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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาลักษณะการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดยใช
วิธีการสํารวจจากหองพักทั้งหมดของหอพักหญิง จํานวน 238 หอง
และหอพักชาย จํานวน 80 หอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูล
การใชพลังงานไฟฟาของนักศึกษาในหอพัก
และนําขอมูลมา
วิเคราะหลักษณะการใชพลังงานของอุปกรณ และวิเคราะหพฤติกรรม
การใชพลังงานของนักศึกษา จากการศึกษาพบวา หอพักหญิงมีการ
ใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 42,720 kWh ตอเดือน อุปกรณหลักที่ใชไฟฟา
มาก ไดแก การสื่อสาร การทําความเย็นและระบบแสงสวาง คิดเปน
สัดสวน 29%, 25% และ 24% ตามลําดับ สวนหอพักชายมีการใช
พลังงานไฟฟาเฉลีย่ 10,978 kWh ตอเดือน ใชในการสื่อสารมากที่สุด
ถึง 40 % รองลงมาคือใชในการทําความเย็น 25% ใชในการใหความ
บันเทิง 24% จากขอมูลการสํารวจ เมื่อนํามาวิเคราะหการใชพลังงาน
จําเพาะของหอพักหญิงและหอพักชาย พบวา ปริมาณการใชพลังงาน/
ตรม./เดือน เทากับ 6.41 kWh และ 4.9 kWh ตามลําดับ และปริมาณ
การใชพลังงาน/คน/เดือน เทากับ 51.34 kWh และ 41.58 kWh
ตามลําดับ จากการเดินสํารวจเห็นวา ยังมีชองทางที่จะจัดการพลังงาน
ในหอพักนี้
โดยไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการปรับปรุงหองดู
โทรทัศนรวม เพื่อลดการใชโทรทัศนในแตละหองลง และยังเปนการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางนักศึกษา สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่
กระตุนความสนใจเรื่องการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง โดยการจัด
อบรมหรือใหความรูในเรื่องการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง หรือมี
การจัดบอรดประชาสัมพันธภายในหอพัก เปนตน

Abstract
This research is a study of energy consumption
characteristics in the KMUTT’s dormitories. The questionnaire
surveys were conducted by 238 samples of female dormitory and
80 samples of male dormitory. The purposes of survey are to
collect data of electrical energy consumption so as to analyze the
energy use of electrical appliances as well as student
consumption behaviors. The results show that the electricity
consumption of female dormitory is 42,720 kWh per month in
average. Major electricity consuming items are communicating
appliances, cooling and lighting accounting for 29%, 25% and
24% respectively. For male dormitory, the average electricity
consumption is 10,978 kWh per month. The communicating
appliances are the major consuming accounting for 40% where
cooling and entertainment appliances accounting for 25% and
24% respectively. Data gathering can be analized the specific
energy consumption which are 6.41 kWh/m2/month for female
dormitory and 4.9 kWh/m2/month for male dormitory. The
calculated results also reveal the energy consumption per capita
per month of female and male dormitory of 51.34 kWh and 41.58
kWh respectively. The recommendations for energy management
are to reduce individual televisions by arranging the television
room, to contribute the energy conservation campaigns steadily,
and to carry out the energy conservation activities as well as
promoting the public relations.

