับ ปาริชาต  สถาปตานนท        
และคณะ (2546) พบวา โครงการรณรงคดานสุขภาพตางๆ จะเนนการเผยแพรขอมูลผานสื่อมวลชน 
ควบคูไปกับชองทางการสื่อสารอื่นๆ อาทิ ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ เวทปีระชุม เวทีกจิกรรม  โดยใน
การเลือกชองทางการสื่อสารแบบตางๆ  นักรณรงคจะพิจารณาในประเด็นการเขาถึงกลุมเปาหมาย 
การกระตุนความตระหนกั การกระตุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  นอกจากนั้นการพิจารณาเลือก
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ชองทางการสื่อสารตางๆ ยังจําเปนตองพจิารณาปจจัยอ่ืนๆ ประกอบ อาทิ ความสอดคลองของ     
ชองทางการสื่อสารกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุมเปาหมาย  ขอมูลและประเด็นที่จําเปนตอ
กลุมเปาหมาย จังหวะเวลาในการเผยแพร  ลักษณะสารที่จะนําเสนอ รวมไปถึงการออกแบบสาร   
ใหมีความใกลตัว  

สวนขัน้ตอนการประเมนิผล จากการวิจยัพบวา การดําเนนิการประชาสมัพันธโครงการฯ       
ยังไมมีการประเมินอยางเปนทางการ  จะมีเพียงการประชุมระดมความคิดของคณะทํางานเพื่อสรุป
การทํางานที่ผานมา การติดตามการสรุปขอมูลสถิติวามีแนวโนมการใชพลังงานลดลงหรือไมเทานั้น        
ซ่ึงเรียกไดวา การประเมนิผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนเพยีงการประเมนิที่อาศัยการสงัเกต แตยังไมมี   
การประเมินทีอ่าศัยหลักวิทยาศาสตร ตามแนวคดิขั้นตอนการดําเนนิงานประชาสมัพันธขึ้นของ    
จอหน อี มารสตัน (Marston, 1987 อางถึงใน เกษม  จนัทรนอย, 2537 : 12-13)  ไดสรางขั้นตอน       
การดําเนนิงานประชาสัมพนัธขึ้น เรียกวา สูตร R-A-C-E ที่กลาววา E  หมายถึง การประเมินผล 
(Evaluation) ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจึงสรุปวายังไมสอดคลองกับแนวคิดเรื่องกระบวนการ
ประชาสัมพันธอยางสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการยังไมมีการประเมินผลอยางเปนทางการ  และ
ไมสอดคลองกับขั้นตอนการรณรงคทางการสื่อสารของ  สุกัลยา  บุษยบัณฑูร (2541 : 20) ที่กลาววา    
การประเมินผลอยางตอเนื่องเปนสิ่งจําเปน นับตั้งแตการประเมินกอนการเริ่มทาํการรณรงค          
ในระหวางการรณรงค และหลังจากดําเนินกิจกรรมการรณรงคเสร็จสิ้นแลว เพื่อที่จะประเมนิ
ความสําเร็จหรือขอผิดพลาดในการรณรงคในชวงเวลาตางๆ ไดเพื่อนําผลจากการประเมินเหลานั้น
มาหาทางแกไขปรับปรุง เพื่อใหมีประสิทธิภาพไดมากทีสุ่ด  ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวการดําเนนิงาน
ของโครงการอนุรักษพลังงาน ยังไมสอดคลองในประเด็นที่ตองมีการประเมินผล หลังจากที่มี
การรณรงคแลว ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญในการวัดประสิทธภิาพของการประชาสัมพันธ หรือกิจกรรม     
ที่ทางโครงการอนุรักษพลังงานที่ไดดําเนนิการไป   ทําใหไมทราบวาการปฏิบัติงานของตนเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดวางไวในแผนการประชาสัมพันธหรือไม เพียงไร  ดังนั้นผูวจิัย
จึงตั้งขอสังเกตวา โครงการอนุรักษพลังงาน ควรขยายการประเมินใหครอบคลุมถึงการประเมินผล   
ที่อาศัยหลักวทิยาศาสตรดวย เชน ทําการวิจัยเชิงสํารวจ  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพการดาํเนินโครงการ     
ที่รอบดานกอนที่จะดําเนนิการขั้นตอไป 
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สวนที่ 2  การศึกษาถึงประสทิธิผลของโครงการอนุรักษพลังงาน 
จากการศึกษาทัศนคติของนกัศึกษาและบคุลากรที่มีตอการอนุรักษพลังงาน ผูวิจัย

พบวา ทัศนคติตอการอนุรักษพลังงานอยูในระดับสนับสนุน  แสดงวากลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิง
บวกตอการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานอยางมาก  เนื่องจากนกัศกึษา
และบุคลากรสวนใหญจะมีความรูเร่ืองการอนุรักษพลังงานบางแลว เปนสิ่ 

จากผลวิจัยการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ คร้ังนี้ พบวา กลุมตัวอยางมีการ
เปดรับสื่อโดยรวมในระดับปานกลาง ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากการที่โครงการมีระยะเวลาการ
รณรงคของสื่อแตละประเภทที่ส้ันและขอจํากัดดานอื่นๆ  ยกตัวอยางเชน การประชาสัมพันธผาน
ทางโปสเตอรทั้ง 6 แบบ ที่สามารถติดบอรดไดทันที  แตก็พบอุปสรรค คือ คณะทํางานไมสามารถ
ติดไดครบทั้ง 6 แบบ นอกจากนี้ระยะเวลาในการติดโปสเตอรจะมีระยะเวลาที่ส้ัน สาเหตุเกดิจาก      
การที่บอรดแตละหนวยงานจะมีขาวสารประชาสัมพันธของหนวยงานนั้นๆ อยูแลว จึงไมสามารถ
ติดอยูไดนาน หรือมาสคอตที่มีการนํามาปรากฏใหกลุมเปาหมายไดพบเห็น มีความถี่ในการนําเสนอ
ที่นอยมากเพียงไมกี่คร้ังเทานั้น เปนตน  ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
ของ วิลเบอร  แชรมม (Wilbur Schramm, 1974 : 350) ไดเสนอความคิดเห็นวา ขาวสารที่เขาถึง        
ความสนใจของผูรับสารไดมาก จะเปนตวักําหนดความสําเร็จของการสื่อสารที่จะทําใหผูรับสาร
เกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติและพฤตกิรรมไปในแนวทางที่ผูสงสารปรารถนา และสอดคลอง
กับผลงานวิจยัของ พิมพใจ  ปทมสันติวงศ (2542) ศึกษา “กลยุทธการประชาสัมพันธและ
ประสิทธิผลของโครงการรณรงคแยกขยะของสํานักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร” พบวา  
กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารโครงการอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากโครงการรณรงนี้มี
ระยะเวลาในการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการระยะสั้นๆ ประมาณ 3 เดือน เทานั้น                 
ซ่ึงผลงานวิจยัดังกลาวมคีวามสอดคลองในประเด็นของระยะเวลาที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ  
ทั้งนี้ทีมงานไดมีการดําเนินงานในแตละกจิกรรมเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ และไมตอเนื่องเทาที่ควร  
ดังนั้น ผูวิจัยประมวลไดวา ทีมงาน ควรกําหนดใหมีระยะเวลาในการเผยแพรขาวสารที่ยาวนาน
กวานี้ และมีความตอเนื่องหรือถามีอุปสรรคปญหาเกิดขึ้น ควรปรึกษากับคณะกรรมการ
โครงการฯ เพื่อรวมกันแกไขปญหาและอุปสรรรคที่เกิดขึ้น อันจะทําใหกลุมเปาหมายของ
โครงการมีโอกาสไดเปดรับขาวสารของโครงการมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ผูวจิัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารจากสื่อสติ๊กเกอร
มากที่สุด อันเนื่องมาจากเปนสื่อที่มีเนื้อหา สาระ ที่นาสนใจ  เปนขอความสั้นๆ  เนนเฉพาะเจาะจง
ในประเด็นที่ตองการจะสื่อสารไดอยางชัดเจน อีกทั้งมีการกระจายสื่อชนิดนี้อยางกวางขวาง        
ทุกอาคาร และทุกจุดที่มีสวิชตไฟฟาหรือบริเวณกอกน้ําในหองน้ํา ดังนั้น จงึมีความสะดวก          
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ในการเปดรับมากที่สุด     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด พรทิพย  วรกิจโภคาทร (2530) ที่ไดสรุปถึง    
การเปดรับสื่อของผูรับสารวาจะเลือกสื่อทีส่ามารถจัดหามาได (Availability) ธรรมชาติของมนุษย
นั้นจะใชความพยายามเพียงระดับหนึ่งเทานัน้ เมื่อส่ิงที่ไดรับยากๆ มักจะไมไดรับเลือก  ในขณะที่
ส่ือสามารถหาไดงายหรือไมยากเกินไปมกัจะถูกเลือกมา ซ่ึงในประเดน็นี้ส่ือสติ๊กเกอร เมื่อนํามา    
ติดแลว กลุมเปาหมายไมตองใชความพยายามในการเปดรับมากขาวสารมาก  เนื่องจากตําแหนง     
ที่ติดตั้งอยูบริเวณแนวเดยีวกบัระดับอุปกรณไฟฟา อีกทั้งมีกระจายสื่ออยางกวางขวาง จึงทําให      
ไมตองใชความพยายามในการเปดรับสื่อมาก เชน ตําแหนงที่ตดิบริเวณใตสวิตชไฟฟา เปนตน 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคดิของ วลิเบอร   แชรมม (Wilbur Schramm, 1974 : 350) ที่วา
ขาวสารที่เขาถึงความสนใจของผูรับสารไดมาก จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการสื่อสารที่จะ
ทําใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมไปในแนวทางที่ผูสงสารปรารถนา 
ผูวิจัยจึงประมวลไดวา ส่ือสติ๊กเกอรเปนส่ือที่สามารถติดไดถาวร มีการกระจายสื่อนี้อยางกวางขวาง 
สารที่อยูในสื่อสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก และอยูในตําแหนงที่ผูรับสาร
สามารถเห็นแลวเกิดการกระตุนใหสามารถปฏิบัติไดทันที ซ่ึงเหตุผลดังกลาวจะตัวกําหนด
ความสําเร็จของการสื่อสาร เพื่อนําไปสูพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไดอยางด ี ดวยเหตุนีจ้ึง     
ทําใหส่ือสติ๊กเกอรเปนสื่อที่มีการเปดรับขาวสารไดมากที่สุด  

ส่ือที่มีการเปดรับรองลงมาก็คือ ส่ือโปสเตอร เนื่องมาจากสื่อชนดินี้มีการกระจาย
ขาวสารที่บอรดของหนวยงานตางๆ  และมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน 6 แบบ        
ซ่ึงแตละอยางทีมงานไดมกีารออกแบบที่นาสนใจ มกีารใสตัวการตูนมาสคอตซึ่งเปนสัญลักษณ
ของโครงการฯ  สอดแทรกเปนรูปภาพในเรื่องของอนุรักษพลังงานในรูปแบบตางๆ  ทําใหผูรับสาร
เกิดสะดุดตา และสามารถจดจําได  อีกทั้งเนื้อหาในสื่อยงัมีความกะทัดรัด  ชัดเจน  ซ่ึงลักษณะสาร
ดังกลาวสอดคลองกับแนวคดิเรื่องการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพของ วิลเบอร  แชรมม (Schramm 
อางถึงใน เสกสรร   สีสายสด, 2542) ที่กลาววา สารจะตองออกแบบและสงออกไปดวยวิธีการ
ดึงดูดความสนใจของผูรับสาร แตผูวิจยัไดสังเกต พบวา ส่ือชนิดนีไ้ดมีการรณรงคในชวงแรกเปน
อยางมาก  แตเนื่องจากบอรดตามหนวยงานตางๆ  มีพื้นที่จํากัด และแตละหนวยงานกต็องมีขาวสาร
ของตนเองที่ตองติดบอรด  ทําใหส่ือชนดินี้ติดในชวงแรก  แตชวงหลังติดเพยีงแค 1-2 ประเภท
เทานั้น ทั้งทีค่วามเปนจริงมีถึง 6 ประเภท จากการวิจัยเชิงสํารวจผูวิจัย พบวา ถามีพื้นที่ที่ใช
ประชาสัมพันธส่ือโปสเตอรก็อาจจะเปนสือ่ที่มีการเปดรบัมากที่สุดก็ได 

