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บทที่กก3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินงานโครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง
ในเขตพื ้นที่จงั หวัดระยอง มีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานหลัก 10 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่1
ประชุมชี ้แจงชุมชน
ขันตอนที
้
่2
แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
มชน
ขันตอนที
้
่3
เก็บข้ อมูลการใช้ พลังงาน
ขันตอนที
้
่4
วิเคราะห์ข้อมูล
ขันตอนที
้
่5
สะท้ อนข้ อมูลสูช่ มุ ชน
ขันตอนที
้
่6
ศึกษาดูงาน
ขันตอนที
้
่7
ประชุมร่างแผนพลังงานทดแทนชุมชน
ขันตอนที
้
่8
ประชาพิจารณ์
ขันตอนที
้
่9
ปฏิบตั ิโครงการนาร่อง
ขันตอนที
้
่ 10
สรุปผลการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 1 ประชุมชีแ้ จงชุมชน
1.กกการทาความเข้ าใจเบือ้ งต้ นในการดาเนินงานโครงการ
จัดทีมคณะทางานและผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อดาเนินงานในแผนให้ มีความชัดเจนและมี
ความเข้ าใจที่ตรงกันในรู ปแบบของการจัดทาโครงการ ฯ ทังนี
้ ้ สานักงานพลังงานจังหวัดระยอง จึงได้
จัดส่งทีมคณะทางาน ดังกล่าว เข้ ารับการอบรม เรื่ อง โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “นักวางแผน
พลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม”
2.กกจัดประชุมชีแ้ จงทาความเข้ าใจโครงการกับชุมชน
การจัดประชุมชี แ้ จงทาความเข้ าใจโครงการกับชุมชน โดยหัว ข้ อที่ ท าการชี แ้ จงในการ
ประชุมประกอบด้ วย
-กกการบรรยายเนื อ้ หาความเป็ นมาของโครงการจัด ท าแผนพลัง งานให้ ชุม ชน และ
ผู้บริหารชุมชนได้ รับทราบ
-กกการบรรยายกระบวนการจัดทาแผนพลังงานชุมชน พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทน
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-กกการบรรยายวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
-กกการคัดเลือกเครื อข่ายชุมชน และตัวแทนชุมชน
-กกศึกษาดูงานจากนิทรรศการให้ ความรู้เรื่ องการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมนาเสนอ
ด้ านพลังงานทดแทน
ขัน้ ตอนที่ 2 แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุมชน
การแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
มชนให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแล ให้ ความ
เห็นชอบ ประสานงาน ดาเนินการประชาสัมพันธ์ วางแผน ติดตามแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ประเมินผลและสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการฯ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหา
และอุปสรรคของโครงการ และกาหนดให้ มีการจัดประชุมและอบรมให้ ความรู้ กับตัวแทนชุมชนให้ มี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินงานโครงการ การจัดทาแผน ตลอดจนสร้ างแผนระยะ 5 ปี และ
เลือกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน จึงได้ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพลังงาน
ชุมชน
ผลจากการจัดประชุม ดังกล่าว พบว่า มีความเข้ าใจถึงเนื ้อหาการจัดทาแผนพลังงานมาก
ขึ ้น สามารถเข้ าถึงต่อผู้ร่วมงานมากขึ ้น และสามารถกลับมาวางแผนเพื่อนาไปสู่กระบวนการจัดทา
แผนพลังงานต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 เก็บข้ อมูลการใช้ พลังงาน
1.กกการรวบรวมข้ อมูลทั่วไป
1.กกศึกษาข้ อมูลและรวมรวมข้ อมูลทัว่ ไปของชุมชน ได้ แก่ สถานภาพชุมชน เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้ อม และแนวทางการบริ หารงานพัฒนาในปั จจุบนั โดยข้ อมูล ดังกล่าว
จัดเป็ นข้ อมูลทุตยิ ภูมิที่ได้ รับจากชุมชน
2.กกการรวบรวมข้ อมูลพลังงานชุมชน
1.กกศึก ษาข้ อ มูล จากแบบสอบถามและคานวณการเก็ บ แบบสอบถามจากการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยจะมีสตู รการคานวณการเก็บข้ อมูลด้ านการบริ โภคพลังงานไว้ เมื่อทราบจานวนการ
เก็ บ แบบสอบถามของแต่ล ะชุม ชน เริ่ ม ด าเนิ น การร่ ว มประชุม เพื่ อ ความเข้ า ใจที่ ต รงกัน ตาม