คําสําคัญ : การใชพลังงาน/หอพัก/ การประหยัดพลังงาน/การสํารวจ
Keyword; Energy consumption/ dormitories/ energy conservation
/surveys
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1. บทนํา
จากรายงานการใชไฟฟาในประเทศไทยของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ใน ป พ.ศ. 2546 การใชไฟฟาในสาขา
บานพักอาศัย มีปริมาณการใชไฟฟา 23,499 GWh เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2545 รอยละ 6.3 และเปนสัดสวนรอยละ 22 ของการใชพลังงานไฟฟา
ทั้งประเทศ [1] เนื่องจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ
สนับสนุนใหสังคมเมืองตองการชีวิตความ เปนอยูที่สุขสบายขึ้น มี
อุปกรณเครื่องใช สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆซึ่งลวนตองใชพลังงาน
ไฟฟาในการทํางานแทบทั้งสิ้นและกลายเปนพฤติกรรมที่ติดตัวอยูเชนนี้
แมกระทั่งในหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาซึ่งถือไดวาเปนอาคารที่
พักอาศัยขนาดเล็กแตมีจํานวนหองพักมาก สงผลตอการใชพลังงาน
ไฟฟาของประเทศดวย หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี มีอาคารหอพัก 2 อาคาร แบงเปนหอพักหญิง 11 ชั้น
จํานวน264 หอง และหอพักชาย 10 ชั้น จํานวน 110 หอง ซึ่งจากสถิติ
การใช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ใหขอมูลวาการ
ใชพลังงานไฟฟาในหอพักสองอาคาร
มีการใชไฟฟาคิดเปนสัดสวน
4.89 % ของการใชไฟฟาทั้งมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาเขาพักในแต
ละปเฉลี่ย 1,204 คน สถานการณการใชไฟฟาของมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันมีอัตราสูงขึ้นทุกป แมวามหาวิทยาลัยจะมีนโยบายและโครงการ
รณรงคประหยัดพลังงานออกมาอยางตอเนื่อง
เชน
โครงการ
มหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง เปนตน หอพักนักศึกษาก็เปนปจจัยหนึ่ง
ที่สงผลกระทบดวย
ซึ่งหากมีขอมูลที่สามารถระบุลักษณะการใช
ตลอดจนพฤติกรรมการใชของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู
ก็จะเปน
ประโยชนตอการลดการใชพลังงานในมหาวิทยาลัย
งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชพลังงานของนักศึกษา วิเคราะหลักษณะ
การใชพลังงานของอุปกรณแตละประเภทและวิเคราะหพฤติกรรมการใช
พลังงานของนักศึกษาในหอพัก
ซึ่งขอมูลที่ไดจากากรศึกษาจะเปน
ประโยชนในการสนับสนุนการวางแผนและรณรงคการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย
2 การสํารวจขอมูล
ในการสํารวจขอมูลไดใชวิธีการแจกแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเพื่อใหได
ขอมูลที่ตองการเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหลักษณะการใชไฟฟาและ
พฤติกรรมการใชที่ตองการทราบ โดยไดนําแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นไป
ทดสอบความเขาใจในการสื่อความหมายของคําถาม
เพื่อใหกลุม
ตัวอยางที่จะทําการสํารวจมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน ปองกันการ
บิดเบื่อนของขอมูล หลังจากทดสอบแลวจะนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแบบสอบถามแตละชุดประกอบดวย 4
สวนดังนี้
1 .ขอมูลทั่วไป
2. จํานวนและขนาดเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด และเวลาที่ใชงาน
3. ความรูในดานการประหยัดพลังงาน
4 .ความสนใจและการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
จากนั้นจึงทําการสํารวจขอมูลโดยการกระจายแบบสอบถามไปยัง
หองพักของหอพักหญิงจํานวน 242 ชุด ไดรับกลับมา 238 ชุด คิดเปน
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รอยละ 98.34 หอพักชายแจกไป 110 ชุด ไดรับกลับมา 80 ชุดคิดเปน
รอยละ 72.72
3 . ผลการวิจัย
3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป
พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาหญิงคิดเปน 74.84%
นักศึกษาชาย 25.16% อายุเฉลี่ย 18-25 ป ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 266 คน ระดับปริญญาโท-เอก จํานวน 88 คน
หองพักแตละหองมีขนาดเทากันทุกหองทั้งสองหอพักคือ มีขนาด 28
ตารางเมตร และเครื่องใชไฟฟาที่มีใชในหอพักสามารถแบงไดเปน 6
ประเภท ดังนี้ เครือ่ งใชไฟฟาที่ใชทําครัว เครื่องใชไฟฟาที่ใชในการทํา
ความเย็น เครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิง เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสง
สวางเครื่องใชไฟฟาที่ใชในการสื่อสาร และเครื่องใชไฟฟาประเภทอื่นๆ
3.2 จํานวนเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ
จากการสํารวจขอมูลประเภทของเครื่องใชไฟฟาของหอพักหญิง
ผลปรากฏวา เครื่องใชไฟฟาประเภทพัดลมมีจํานวนมากที่สุดถึง 787
เครื่อง เฉลี่ยหองละ 3.3 เครื่องรองลงมาคือ โคมไฟตั้งโตะและที่ชารจ
โทรศัพทมือถือจํานวน 770 เครื่องเฉลี่ยหองละ 3.2 และหลอดฟลูออเรส
เซนตมีจํานวน 714 หลอดเฉลี่ยหองละ 3 หลอดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. จํานวนเครื่องใชไฟฟาแตละประเภทในหอพักหญิง
ชนิดเครื่องใชไฟฟา
จํานวน จํานวน
หอง
เครื่อง
ใชประกอบ
อาหาร