สวนวารสาร มธบ. ฉบับ “อนุรักษพลังงาน” มีการเปดรบัในระดับรองลงมาเปนอันดบั         
สาม ทั้งนี้เนือ่งจากเปนสื่อที่มีการกระจายไปสูผูรับสารไดอยางกวางขวางและทัว่ถึง เนื้อหาในที่          
ถูกสอดแทรกเขาไปคอนขางจะครอบคลุมการอนุรักษพลังงานในประเด็นตางๆ เปนสื่อที่ชวย
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เผยแพรขาวสารในแงของการใหรายละเอยีด และความรูในเนื้อหาสาระของสาร ใหรายละเอยีด     
ทางวิชาการในเชิงลึกไดเปนอยางมาก อีกทั้งขอมูลตางๆ ในเนื้อหาภายในวารสารผูสงสารเปน
อาจารยที่มีความรู และประสบการณเกีย่วกับการอนุรักษพลังงาน ชวยในการเพิ่มความเขาใจเรื่อง
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานไดอยางถูกตอง ซ่ึงลักษณะการดําเนนิการดังกลาวสอดคลองกับหลัก
สําคัญ   ในการติดตอเผยแพร 7 ประการ (The 7 C’s of Communication) ของ คัทลิป และ เซ็นเตอร 
(Cutlip, Scott, and Center, 1978) ที่วา ความนาเชื่อถือของขาวสาร  ขาวสารและวิธีการสงสาร
จะตองใหความนาเชื่อถือ ผูรับจะตองมีความเชื่อมั่นในผูสง อยางไรก็ตามจากการวิจัยเชิงสํารวจ
ผูวิจัย พบวา ส่ือชนิดนี้มีระยะเวลาในการรณรงคที่ส้ัน คือ 1 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2548) การขาดความตอเนื่องและขาดความถี่ในการเผยแพร ซ่ึงไมสอดคลองกับ
แนวคดิของ  Paisley, 1989 อางถึงใน (หริสุดา  ปณฑวนนัฑ, 2544: 49-50)   เร่ือง หลักการพื้นฐาน
ของการรณรงค ที่วา  ความถี่ในการนําเสนอ จะมีผลอยางมากตอการเรียนรู และการโนมนาวตางๆ 
แมวาบางครั้งเนื้อหาอาจจะไมนาสนใจก็ตาม แตก็ตองมคีวามถี่ที่พอเหมาะ มิฉะนั้นแลวก็อาจจะ
เกิดผลในทางตรงกันขามได  ทําใหส่ือชนิดนี้มีการเปดรับอยูในอันดบั 3 ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาว
ผูวิจัยประมวลไดวา  แมวาการเปดรับสื่อวารสาร มธบ. ฉบับอนุรักษพลังงาน มีความถี่ในการ
เปดรับในระดบัปานกลาง   แตผูวจิัยพบวา  การนําเสนอยังมีความถี่ทีต่่ําอยู กลาวคอื มีการเสนอ
เพียงครั้งเดยีวเทานั้น  ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา ควรเพิ่มความถีใ่นนําเสนอใหเพิ่มมากขึ้น  เพื่อจะไดเปน
การเราใหเกิดความตระหนกัมากยิ่งขึน้  และควรทําอยางตอเนื่องในฉบับถัดมา แตทัง้นี้ควรเปนการ
สอดแทรกเปนคอลัมม หรือเปนบทความเฉพาะในประเดน็กจิกรรมตางๆ ที่ทางโครงการ
ดําเนินการอยู เพื่อบอกความคืบหนาอยูเปนระยะจะทําใหผูรับสารเกิดความคุนเคยกับขาวสาร      
อันจะกอใหเกดิความสนใจเขาใจและยอมรับ   

นอกจากนี้แผนพับ  เปนสื่อประชาสัมพันธอีกชนิดหนึง่ที่มีวัตถุประสงค   เพื่อใชใน    
การกระจายการเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้นอีกวิธีหนึ่ง  จากการวิจัยพบวา ส่ือชนิดนี้มีการ
เปดรับระดับปานกลาง  อันเนื่องมาจากมีขอจํากัดเรื่องของงบประมาณในการผลิต  จึงทําใหมกีาร
ผลิตส่ือชนิดนี้ในปริมาณนอย ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคดิของ  จิตราภรณ  สุทธิวรเศรษฐ (2537)  
กลาวไวในเรื่อง การวางแผนการประชาสัมพันธ  เร่ืองงบประมาณเปนองคประกอบปจจัยที่สําคัญ
อยางมากตอการวางแผนการประชาสัมพันธชวยทําใหการทํางานมีความคลองตัวข้ึน เพราะงานดาน          
การประชาสัมพันธเปนงานที่ตองใชความพยายามอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล  และไมสอดคลองกับ
แนวคดิของ เสกสรร    สีสายสด (2542) ที่วา  งบประมาณเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะมองขาม
ไมได โดยท่ัวไปแลวองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ นัน้จะมีการเตรียมตั้งงบประมาณไว ดังนั้นหากมี
การดําเนนิงานประชาสัมพนัธใหเปนไปตามแผนที่วางไว ก็จะไมกอใหเกิดปญหาดานงบประมาณ   
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จากแนวคิดทั้ง 2 จะเหน็วาไมสอดคลองในประเดน็เรื่องของการใชงบประมาณในการดําเนนิ
กิจกรรม ซ่ึงเปนองคประกอบปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการงานของทีมงานเกิดความกลองตัว เปน
ส่ิงที่มองขามไมได   และขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณนี้เอง  จึงทําใหรูปแบบของแผนพับไมมี
สีสันที่จะดึงดดูใหผูเกิดความนาสนใจ อยางไรก็ตามผูวิจัย พบวา การแกไขปญหาของการ
ดําเนินงานที่ผานมาของกิจกรรมอื่นๆ จะเปนการของบประมาณจากแหลงอ่ืน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับอุดมศกึษา (สกอ.) ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา หากของบประมาณเพื่อการแกไขอุปสรรค
เกิดขึ้นแบบนีบ้อยครั้ง  จะเปนการแกไขอุปสรรคอยางไมถาวร ซ่ึงทางออกหนึ่งของปญหา คือ     
การใหคณะกรรมการโครงการฯ ไดมีสวนรวมเพื่อทีจ่ะไดรับรูปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
คณะกรรมการโครงการฯ  กับชมรมฯ  ควรจะตองมีการประสานงานการทํางานอยางตอเนื่อง   เพื่อ
จะไดเกิดความประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 

  คายอนุรักษพลังงานเปนกิจกรรมอีกอยางที่ใหนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ไดมาอบรมเปนแกนนําในการอนุรักษพลังงาน  จากการวิจยั
เชิงสํารวจผูวิจยั พบวา กจิกรรมชนิดนีม้ีการเปดรับอยูในระดับนอย  อันเนื่องมาจากการจดั
กิจกรรมดังกลาวจะสวนมากมุงเนนไปทีน่กัเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยไดเชิญมารวมกิจกรรม  เพื่อจะ
ไดมี   สวนรวมแลวนําไปพัฒนาโรงเรียนของตน  อีกทั้งการประชาสัมพันธและความถี่ในการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรภายในมหาวิทยาลัยมีไมมากพอ จึงทาํใหกลุมตวัอยางมีการเปดรบัอยูในระดับ
นอย   ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของ  คทัลิป และ เซน็เตอร (Cutlip and Center, 1978 : 166-167)           
ไดกลาวถึงหลักสําคัญในการติดตอเผยแพร Continuity and Consistency : การติดตอสืบเนื่องและ
การมีแนวเรื่องที่แนนอนตองใหมีการซ้ําอยูเร่ือยๆ เพื่อที่จะไดแทรกซึมจิตใจคนและใหมแีนวเรือ่ง
ที่แนนอนตลอดไป ซ่ึงประเด็นดังกลาวไมสอดคลองกันในประเด็นเรื่องของหลักสําคัญ ในการ
เผยแพรจะตองใหมีการซ้ําอยูเร่ือยๆ ทั้งนี้ การจัดคายอนุรักษพลังงานมีความถี่ในการดําเนินงาน
เพียงครั้งเดยีว  ทําใหผูรับสารจึงยังไมเกิดความตระหนักเทาที่ควร  ผูวิจยัจึงประมวลไดวา   ความถี่
ในการจัดกิจกรรมเปนเรื่องสําคัญที่ควรใหความสนใจ เพราะคายอนุรักษพลังงานจะสามารถ
ปลูกฝงทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานไดด ี เพราะจะมกีิจกรรมหลอหลอมตลอดทั้ง
โครงการ  โดยควรจัดเทอมละ 1 คร้ัง  เพื่อสรางความตอเนื่องในการรณรงค  พรอมทั้งพัฒนา
รูปแบบการการคายใหมหีลากหลายนาสนใจ และเปนที่ดึงดูดกลุมเปาหมายใหมารวมกิจกรรม  
นอกจากนี้ หากมีการนําเอานักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น ในระดับใกลเคียง
นักเรียนที่ไดเชิญมา และไดมีการวางแผนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาการใชพลังงาน          
ในปจจุบนั  รวมถึงทํากิจกรรมการรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานรวมกันแลว     ผลสัมฤทธิ์ของ
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การจัดกิจกรรมดังกลาวจะทําใหนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนตนแบบการอนุรักษ
พลังงานภายในมหาวิทยาลัยอยางแทจริง   

