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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าและน าเสนอแนวทางการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่การส ารวจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และการใช้งาน และใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจพฤตกิรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าเพื่อน ามาสร้างแนวทางการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า พืน้ที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงคิดเป็นร้อยละ 85.5 ได้แก่ ห้องเรียนปฏิบัติและ 
โรงฝึกงาน ห้องส านักงาน และห้องเรียนทฤษฎี  พื น้ที่ที่ ใช้พลังงานไฟฟ้าต ่ าคิดเป็น ร้อยละ 14.5 ได้แก่  
ส่วนบริการ หอพักนักเรียน และห้องประชุม ส าหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  พบว่า  
ระบบปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สดุร้อยละ 32.5 จากสถานการณ์การใช้พลงังานไฟฟ้าและผลการส ารวจ
พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าได้น ามาจดัท าเป็นมาตรการระยะสัน้ ได้แก่ 1) ปิดเคร่ืองปรับอากาศช่วงพกักลางวนั
เป็นเวลา 1 ชัว่โมงในห้องส านกังาน 2) การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 3) ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพกักลางวนั
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในห้องส านักงาน 4) ปิดไฟส านกังานในพักกลางวันเป็นเวลา 1ชัว่โมง และมาตรการระยะยาว 
ได้แก่ 1) เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่แทนเคร่ืองปรับอากาศเดิม 2) เปล่ียนมาใช้หลอด LED (T5) ซึ่งใช้
พลงังานไฟฟ้า 18 วตัต์ 3) ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม  
 
ค าส าคัญ: การใช้พลงังานไฟฟ้า  แนวทางการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  สถาบนัการศกึษา 
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Abstract  

 
The objectives of this research are to study the electrical energy consumption situation and to 

propose the recommendation for energy consumption reduction of Photharam Technical College. The 
research was divided into two parts: a) the survey of electrical appliances usage, b) the electrical energy 
consumption behavior questionnaire. The results showed that the area of high electrical energy 
consumption, i.e., laboratories and student workshops, administrative offices and classrooms, consumed 
85.5% of the total average energy consumption. The area of low electrical energy consumption, i.e., the 
dormitory and the meeting rooms, consumed 14.5% of the total average energy consumption. When 
compared among various types of electrical appliances, the air conditioning system exhibited the highest 
energy consumption (32.5%). From the survey and the questionnaire, the short and long-term 
recommendations were proposed. For short-term method, the air conditioner in the office, the computer 
monitors, the office equipment, and lighting system in the administrative office should be turned off for  
1 hour during lunchtime. For the long-term method, the old air conditioner should be replaced. The 
fluorescent light bulbs should be replaced with 18 watts LED light bulb. The annual maintenance of the 
industrial machinery should be regularly implemented. 

 
Keyword: Electrical energy consumption, Recommendation for electrical energy reduction, Academic institute 

 
บทน า 

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่
ส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลต่อการพฒันา
ประ เทศทางด้ าน เศรษฐกิจและสั งคม ให้มี การ
เจ ริญ เติ บ โต อย่ า งรวด เร็ว  ซึ่ งป ระ เทศที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะมีปริมาณการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าที่สงูขึน้ตามความต้องการของประชากร โดยทวีป
เอเชียจะมีอตัราการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้สงูสดุ เนื่องจาก
ประเทศในทวีปเอเชียส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ก าลัง
พฒันาจึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูและมีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้อีกในอนาคต [1]  ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่

ก าลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทัง้มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วทางเศรษฐกิจ และในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูร้อนเร็ว อีกทัง้ยงัมีอณุหภูมิอากาศที่สงูขึน้จาก
ปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส  ท าให้
ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าสงูถึง 187,158 ล้านหน่วย 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 และมีการใช้ไฟฟ้า 202,960 ล้านหน่วย 
เพิ่ ม ขึ น้ ร้อย ละ  0.9 [2]  หน่ วย งาน ราชก าร เป็ น
ศูนย์กลางในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ จึงมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าสงูมาก หน่วยงานราชการที่ใช้พลงังาน
ไฟ ฟ้ า ม า กที่ สุ ด คื อ ก ระท รว งศึ ก ษ า ธิ ก า ร  ซึ่ ง
ประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
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พื น้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึ กษ า  และสถ าบั น ก า รศึ ก ษ า ทุ ก ร ะ ดั บ 
[3]  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นวิทยาลัยฯ ที่สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการเปิดสอน
วิชาชีพทัง้หมด 13 สาขาวิชา ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น  ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ใน แ ต่ ล ะ ส า ข า วิ ช า  จึ ง มี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ท าให้วิทยาลยัฯ เสียค่าไฟฟ้า
มากและค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  ทุกปี จะเห็นได้ว่ามีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง 2 ช่วง คือ ภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึงกันยายน และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเปิดภาคมีการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย ส าหรับช่วง
เดือนมีนาคม ถึง เมษายน มีปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อย เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน  