เป้าประสงค์ของเนื ้อหาในแบบสอบถาม เนื ้อหาการประชุม ดังกล่าวนัน้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม วิธีการดาเนินงานให้ ตวั แทนชุมชนร่วมประสานงานกลุ่มประชากรในพื ้นที่ของแต่
ละหมู่และนาคณะทีมงานเข้ าไปทาการสารวจข้ อมูลการใช้ พลังงานในชุมชน รู ปแบบการรวบรวม
ข้ อมูล พลัง งานชุม ชน เป็ นการเก็ บข้ อ มูลโดยใช้ แบบสอบถามที่ ทาการส ารวจในภาคครั วเรื อ น
ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไป การบริ โภคพลังงานไฟฟ้าในครัวเรื อน การใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงภายใน
ครัวเรื อน/ชีวิตประจาวัน การใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงกับพาหนะในครัวเรื อน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
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ข้ อมูลด้ านดัชนีชี ้วัด สมดุลพลังงาน การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนทางเลือกใน
การลดใช้ พลังงานต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 วิเคราะห์ ข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ รวบรวมได้ จะนามาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จ รู ป (Energy
Questionnaire) ที่ อ อกแบบโดยส านัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ โดยจากการสรุ ป ข้ อ มูล จาก
โปรแกรมจะทาให้ ได้ ข้อมูลการบริ โภคพลังงานของชุมชน อันได้ แก่ ข้ อมูลอาชัพหลัก ข้ อมูลรายได้
เฉลี่ย ข้ อมูลรายจ่ายเฉลี่ย ข้ อมูลการใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิง สรุปการใช้ พลังงาน และสรุ ปการใช้
จ่ายของประชากรในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง
เนื่องจากข้ อมูลที่ได้ จากโปรแกรมสาเร็ จรูปดังกล่าวแสดงข้ อมูลออกมาเป็ นตารางตัวเลข
ซึ่งไม่สามารถแสดงข้ อมูลที่ชดั เจนและเข้ าใจได้ ยาก ดังนัน้ เมื่อนามาใช้ แล้ ว ทาให้ พบอุปสรรคต่อ
การทางาน ทางสานักงานพลังงานจังหวัดระยองจึงใช้ วิธีการสร้ างโปรแกรมจาก Microsoft excel
โดยการนาข้ อมูลที่ได้ ป้อนข้ อมูลตัวเลขเพื่อให้ ได้ ค่าออกมา และแสดงค่าออกมาเป็ นกราฟวงกลม
โดยวิธีดงั กล่าวสามารถคานวณค่าภายในวันเดียวแล้ วเสร็จ
ขัน้ ตอนที่ 5 สะท้ อนข้ อมูลสู่ชุมชน
เป็ นการนาเสนอข้ อมูลพลังงานของชุมชน ที่สรุปจากการวิเคราะห์แบบสอบถามพลังงาน
ชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนได้ ร้ ูถึงสถานภาพของทรัพยากรพลังงาน การใช้ พลังงานของชุมชน และวิธีการ
จัดการกับพลังงาน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนพลังงาน การดาเนินงานสะท้ อนข้ อมูล
ประกอบด้ วยการจัดประชุมตัวแทนชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนชุมชนที่เดินทางไปศึกษาดูงาน
การเสนอข้ อมูลเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นข้ อมูลการใช้ พลังงานของชุมชน และการกระตุ้นให้ ชมุ ชนเห็น
คุณค่าของพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและให้ ความร่วมมือในการจัดทา แผนพลังงาน 5 ปี
ผลจากการสะท้ อนข้ อมูลพบว่า สมาชิกในชุมชน มีความคิดเห็นว่าประชากร ในตาบลตา
ขันมี ป ริ ม าณการใช้ พ ลัง งานสูง และทาให้ เกิ ดค่ าใช้ จ่ายในด้ านพลัง งานเพิ่ม สูง ขึ น้ และเห็นว่า
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมและปศุสัต ว์ ซึ่ ง การประกอบอาชี พ ดัง กล่ า ว
ก่อให้ เกิดวัตถุดิบ ได้ แก่ แกลบที่เกิดจากการสีข้าว เศษกิ่งไม้ ของพืชผลในสวน และมูลสัตว์ที่เ กิด
จากการเลี ้ยงวัว สุกร ซึง่ ขยะเหล่านี ้สามารถนามาเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตพลังงานทดแทนสาหรับใช้
ในครัวเรื อน เพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จา่ ยด้ านพลังงานของครัวเรื อนลงได้
ขัน้ ตอนที่ 6 ศึกษาดูงาน
เพื่ อให้ ผ้ ูนาชุม ชนและตัวแทนจากชุมชนมี ความเข้ าใจในการจัดทาแผนพลัง งานของ
โครงการฯ ตลอดจนได้ เห็นตัวอย่างเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชน จึงจัดให้ มีการศึกษาดู
งานเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชนขึ ้น ตามโครงการบูรณาการจัดทาแผนพลังงานชุมชน (สะท้ อน
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ข้ อมูล ศึกษาดูงานชุมชนต้ นแบบและประชุมจัดทาแผนพลังงานชุมชน) ให้ กบั ผู้แทนในชุมชน ๆ ละ