 นอกจากนี้ ทางทีมงานยังพยายามใชกจิกรรมการรณรงคอ่ืนอีก นัน่คือ การจดั
นิทรรศการเนือ่งในวนั  “สัปดาหสงเสริมการเปนอยูอยางพอเพียงและอนุรักษพลังงานไทย”  ผูวิจัย
พบวา    การจัดกิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายเปนอยางมาก  เพราะงานใน   
วันนั้นจัดที่ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงปกติแลวจะมีนักศึกษาและบุคลากรเปนจํานวนมาก        
อยูแลว การจัดงานคอนขางมีความพรอมในทุกๆ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เสกสรร              
สีสายสด (2542) ที่วา การดําเนินการใดๆ ก็ตาม ส่ิงจําเปนอยางหนึง่คือ การตรวจสอบถึงสภาพ
ปจจุบันของวสัดุอุปกรณและเครื่องมือวามีจํานวนมากนอยเพยีงไร เพียงพอตอการดําเนนิการ
หรือไม และอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดหรือไม   ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับการดําเนิน
กิจกรรมการรณรงค  ในประเด็นที่ทีมงานมีการจัดเตรยีมในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ การจัดบอรดที่
มีความพรอมเพรียง  นอกจากนี้ยังมีมกีิจกรรมบนเวที เชน กิจกรรมแฟชั่นโชว เปนตน  ทําใหมี
ผูเขารวมงานเปนอยางมาก แมวาการดําเนินงานไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายเปนอยางดี     
แตจากการวจิยัเชิงสํารวจผูวจิัย พบวา มกีารเปดรับอยูในระดับนอย  อันเนื่องมาจากความถี่ในการ
จัดกิจกรรมดังกลาวมีเพยีงครั้งเดียวเทานั้น    อยางไรกต็ามผูวิจัยเห็นวา  การดําเนนิการดังกลาว
จะตองใชความถี่ในการดําเนินการมากกวา 1 คร้ัง เชนเดียวกับคายอนรัุกษพลังงาน  เพราะการจัด
นิทรรศการที่ผานไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายเปนอยางมาก แตปจจัยสําคัญที่ทําใหการ
ดําเนินงานของทีมงานประสบผลสําเร็จเชนนี้  ไมใชเกดิจากฝายหนึ่งฝายใด  หากแตเกดิจากการ      
มีสวนรวมของทุกฝายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงทําใหการดําเนินงานมีความนาสนใจดึงดูดกลุมเปาหมาย
ไดเปนอยางดี  

มาสคอต เปนสื่อที่มีความนาสนใจ เปนที่นาตื่นตาตืน่ใจสําหรับผูพบเห็น และเปน
สัญลักษณของการอนุรักษพลังงานในมหาวิทยาลัย แตการนําเสนอของทีมงานมีจํานวนความถี ่   
ในการเปดรับที่นอย  ซ่ึงไมเปนไปตามแนวคิดของ วาสนา  จันทรสวาง (2534)  ที่ไดอธิบายถึง
วิธีการเลือกใชส่ือประชาสัมพันธวา การย้าํหรือการซ้ํา (Repeating) กลาวคือ เปนการใชส่ือย้ําหรอื
ซํ้าบอย ๆ   ตดิตอกัน ซ่ึงจะชวยเตือนความจําและความสนใจอยูตลอดเวลา  แตทั้งนี้ตองดูกาลเทศะ
และดูความเหมาะสมดวยวาชวงเวลาใดควรย้ําหรือซํ้า ควรมีชองวางอยางไร ใชความถี่เทาใด         
ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวยังไมสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมการรณรงคของโครงการอนุรักษ
พลังงาน  ในประเด็นเรื่องของการใชส่ือที่ตองย้ําหรือย้ําบอยๆ ติดตอกัน จะชวยใหเตือนความจาํ
และความสนใจตลอดเวลา โดยมาสคอตเปนสื่อที่มีการนาํเสนอนอยมากเพียงไมกี่คร้ัง ไมคุมคากับ
งบประมาณที่ตองจาย  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยประมวลไดวา หากมีการนําเสนอสื่อมาสคอต                    
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ในกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานที่ผานมาก็จะทําใหกิจกรรมนั้นมีความนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น  ยกตวัอยางเชน การนําส่ือมาสคอตไปเปดตวัในคายอนุรักษพลังงาน เปนตน  โดยใหมี
ความถี่ในการนําเสนอใหมากขึ้น  ผูรับสารก็จะเกิดการจดจําได  และยังไดใชประโยชนจากการ
ลงทุนผลิตส่ือชนิดนี้อยางเตม็ที่  เนื่องจากราคาผลิตส่ือชนิดนี้คอนขางมีราคาแพง  ทีผ่านมาใชเพยีง
แคคร้ังเดียว  ดังนั้น  ทีมงานจึงควรใชส่ือชนิดนี้อยางคุมคาใหมากทีสุ่ด โดยสอดแทรกสื่อชนิดนี้
ผานกิจกรรมตางๆ อยางคุมคา 

จากการศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยที่มีตอการอนรัุกษพลังงาน  ผูวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่อยูในมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตยมีสวนรวมในกิจกรรมตอการอนุรักษพลังงาน  ในระดับทําบอยโดยมีสวนรวมในเรื่องของ
พลังงานไฟฟามากที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ อุษณยี  ศิริสุนทรไพบูลย (2538 : 26-27)   
ไดกลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ  ของชุมชนนั้น  ที่วาการตกลงรวมกันที่
จะเปลี่ยนแปลงกลุม หรือ ชุมชนไปในทศิทางที่ปรารถนา การตัดสนิใจรวมกันนีจ้ะตองรุนแรง
มากพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเริ่ม กระทําการที่สนองตอบความเห็นชอบของคนสวนใหญที่
เกี่ยวของกับกจิกรรมนั้น  
 