การทํา
ความเย็น
ความ
บันเทิง
แสงสวาง

สื่อสาร

อื่นๆ

ตูเย็น

60

60

กระทะไฟฟา
กระติกน้ํารอน
เตาไมโครเวฟ
หมอหุงขาว
พัดลม

17
8
8
43
238

17
8
8
43
787

โทรทัศนสี

138

138

วิทยุ
หลอดฟลูออเรส
เซนต
โคมไฟตั้งโตะ
ที่ชารจ
โทรศัพทมือถือ
คอมพิวเตอร
พรินเตอร
สแกนเนอร
เตารีด
เครื่องเปาผม
เครื่องหนีบผม

208
238

208
714

238
238

770
770

195
103
0
129
121
34

355
103
0
129
121
34

จากการสํารวจขอมูลประเภทของเครื่องใชไฟฟาของหอพักชาย
ผลปรากฏวา เครื่องใชไฟฟาประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต มีจํานวน
มากที่สุดถึง 240 หลอด เฉลี่ยหองละ 3 หลอด รองลงมาคือที่ชารจ
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โทรศัพทมือถือจํานวน 223 เครื่อง เฉลี่ยหองละ 2.7 เครื่อง และพัดลม
จํานวน 178 เครื่องเฉลีย่ หองละ 2.2 เครื่อง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2. จํานวนเครื่องใชไฟฟาแตละประเภทในหอพักชาย
ชนิดเครื่องใชไฟฟา
ใชประกอบ
อาหาร

การทําความ
เย็น
ความบันเทิง
แสงสวาง

สื่อสาร

อื่นๆ

ตูเย็น

จํานวน
หอง
0

จํานวน
เครื่อง
0

กระทะไฟฟา
กระติกน้ํารอน
เตาไมโครเวฟ
หมอหุงขาว
พัดลม

8
17
4
18
80

8
17
4
18
178

โทรทัศนสี
วิทยุ
หลอดฟลูออเรส
เซนต
โคมไฟตั้งโตะ
ที่ชารจ
โทรศัพทมือถือ
คอมพิวเตอร
พรินเตอร
สแกนเนอร
เตารีด
เครื่องเปาผม
เครื่องหนีบผม

31
53
80

31
53
240

62
62

120
223

44
22
0
18
0
0

72
22
0
18
0
0

ตารางที่ 4 ปริมาณการใชพลังงานของเครื่องใชพลังงานไฟฟาประเภท
ตางๆตอเดือน(หอพักชาย)
ประเภทเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟาที่ใชทาํ ครัว
เครื่องใชไฟฟาที่ใชทาํ ความเย็น
เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง
เครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิง
เครื่องใชไฟฟาที่ใชในการสื่อสาร
เครื่องใชไฟฟาประเภทอื่นๆ
รวมปริมาณการใชพลังงาน