ประมาณ 40 คน
ผลจากการศึกษาดูงาน พบว่าสมาชิกในชุมชน ให้ ความร่ วมมือในการศึกษาดูงานเป็ น
อย่างดี ทังนี
้ ้เป็ นเพราะประชากรส่วนใหญ่ต้องการศึกษาข้ อมูลจากสถานที่จริ ง เรี ยนรู้กรรมวิธีและ
กระบวนการผลิ ตอย่า งแท้ จ ริ ง จึง ท าให้ ประชากรในชุม ชนมี ความสนใจที่ จ ะศึก ษาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนและนามาพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนของตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 7 ประชุมร่ างแผนพลังงานทดแทนชุมชน
หลังจากสะท้ อนข้ อมูลพลังงานให้ กับชุมชนแล้ ว สมาชิกในชุมชนของแต่ละชุมชนร่ วม
ระดมความคิดเห็น ในการจัดทาร่ างแผนพลังงานทดแทนชุมชน ทัง้ นีโ้ ดยให้ ตวั แทนชุมชนระดม
ความคิดเห็นเลือกโครงการต่างๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งชุมชนจะสามารถเลือกโครงการฯ ให้
เหมาะสมกับ ศัก ยภาพและสภาพของชุม ชนได้ ดี หลัง จากได้ รั บ ทราบข้ อ มูล และความรู้ จาก
การศึกษาดูงานมาแล้ ว
ผลจากการจัดทาร่างแผนพลังงานทดแทนชุมชน พบว่า การดาเนินงานในแต่ละขันตอนที
้
่
ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั นัน้ ประชาชนมีความสนใจร่ วมระดมความคิดเห็นในการเสนอแผนฯ เข้ ามา
เพื่อผ่านการพิจารณาในการจัดทาร่างแผน ฯ และนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนของตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 8 ประชาพิจารณ์
ทีม คณะทางานจัดทาแผนพลัง งานทดแทนชุม ชน ได้ ดาเนินการตามกระบวนการ 10
ขันตอนของการวางแผนโครงการฯ
้
และเลือกโครงการนาร่องพร้ อมการจัดทาแผนพลังงานชุมชน จึง
ต้ องมีการจัดทาประชาพิจารณ์โดยการนาเสนอแผนชุมชนที่คดั เลือกไว้ รวมทังแจ้
้ งให้ ประชาชนใน
พื ้นที่ทราบถึงการดาเนินงานโครงการนาร่องซึง่ เลือกโดยตัวแทนชุมชน
ผลจากการทาประชาพิจารณ์ พบว่า แผนพลังงานที่ประชากรในชุมชนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อผ่านการพิจารณาต่อกระบวนการนัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ ความสนใจเกี่ ยวกับการ
ประหยัดพลังงานในครัวเรื อน โดยการจัดซื ้อเตาเผาถ่าน และเตาพลังงานแกลบ สาเหตุเกิดจาก ใน
ชุม ชนมี ปริ มาณทรั พ ยากรในท้ องถิ่ นที่ มีมูลค่าอยู่มาก จึง มี ความคิดที่ จ ะนาทรัพ ยากรเหล่านัน้
กลับมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชมุ ชน เพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จา่ ย สร้ างงาน และสร้ างรายได้ เสริ ม
ให้ กบั ประชาชน โดยการทาประชาพิจารณ์ ดังกล่าว
ขัน้ ตอนที่ 9 ปฏิบัตโิ ครงการนาร่ อง
ดาเนินการตามแผนพลังงานซึ่งเป็ นโครงการนาร่ องของชุมชน และติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน โดยในการจัดทาโครงการนาร่อง ชุมชนจะจัดผู้รับผิดชอบในการใช้ เครื่ องมือต่างๆ
และเดินระบบเครื่ องมือหรื อใช้ เครื่ องมือ หลังจากนัน้ จะมีการติดตามผลการดาเนินงานโดยการเก็บ
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ข้ อมูล การผลิ ต พลัง งานทดแทนที่ ไ ด้ เช่น ปริ ม าณวัต ถุดิบ ที่ ใช้ ผลผลิต ที่ ไ ด้ วิธี ก ารด าเนิ นงาน
ปั ญหาและอุปสรรค ซึง่ โครงการนาร่องเพื่อชุมชนนี ้ จะเริ่มดาเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2552
ขัน้ ตอนที่ 10 สรุปผลการวิจัย
สรุปผลกาวิจยั ตามแผนพลังงานทดแทนซึ่งเป็ นโครงการนาร่องของชุมชนที่ดาเนินการไป
แล้ ว โดยเป็ นการสรุปผลการวิจยั ในภาพรวม ทังในด้
้ านรายละเอียด เครื่ องมือ จานวน สถานที่ตงั ้
เครื อข่ายตัวแทนชุมชน ร่ วมทังวิ
้ ธีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันดาเนินโครงการเพื่อชุมชน ผลผลิตที่เกิด
จากโครงการนาร่ องที่ชุม ชนได้ จากโครงการฯ และแนวทางการพัฒ นาพลังงานทดแทนในพืน้ ที่
โรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง เพื่อลดและขจัดมลพิษในพื ้นที่ ซึ่งจะทาให้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่ดีมี
สุขของประชาชนในชุมชนต่อไป
ตารางก4กกแสดงแผนการดาเนินงานการพัฒนาพลังงานทดแทนในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้า
ตารางก5กกจังหวัดระยอง
ระยะเวลาดาเนินการ
1