ปญหาและอุปสรรคในการรณรงค 

ผลการวิจัย พบวา ปญหาและอุปสรรคในการรณรงคโครงการอนุรักษพลังงานของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยปญหาเรื่องของงบประมาณ ปญหาดานความไมตอเนือ่งในการดําเนนิ
โครงการ 

ในสวนของงบประมาณการรณรงคโครงการฯ ผลการวิจัยพบวา งบประมาณเปน
ปญหาที่สําคัญในการดําเนินโครงการ โดยสวนใหญมีขอจํากัดในเรื่องของการดําเนินงานไมเพียงพอ
กับการดําเนินงานที่เกิดขึน้จริง  ซ่ึงปญหาเรื่องงบประมาณไมเพยีงพอนี้ เปนปญหาที่พบในหลาย
หนวยงาน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรอุบล   ภูบัวเผ่ือน (2532) ซ่ึงพบวา งบประมาณไม
เพียงพอนี้เปนปญหาในการประชาสัมพันธของหนวยงานธุรกิจในกรุงเทพ เชนเดียวกับผลการวจิัย
ของ วรรณา  วุฒิอาภรณ (2539)  ซ่ึงพบวา การดําเนนิงานของกรมประชาสัมพันธในสวนของ      
การประชาสัมพันธกับตางประเทศงบประมาณไมเพียงพอเชนเดียวกัน ซ่ึงขอคนพบดังกลาว      
มีความสอดคลองกับผลการวิจัยโครงการอนุรักษพลังงานในประเด็นเรื่องของงบประมาณการ
ประชาสัมพันธ  ซ่ึงโดยมากจะดําเนินการโดยชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมกัจะ
ประสบปญหาในเรื่องของงบประมาณที่ไดรับจากสํานักกิจการนักศึกษาเปนจํานวนไมเพียงพอ  
ทางชมรมฯ จึงตองหางบประมาณเอง    ช้ีใหเห็นถึงคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการฯ ยังให
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ความสําคัญในเรื่องของการรณรงคไมมากพอที่จะทําใหการดําเนินงานของทีมงานมีความสะดวก
ลุลวงไปดวยด ี ดังนั้น   หากคณะกรรมการไดมีการดแูลและติดตามการทํางานของนักศึกษาชมรมฯ 
อยางใกลชิดรวมกันแกไขอุปสรรคการดําเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณซึ่งเปนปญหา
ที่สําคัญก็จะทาํใหการดําเนนิงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ควรมีการรณรงคอยางตอเนือ่ง เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานไดอยางยั่งยืนถาวร 
กลาวคือ จากการดําเนนิโครงการที่ผานมา พบวา ภายหลังจากตั้งแตตนป 2549  ในสวนทีมงานของ
ชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะเงียบหายไป ในขณะที่การรณรงคดานการอนุรักษ
พลังงานมิใชส่ิงที่จะไดรับการรณรงคใหลุลวงไปดวยระยะเวลาเพียงไมกี่เดือน  หากแตจะตองเกดิ
จากการดําเนินงานอยางตอเนือ่งและจริงจัง ดังนั้น ทมีงานควรจะสานตอการดําเนินโครงการฯ       
ใหเกิดความตอเนื่องและจรงิจัง  ดังนั้น ทีมงานจึงควรที่จะสานตอในสวนกิจกรรมของนักศึกษา  
โดยชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาจจะหยิบยกประเด็นดานพลังงานที่ปรากฏทาง
ส่ือมวลชนมาสรางกระแสเปนระยะๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการตื่นตัว และจิตสํานึกในการ
รวมกันอนุรักษพลังงานอยูตลอดเวลา 
 
5.3  ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

5.3.1 กระบวนการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานในสวนของสื่อและกิจกรรม ควรมี
การจัดทําการวิจัยอยางเปนทางการ โดยอาจทําเปนแบบสอบถาม เพื่อนําผลการวจิัยที่ไดมาใชใน
การวางแผนดาํเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาโครงการในระหวางดําเนินงาน และสามารถจัดการกับ
ขอจํากัด หรืออุปสรรคในการดําเนินการได  ซ่ึงการวิจยัสามารถทําไดทั้งกอน ระหวาง และหลงั
การดําเนนิงาน สวนประเด็นในการวจิัยก็ควรจะศึกษาใหครอบคลุมทั้งประเด็นของกลุมเปาหมาย       
ส่ือประชาสัมพันธ ไปจนถึงผลของการดําเนินงาน และการตอบสนองของกลุมเปาหมาย และ
ผลการวิจัยที่จดัทําขึ้นก็ควรนํามาเผยแพรใหทุกฝายไดรับทราบ เพื่อพัฒนาผลการวิจัยทีไ่ดไปสูการ
วางแผนรวมกนั  อันเปนการสรางการมีสวนรวมใหเกดิขึน้ดวย 

5.3.2 คณะกรรมการโครงการฯ   ควรจดัทําการประเมนิผลโครงการอยางเปนทางการ   
เพื่อตรวจสอบผลการดําเนนิงานที่ผานมาวามีปญหา ขอจํากัด หรืออุปสรรคใดบาง เพื่อนําขอมูลที่ได
ไปใชในการดาํเนินการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนนิโครงการทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต และเปนแนวทางที่
สามารถสนับสนุนการอนุรักษพลังงานไดอยางตรงจุด และยั่งยืนถาวร รวมทั้งเปนขอมูลใหกับ
องคกรอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจจะจัดทําโครงการทางดานการอนุรักษพลังงาน 

5.3.3 ทีมงานควรจัดทําประชาสัมพันธโครงการใหมีความตอเนื่อง    เพื่อใหเกิดมี     
สวนรวมในการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนถาวร กลาวคือ จากการดําเนินโครงการฯ ที่ผานมา 
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พบวา ภายหลังที่คณะกรรมการโครงการฯ และชมรมฯ ผลิตส่ือออกมา 2 ชนิดแลว  ตอมาชมรมฯ 
เปนฝายดําเนนิการเองทั้งหมดกิจกรรม   ในขณะที่การอนุรักษพลังงานมิใชส่ิงที่จะไดรับการแกไข
ใหลุลวงไปไดดวยระยะเวลาเพียงไมกี่เดือน หากแตจะตองเกิดจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
จริงจัง  ดังนั้น  การทํางานระหวางคณะกรรมการโครงการฯ และชมรมฯ  ควรจะตองมกีาร
ประสานงานการทํางานอยางตอเนื่องโดยสรางกระแสการอนุรักษพลังงานเปนระยะๆ เพื่อให
กลุมเปาหมายตื่นตัว และจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานรวมกนัอยูตลอดเวลา 

5.3.4 จากการวิจัย พบวา การเปดรับขาวสารที่มีตอการอนุรักษพลังงานอยูในระดบั   
ปานกลาง ซ่ึงอาจเปนไปไดวาเนื่องมาจากการเผยแพรขาวสารยังมีไมมากพอ จงึสงผลใหการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรเพิม่
ปริมาณในการนําเสนอขาวสารตางๆ ใหรวมถึงส่ือที่ใชควรใหมีความหลากหลายเพิ่มมาก
ขึ้น เชน ส่ือบุคคลเพื่อใหเขาถึงตัวผูรับสารมากขึ้น และชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มากขึ้น  