3.3 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจ นํามาวิเคราะหหาคาการใชพลังงาน
ไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแตละประเภทในหอพักหญิง
ผลปรากฏวา
เครื่องใชไฟฟาประเภทที่ใชในการสื่อสารมีการใชพลังงานมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 29 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด ซึ่งเครื่องใชที่ใช
พลังงานไฟฟามากที่สุดก็คือคอมพิวเตอร รองลงมาคือเครื่องใชไฟฟา
ประเภทที่ใหความเย็นซึ่งก็คือพัดลมมีการใชพลังงาน คิดเปน รอยละ
25 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด และเครื่องใชประเภทใหแสงสวาง
มีการใชพลังงานรอยละ 24 ของการใชพลังงานไฟฟาทัง้ หมด โดยมีการ
ใชในโคมไฟตั้งโตะรอยละ 53 และหลอดไฟฟลูออเรสเซนตรอยละ 47
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณการใชพลังงานของเครื่องใชพลังงานไฟฟาประเภท
ตางๆตอเดือน(หอพักหญิง)
ประเภทเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟาที่ใชทาํ ครัว
เครื่องใชไฟฟาที่ใชทาํ ความเย็น
เครื่องใชไฟฟาใหแสงสวาง
เครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิง
เครื่องใชไฟฟาที่ใชในการสื่อสาร
เครื่องใชไฟฟาประเภทอื่นๆ
รวมปริมาณการใชพลังงาน

สาขานโยบายพลังงาน

จากการข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสํ า รวจนํ า มาวิ เ คราะห ห าค า การใช
พลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแตละประเภทในหอพักชายผลปรากฏ
วาเครื่องใชไฟฟาประภทที่ใชในการสื่อสารมีการใชพลังงานมากที่สุด
คิดเปน รอยละ 40 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด ซึ่งเครื่องใชที่ใช
พลั ง งานมากที่ สุ ด ก็ คื อ คอมพิ ว เตอร รองลงมาคื อ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
ประเภทที่ใหความเย็นซึ่งก็คือพัดลมมีการใชพลังงาน คิดเปน รอยละ
25 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด และเครื่องใชประเภทใหความ
บันเทิงมีการใชพลังงานรอยละ 24 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดมี
การใชในเครื่องรับโทรทัศนรอยละ 92 และเครื่องรับวิทยุรอยละ 8 ดัง
แสดงในตารางที่ 4

kWh
5,385.38
10,607.76
10,350.66

รอยละ
13
25
24

1,503.35
12,715.6
2,157.3
42ม720.069

4
29
5
100

kWh
544.17
2,774.42
424.155
2,630.4
4,334.93
270
10,978.09

รอยละ
5
25
4
24
40
2
100

4 .ลักษณะการใชพลังงานจําเพาะ
จากขอมูลการสํารวจไดนํามาวิเคราะหหาการใชพลังงานจําเพาะ ไดแก
การใชพลังงานตอพื้นที่ การใชพลังงานตอคน การใชพลังงานตอเดือน
และ การใชพลังงานตอป ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ลักษณะการใชพลังงานจําเพาะ
ประเภท
หอพัก
หอพักหญิง
หอพักชาย