กิจกรรม
ประชุมชี ้แจงโครงการฯ ในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้ าจังหวัดระยอง (ขันตอนที
้
่1)

เริ่ม
1 ก.ย. 52

สิน้ สุด
30 ก.ย. 52

2

แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
มชน (ขันตอนที
้
่ 2)

1 ต.ค. 52

31 ต.ค. 52

3

เก็บรวบรวมข้ อมูลทัว่ ไปและรวบรวมข้ อมูลด้ านพลังงานชุมชน(ขันตอน
้
ที่ 3)

1 พ.ย. 52

30 พ.ย. 52

4

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาสถานภาพพลังงาน (ขันตอนที
้
่ 4)

1 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 52

5

นาเสนอข้ อมูลพลังงานสะท้ อนกลับสูช่ มุ ชน (ขันตอนที
้
่ 5)

1 ม.ค. 53

15 ม.ค. 53

6

การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน (ขันตอนที
้
่ 6)

16 ม.ค. 53

31 ม.ค. 53

7

การจัดประชุมทาร่างแผนพลังงานระดับชุมชน (ขันตอนที
้
่7)

1 ก.พ. 53

14 ก.พ. 53

8

จัดประชาพิจารณ์ร่างแผนพลังงานชุมชน (ขันตอนที
้
่ 8)

15 ก.พ. 53

28 ก.พ. 53

9

ปฏิบตั ิโครงการนาร่องตามแผนพลังงานทีว่ างไว้ (ขันตอนที
้
่ 9)

1 มี.ค. 53

15 มี.ค. 53

16 มี.ค. 53

31 มี.ค. 53

10 สรุปบทเรี ยนและการดาเนินงาน (ขันตอนที
้
่ 10)