5.3.5 เร่ืองของสถานที่การติดสื่อ  โดยเฉพาะสื่อโปสเตอรที่มีการผลิตออกมาถึง 6 
แบบ แตในความเปนจริง ผูวิจัยพบวา หนวยงานตางๆ ที่ไดรับส่ือจะติดเพียงแค 1-2 แบบ หรือ             
บางหนวยงานไมติดเลย อันเนื่องมาจากสื่อมีขนาดใหญและมีหลายแบบ ซ่ึงเดิมบอรดที่ใช
ประชาสัมพันธตามหนวยงานจะมีขาวประชาสัมพันธอยูแลว ทําใหไมมีเนื้อหาตดิสื่อโปสเตอร  
ดังนั้น จึงตองแกไขที่ตนเหตุดวยการผลติส่ือใหมีขนาดเล็กลง เพื่อใหสามารถติดบนบอรดตาม
หนวยงานตางๆ ซ่ึงมีพื้นที่คอนขางจํากัดได แตการออกแบบจะตองสะดุดตาผูรับสาร หรือการ
เจรจาตอรองกบัผูที่รับผิดชอบสวนนั้นเพื่อขอความรวมมอืติดสื่อดังกลาวเปนการถาวร  เนื่องจาก
ปญหาพลังงานเปนปญหาระดับชาติที่ทกุคนตองใสใจ 

5.3.6  ควรเพิ่มส่ือประชาสัมพันธใหเพียงพอ  จากผลการศึกษาพบวา   กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารโครงการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง   
ทั้งนี้เนื่องจากมีส่ือประชาสัมพันธนอย กระจายไมทั่วถึงจึงยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และ    
มีความถี่ไมเพยีงพอตอการรบัรูของกลุมเปาหมาย  

 5.37  ควรมีการหาพันธมิตรอื่นมารวมโครงการ   จากการดําเนนิการรณรงคปญหาที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องของงบประมาณ จากการสัมภาษณทมีงานที่เกีย่วของในโครงการ
อนุรักษพลังงาน พบวา งบประมาณในการดําเนินการรณรงคเพื่อทํากจิกรรมตางๆ  เกีย่วกับการ
อนุรักษพลังงานยังมีอยูอยางจํากัด  ดังนั้น ทางชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึง
ดําเนินงานการรณรงคในการผลิตส่ือและกิจกรรมตางๆ โดยตรง   อาจตองพยายามหาพันธมิตรอื่น
มารวมโครงการ    เพื่อการจัดกิจกรรมหาทุนเพิ่มเติม ซ่ึงโดยปกติแลวทางชมรมฯ จะดําเนินการ    
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ของบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนามของมหาวิทยาลัย
อยูแลว  แตอาจจะไมเพยีงพอการดําเนนิกจิกรรมใหมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตอง
ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานราชการในระดับประเทศใหเขามาชวยเหลือ ในเรื่องของกิจกรรม
ตางๆ เชน กระทรวงพลังงาน เปนตน เพื่อที่จะทําใหเร่ืองการอนุรักษพลังงานแพรหลายใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น  อีกทั้งถาโครงการนี้ประสบความสําเร็จมีการลดปริมาณการใชพลังงานใน
มหาวิทยาลัยเปนที่นาพอใจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยอาจเปนมหาวิทยาลัยนํารองทางดานการ
อนุรักษพลังงานของประเทศได 

 
5.4  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาและสนับสนุนโครงการรณรงคในสถาบันอื่น ๆ  

5.4.1  เปา หรือ ประเดน็ในการเชิญชวนกลุมเปาหมาย จะตองชี้ใหเหน็ถึงความสําคัญ
ถึงปญหาพลังงานที่เกิดขึน้อยางจริงจัง และจะตองเปนเรื่องที่ใกลตวัของบุคคลเหลานั้น โดย
พยายามแสดงใหเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองอาศัยความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจจากทุกฝาย   จึงจะ
ทําใหเร่ืองดังกลาวสําเร็จลุลวงไปได ในขณะเดียวกันก็ตองทําใหเห็นวาเปนเรื่องที่ทําไดงาย เพื่อทีจ่ะ
สรางการมีสวนรวมไดงายขึน้ 

5.4.2  การกําหนดเปาหมายรวมเปนสิ่งสําคัญที่จะขาดเสยีมิไดในการทาํงาน  เนื่องจาก
เปนการทํางานรวมกนัมากกวา 1 ฝาย  ดังนั้นจึงตองมีแนวทางรวมกันใหทุกฝายไวใหเดินไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดูแล ใหคําปรึกษา และตดิตามผลงานของสวนงานทีม่อบหมายใหอยางจริงจัง 

5.4.3 ชองทางการสื่อสารสองทางเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง           
เกิดปฏิสัมพันธในการทํางานของทุกฝายในทีมงาน  เพราะหากปราศจากการสื่อสารสองทางแลว 
การมีสวนรวมยอมไมอาจเกดิขึ้น โดยอาจนําการสื่อสารสองทางทั้งแบบที่เปนทางการ เชน            
การประชุม และแบบไมเปนทางการ เชน การโทรศัพท  สงอีเมล ตั้งวงคุยยอย มาใช โดยพิจารณา
จากความสัมพนัธของแตละสวนงาน รวมทั้งลักษณะของงานที่ทํา เชน หากตองการใหเกิดการ
พูดคุยอยางทางการจริงจัง ควรมีการบันทึกหลักฐานไว และความสัมพันธของสมาชิกยังไมสนิท
สนมคุนเคยกนัก็ควรใชการสื่อสารสองทางแบบเปนทางการ  แตหากตองการพูดคุยแบบเปนกันเอง 
รวดเร็ว คลองตัว และทีมงานรูจักคุนเคยกันเปนอยางดี ก็ควรใชการสื่อสารสองทางแบบไมเปน
ทางการ 

5.4.4  สรางความเสมอภาค   เทาเทียมกัน  และเสรีภาพในการตัดสินใจของทีมงาน  
เพื่อที่ทุกคนจะไดรูสึกเปนสวนหนึ่งของโครงการเหมือนกัน  แตทกุคนมีความสาํคัญเทาเทียมกัน           
เปนเจาของงานเหมือนกัน ความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดมาจากความรวมมือของทุกคน  ซ่ึงก็จะนําไปสู
การทุมเทการทํางานใหกับโครงการอยางเต็มความสามารถ 
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5.5  ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
5.5.1  การวิจยัในครั้งนี้ ไดทาํการศึกษาอยางจํากัดเฉพาะเพียงนกัศึกษาและบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยเทานั้น  ในการวจิัยครั้งตอไปควรจะขยายพืน้ที่การศกึษาไปยังพื้นที่
ชุมชนรอบขาง เชน ชุมชนหอพักหนามหาวิทยาลัย  หรือ ชุมชนทาทราย  ที่ทางมหาวิทยาลัยเคยเดนิ
รณรงคผานสถานที่เหลานั้น มีการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานในที่
อยูอาศัยของตนอยางไรบาง 