ปริมาณการ
ใชไฟฟาตอ
เดือน ( kWh)
42,720.06
10ม978.09

ปริมาณการ
ใชไฟฟาตอป
( kWh)
512,640
131,736

ปริมาณการ
ใชไฟฟา kWh
/ตร.ม/เดือน
6.41
4.9

ปริมาณการใช
ไฟฟา kWh/
คน/ดือน
51.34
41.58

5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การใชพลังงานของเครื่องใชไฟฟาทั้งหมด จากขอมูลที่ไดสํารวจ
และวิเคราะหปริมาณการใชพลังงานไฟฟาแตละประเภท พบวาหอพัก
หญิงมีการใชพลังงานเฉลี่ย 42720 kWh ตอเดือน โดยเครื่องใชไฟฟา
ประเภทที่มีการใชพลังงานมากที่สุดของประเภทเครื่องใชไฟฟาทั้งหมด
คือ เครื่องใชไฟฟาประเภทที่ใชในการสื่อสาร มีการใชพลังงานเฉลี่ย
12715.6 kWh ตอเดือน คิดเปนรอยละ 34 ของปริมาณไฟฟาทั้งหมด
ซึ่งเครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือเครื่องใชไฟฟา
ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 99.9 มีการใชจากปริ้นเตอร
และจากที่ชารจโทรศัพทมือถือเพียงเล็กนอยเทานั้น รองลงมาไดแก
เครื่องใชประเภททําความเย็น มีการใชพลังงานเฉลี่ย 10607.76 kWh
ตอเดือน คิดเปนรอยละ 28 ของจํานวนปริมาณไฟฟาทั้งหมด โดยเปน
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
เครื่องใชประเภทพัดลม 100 % และเครื่องใชไฟฟาประเภททําครัว มี
การใชพลังงานเฉลีย่ 5385.38 kWh ตอเดือน คิดเปนรอยละ 14
เครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือตูเย็น คิดเปนรอยละ 60
ของเครื่องใชไฟฟาประเภทนี้ เครื่องใชไฟฟาประเภทใหแสงสวาง มี
การใชพลังงานเฉลีย่ 10350.66 kWh ตอเดือน คิดเปนรอยละ 24
เครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือโคมไฟตั้งโตะคิดเปน
รอยละ 53 ของเครื่องใชไฟฟาประเภทนี้ และเครื่องใชไฟฟาประเภท
อื่นๆ และ เครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิง มีการใชพลังงานรอยละ 6
และรอยละ 4 ตามลําดับ
สําหรับหอพักชายนั้นเครื่องใชไฟฟาประเภทที่มีการใชพลังงาน
มากที่สุดของประเภทเครื่องใชไฟฟาทั้งหมดพบวา
เครื่องใชไฟฟา
ประเภทที่ใชในการสื่อสาร มีการใชพลังงานเฉลี่ย 4334.93 kWh ตอ
เดือน คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนปริมาณไฟฟาทั้งหมด ซึ่ง
เครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือเครื่องใชไฟฟาประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 100 มีการใชปริ้นเตอร และจากที่
ชารจโทรศัพทมือถือเพียงเล็กนอยเทานั้น
รองลงมาไดแกเครื่องใช
ประเภททําความเย็น มีการใชพลังงานเฉลี่ย 2774.42 kWh ตอเดือน
คิดเปนรอยละ 25 ของปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมด โดยเปนเครื่องใช
ประเภทพัดลม 100 % และเครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิง มีการใช
พลังงานเฉลี่ย
2630.4kWh ตอเดือน
คิดเปนรอยละ 24
เครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือโทรทัศน คิดเปนรอยละ
92 ของเครื่องใชไฟฟาประเภทนี้ เครื่องใชไฟฟาประเภทใหแสงสวาง มี
การใชพลังงานเฉลีย่
424.15 kWh ตอเดือน คิดเปนรอยละ 4
เครื่องใชไฟฟาที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
คิดเปนรอยละ 70 ของเครื่องใชไฟฟาประเภทนี้ และเครื่องใชไฟฟา
ประเภทใชทําครัวและประเภทอื่นๆ มีการใชพลังงานรอยละ 5 และรอย
ละ 2 ตามลําดับ
5.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการสํารวจทั้งจากแบบสอบถาม และเดินสํารวจ เห็นวา
ลักษณะการใชพลังงานในหอพักทั้งสองแหง ยังมีแนวทางที่จะทําการ
ประหยัดพลังงานไดดังนี้
1.ควรมีการปรับปรุงหองดูโทรทัศนรวมในแตละชั้นของหอพัก ให
ดีกวาที่เปนอยูโดยจัดที่วางโทรทัศน
และมีที่นั่งดูใหสะดวกสบาย
เพื่อลดการใชโทรทัศนในแตละหองลง และยังเปนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอีกทางหนึ่ง
2.สนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจในเรื่องการประหยัด
พลั ง งานอย า งต อ เนื่ อ ง เช น การให ส ว นลดค า ไฟฟ า ในเดื อ นถั ด ไป
สําหรับหองที่ประหยัดไฟฟาไดตามเกณฑที่กําหนด ก็ควรจะทําอยาง
ตอเนื่อง
3.จัดอบรมหรือใหความรูในเรื่องการประหยัดพลังงาอยางจริงจัง
โดยปลูก จิตสํา นึกใหเ ห็นความสํา คัญของการประหยัดพลั งงาน เช น
การเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงและไดมาตรฐาน สามารถ
ชวยในการประหยัดพลังงานได

สาขานโยบายพลังงาน

4.การจัดบอรดประชาสัมพันธเรื่องของการประหยัดพลังงาน ก็ควร
ให ม องเห็ น ได ชั ด เจน และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ ห รู โ ดยทั่ ว กั น และ
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