5.5.2 การวิจยัคร้ังนี้ ไดทาํการศึกษาเฉพาะแนวทางการรณรงคภายในมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตยเทานั้น  แตในเรื่องของการอนุรักษพลังงานนั้น ยังมีหนวยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ เชน 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ซ่ึงถาไดมีการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธ
ของหนวยงานอื่นๆ ประกอบ จะทําใหการศึกษาแนวทางการรณรงคการอนุรักษพลังงานมี   
ความชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัตเิพื่อใหเกิดประสิทธิดียิ่งขึ้น 

5.5.3  การวจิยัคร้ังนี้มีรูปแบบการวิจยัแบบผสมผสาน คือ มีทั้งการวิจัยเชิงคณุภาพที่มี
การศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการวเิคราะหขอมูลจากผูสงสาร  และเชิงปริมาณทีม่ี
การศึกษาถึงกลุมผูรับสาร มีการเก็บขอมูลหลายรูปแบบ การวิจัยดังกลาวจะไดขอมูลที่รอบดาน และ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตาม
จุดประสงค  และเปนการดกีวาการทําการวจิัยแบบสํารวจเพียงอยางเดยีว ดังนั้น  ถามีงานศึกษาวิจัย
และมีลักษณะแนวทางการดําเนินงานเหมือนโครงการอนุรักษพลังงาน หากไดมีการวิจัยแบบ
ผสมผสานจะทําใหเกิดประสิทธิภาพของการดําเนนิงานไดเปนอยางดี   และสะทอนถึงประสิทธิผล
ของการดําเนนิงาน  อันจะสงผลใหการดาํเนินโครงการสามารถแกปญหาไดอยางตรง 
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปริญญาตร ี
 

เร่ือง      การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
กรุณาตอบคําถามดวยการเตมิ  ลงใน (    )  ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 
(    )  ชาย   (    )  หญิง 

2. คณะ 
(    )  คณะบรหิารธุรกิจ         (    )  คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 
(    )  คณะการบัญชี  (    )  คณะเศรษฐศาสตร      
(    )  คณะนิเทศศาสตร  (    )  คณะนิตศิาสตร                 
 (    )  คณะวิศวกรรมศาสตร    (    )  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 (    )  คณะศิลปกรรมศาสตร                 

 
3.  ช้ันปที่  

  (    )  ปที่ 1  (    )  ปที่ 3 
  (    )  ปที่ 2  (    )  ปที่ 4    (    )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................... 
 
       4.  ภาค 
  (    )  ปกติ  (    )  ค่ํา   
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารโครงการอนุรักษพลังงาน 
ทานเคยเห็นสือ่/กิจกรรมเหลานี้ ซ่ึงผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบอยเพยีงใด  

ปริมาณ 
ประเภทของสือ่ บอยมาก

ที่สุด 
บอย ปานกลาง นอย นอยที่สุด/

ไมเคย 
1.  โปสเตอร 
 
 
 
 
 
 

     

2.  สติกเกอรติดผนัง 
 
 
 
 
 
 

     

3. วารสาร มธบ. ฉบับ “อนุรักษ   
     พลังงาน”  
 
 
 
 
 

     

4.  คายอนุรักษพลังงาน 
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ตอนที่ 2   (ตอ) 
 
ทานเคยเห็นสือ่/กิจกรรมเหลานี้ ซ่ึงผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบอยเพยีงใด  

ปริมาณ 
ประเภทของสือ่ บอยมาก

ที่สุด 
บอย ปานกลาง นอย นอยที่สุด/

ไมเคย 
5.  แผนพับ 

 
 
 

     

6. มารสคอต 
 
 
 
 
 
 

     

7. การจัดนิทรรศการ  
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ตอนที่ 3  ทานคิดวากิจกรรมเหลานี้เปนสิ่งท่ีเหมาะสมมากนอยเพียงใด   
 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
1. การชวยกันปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งที่ไมใช
งานเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

2. การปรับอุณหภูมิของแอรในหองใหอยูในระดับ
ตํ่ากวา 25 องศาฯ เปนสิ่งที่เหมาะสม   

     

3. การชวยกันปดแอรตอนพักเที่ยงและกอนเลิกงาน
เปนสิ่งที่เหมาะสม                    

     

4. การซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากเบอร 5   เปนสิ่งที่
เหมาะสม 

     

5. การขึ้น-ลงลิฟทครั้งละหลายๆ คน เปนสิ่งที่
เหมาะสม 

     

6. การลางจานหรือแกวน้ําโดยใหน้ําไหลผาน   โดย
ไมมีภาชนะที่ขังน้ําไวเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

7. การใชฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสาย
ยางเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

8. การปดน้ําเมื่อไมใชงานเปนสิ่งที่เหมาะสม      
9. การแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทันทีหากพบการ
ชํารุดหรือรั่วไหลอุปกรณสงน้ําเปนสิ่งที่เหมาะสม   

     

10. การทิ้งน้ําดื่มที่เหลือในแกว โดยไมเกิด
ประโยชน เปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

11. การวางแผนการเดินทางลวงหนาเปนสิ่งที่
เหมาะสม 

     

12. การหลีกเลี่ยงช่ัวโมงเรงดวนเปนสิ่งที่เหมาะสม      
13. การดับเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อตองจอดรถทิ้งไว
นานๆ เปนสิ่งที่เหมาะสม   

     

14. การเรงออกรถอยางเรงดวนเพื่อใหถึงเปาหมาย
ใหทันเวลาเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

15. การขับรถเกิน 90 กม./ชม. ไปถึงเปาหมายใหทัน
เปนสิ่งที่เหมาะสม 
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ตอนที่ 4  ทานทํากิจกรรมเหลานี้ในมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด 
 

กิจกรรม ทําเปน
ประจํา ทําบอย ทําปาน

กลาง ทํานอย ไมเคยทํา 

การมีสวนรวมในการประหยัดไฟฟา 
1.   ฉันปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อไมใชงาน 

     

2.   ฉันมักจะสังเกตการเปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ              
       25 องศาฯ 

     

3.   ฉันขึ้น - ลงบันไดชั้นเดียวแทนการใชลิฟท      
4.   ฉันมักจะขึ้น-ลงลิฟทครั้งละหลายๆ คน      
5.   ฉันมักจะไมเสียบปลั๊กไฟฟาทิ้งไวเมื่อไมใชงาน      
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ํา 
6.  ฉันมักจะสังเกตและตรวจสอบการรั่วกอกน้ําอยูเสมอ 

     

7.  ฉันมักจะปดน้ําเมื่อไมใชเสมอ      
8.  ฉันมักจะลางหนา หรือลางมือ ไมปลอยน้ําใหไหลตลอดเวลา      
9.  ฉันมักจะไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษขยะทุกชนิด      
10. ฉันมักจะลางจานหรือแกวในภาชนะที่ขังน้ําไว       
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ํามัน 
11. ฉันมักจะไมใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง 

     

12. แตถาขับรถฉันจะขับรถไมเกิน 90 กม./ชม.      
13. ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางชั่วโมงเรงดวน      
14. ฉันมักจะใชบริการโทรศัพท หรือ อีเมล แทนการเดินทาง 
       พบปะผูคน 

     

15.ฉันมักจะตรวจสอบและเช็คเครื่องยนตเปนจํา      
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แบบสอบถามสําหรับบุคลากร 
 

เร่ือง      การรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 
กรุณาตอบคําถามดวยการเตมิ  ลงใน (    )  ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 
 

1. เพศ 
(    )  ชาย   (    )  หญิง 
 

2. สายงานของบุคลากร 
 (    )  สาย ก. (    )  สาย ข. (    )  สาย ค. (    )  สาย ง. 

 
3. ตําแหนงงาน 

รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี 
คณบดี / รองคณบดี / ผูชวยคณบด ี
ผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวย 
หัวหนาภาค / เลขาฯ คณะ / ผูชวยเลขาฯ 
หัวหนาแผนก / ผูชวยหวัหนาแผนก 
อาจารย (สาย ก.)  
เจาหนาที ่
อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................ 

 
4. วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารโครงการอนุรักษพลังงาน 
ทานเคยเห็นสือ่/กิจกรรมเหลานี้ ซ่ึงผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบอยเพยีงใด  

ปริมาณ 
ประเภทของสือ่ บอยมาก

ที่สุด 
บอย ปานกลาง นอย นอยที่สุด/

ไมเคย 
1.  โปสเตอร 
 
 
 
 
 
 

     

2.  สติกเกอรติดผนัง 
 
 
 
 
 
 

     

3. วารสาร มธบ. ฉบับ “อนุรักษ   
     พลังงาน”  
 
 
 
 
 

     

4.  คายอนุรักษพลังงาน 
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ตอนที่ 2  (ตอ) 
 
ทานเคยเห็นสือ่/กิจกรรมเหลานี้ ซ่ึงผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบอยเพยีงใด  

ปริมาณ 
ประเภทของสือ่ บอยมาก

ที่สุด 
บอย ปานกลาง นอย นอยที่สุด/

ไมเคย 
5.  แผนพับ 

 
 
 

     

6. มารสคอต 
 
 
 
 
 
 

     

7. การจัดนิทรรศการ  
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ตอนที่ 3  ทานคิดวากิจกรรมเหลานี้เปนสิ่งท่ีเหมาะสมมากนอยเพียงใด   
 

 
 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 
1. การชวยกันปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งที่ไมใช
งานเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

2. การปรับอุณหภูมิของแอรในหองใหอยูในระดับ
ตํ่ากวา 25 องศาฯ เปนสิ่งที่เหมาะสม   

     

3. การชวยกันปดแอรตอนพักเที่ยงและกอนเลิกงาน
เปนสิ่งที่เหมาะสม                    

     

4. การซื้อเครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากเบอร 5   เปนสิ่งที่
เหมาะสม 

     

5. การขึ้น-ลงลิฟทครั้งละหลายๆ คน เปนสิ่งที่
เหมาะสม 

     

6. การลางจานหรือแกวน้ําโดยใหน้ําไหลผาน   โดย
ไมมีภาชนะที่ขังน้ําไวเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

7. การใชฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสาย
ยางเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

8. การปดน้ําเมื่อไมใชงานเปนสิ่งที่เหมาะสม      
9. การแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทันทีหากพบการ
ชํารุดหรือรั่วไหลอุปกรณสงน้ําเปนสิ่งที่เหมาะสม   

     

10. การทิ้งน้ําดื่มที่เหลือในแกว โดยไมเกิด
ประโยชน เปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

11. การวางแผนการเดินทางลวงหนาเปนสิ่งที่
เหมาะสม 

     

12. การหลีกเลี่ยงช่ัวโมงเรงดวนเปนสิ่งที่เหมาะสม      
13. การดับเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อตองจอดรถทิ้งไว
นานๆ เปนสิ่งที่เหมาะสม   

     

14. การเรงออกรถอยางเรงดวนเพื่อใหถึงเปาหมาย
ใหทันเวลาเปนสิ่งที่เหมาะสม 

     

15. การขับรถเกิน 90 กม./ชม. ไปถึงเปาหมายใหทัน
เปนสิ่งที่เหมาะสม 
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ตอนที่ 4  ทานทํากิจกรรมเหลานี้ในมหาวิทยาลัยมากนอยเพียงใด 
 

กิจกรรม ทําเปน
ประจํา ทําบอย ทําปาน

กลาง ทํานอย ไมเคยทํา 

การมีสวนรวมในการประหยัดไฟฟา 
1.   ฉันปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อไมใชงาน 

     

2.   ฉันมักจะสังเกตการเปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ              
       25 องศาฯ 

     

3.   ฉันขึ้น - ลงบันไดชั้นเดียวแทนการใชลิฟท      
4.   ฉันมักจะขึ้น-ลงลิฟทครั้งละหลายๆ คน      
5.   ฉันมักจะไมเสียบปลั๊กไฟฟาทิ้งไวเมื่อไมใชงาน      
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ํา 
6.  ฉันมักจะสังเกตและตรวจสอบการรั่วกอกน้ําอยูเสมอ 

     

7.  ฉันมักจะปดน้ําเมื่อไมใชเสมอ      
8.  ฉันมักจะลางหนา หรือลางมือ ไมปลอยน้ําใหไหลตลอดเวลา      
9.  ฉันมักจะไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษขยะทุกชนิด      
10. ฉันมักจะลางจานหรือแกวในภาชนะที่ขังน้ําไว       
การมีสวนรวมในการประหยัดน้ํามัน 
11. ฉันมักจะไมใชรถยนตสวนตัวในการเดินทาง 

     

12. แตถาขับรถฉันจะขับรถไมเกิน 90 กม./ชม.      
13. ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางชั่วโมงเรงดวน      
14. ฉันมักจะใชบริการโทรศัพท หรือ อีเมล แทนการเดินทาง 
       พบปะผูคน 

     

15.ฉันมักจะตรวจสอบและเช็คเครื่องยนตเปนจํา      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
                                                                                                                                                                            131

ตัวอยางสื่อท่ีใชในการรณรงคเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 

สื่อโปสเตอร 6 แบบ 
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                  แผนพับ     วารสาร มธบ. ฉบับ อนุรักษพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
             สติ๊กเกอร แบบที่ 1                                สติ๊กเกอร แบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
                   สติ๊กเกอร แบบที่ 3 
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  มาสคอต     นิทรรศการ 
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