จากความส าคญัที่กล่าวมาแล้ว งานวิจยันีจ้ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต่อจากนัน้
ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้น าไปวิเคราะห์หา
สาเหตุของการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ เพิ่มขึน้ในแต่ละ
เดือน และเสนอแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในวิทยาลยัเทคนิคโพธารามต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารางานวิจัยที่

เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานการณ์พลงังานไฟฟ้า มาตรการ
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลงังาน ประเภท
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การค านวณพลงังานไฟฟ้า ข้อมลูทัว่ไป
ของวิทยาลยัเทคนิคโพธาราม และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง
กบัแนวทางการประหยดัพลงังาน ฯลฯ 

2) จัดท าเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
จ านวน 2 ชุด  ได้แก่  ชุดที่  1 แบบส ารวจประเภท 
ก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และระยะเวลาการใช้
เคร่ืองไฟฟ้า แยกตามพืน้ที่การส ารวจ และชุดที่  2 
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
วิทยาลยัเทคนิคโพธาราม 

3) ขอบเขตการศกึษามีดงันี ้
3.1) พืน้ท่ีการส ารวจแบ่งเป็น 6 พืน้ที่ ได้แก ่

ห้องเรียนทฤษฎี ห้องเรียนปฏิบัติและโรงฝึกงาน ห้อง
ส านกังาน ส่วนบริการ หอพกันกัเรียน และห้องประชมุ 

3.2) การส ารวจการใช้ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น  
3 ป ระ เด็ น  ได้ แก่  ป ระ เภทขอ ง เค ร่ือ งใ ช้ ไฟ ฟ้ า 
ก าลงัไฟฟ้า และระยะเวลาการใช้เคร่ืองไฟฟ้า 

3.3) เค ร่ืองใช้ไฟฟ้าแบ่งเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่  ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน ระบบเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม และระบบอื่น ๆ (ประกอบด้วย พัดลม 
กระติกน า้ร้อน ไมโครเวฟ ตู้ เย็น ตู้แช่ ทีวี เคร่ืองเสียง 
และป๊ัมลม) 

4) งานวิจยันีไ้ด้ท าการศึกษาระหว่างเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมลูแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่  

4.1) ส ารวจประเภทและก าลังไฟฟ้าของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกพืน้ที่ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 

4.2) ส ารวจระยะเวลาการใช้งานของเคร่ือง
ไฟฟ้าทุกพืน้ที่โดยท าการส ารวจ 10 ครัง้ โดยกระจาย
การส ารวจตลอดปีการศกึษา ดงันี ้ 
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 4 ครัง้   
ครัง้ที่ 1: 14-18 มกราคม พ.ศ. 2562  
ครัง้ที่ 2: 21-25 มกราคม พ.ศ. 2562 
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1,000 

ครัง้ที่ 3:  4-8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ครัง้ที่ 4: 14-18 มกราคม พ.ศ. 2562 
ปิดภาคเรียน จ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้ที่ 1: 1-5 เมษายน พ.ศ. 2562  
ครัง้ที่ 2: 22-26 เมษายน พ.ศ. 2562 
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 4 ครัง้   
ครัง้ที่ 1: 10-14 มิถนุายน พ.ศ. 2562  
ครัง้ที่ 2: 24-28 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
ครัง้ที่ 3: 5-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ครัง้ที่ 4: 19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

4.3) ส ารวจพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า
ของบคุลากรทางการศึกษา และนกัเรียน นกัศกึษาโดย
เก็บข้อมลูในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

5) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
สอบถามพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ประชากร คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม รวม 
1,721 คนในปีการศกึษา 2562 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธารามก าหนด
ขนาดกลุ่ ม ตั วอย่ างโดย ใช้ สู ต รในการค านวณ 
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างของ Taro Yamane [4]  ได้ 
จ านวน 325 คน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ
และสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่ายโดยใช้วิธีการจบัฉลาก 

เก็บ ข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมลูด้วยตวัเองได้
กลับคืนมาร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน ามา
วิ เคราะห์ ข้อมูลเป็นค่าเฉ ล่ีย  และส่วนเบี่ ยงแบน
มาตรฐาน 

6) วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ประเภท และก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และข้อมลู
การใช้งานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แต่ละประเภทแยกตาม
พื ้น ที่  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล คื อ 
ร้อยละ และค านวณหาหน่วยการใช้ไฟฟ้าซึ่งแสดงดัง
สมการต่อไปนี ้[5]  
                           E  =      (1)                                     
  
โดยที่ 
E หมายถึง พลงังานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น กิโลวตัต์- ชัว่โมง  
P หมายถึง ก าลงัไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วตัต์  
T หมายถึง จ านวนชัว่โมงที่ใช้งาน มีหน่วยเป็น ชัว่โมง 

จากการส ารวจเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลยัฯ 
สามารถระบุก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด
ดงัแสดงใน Table 1 

7) สรุปข้อมูลที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม 

 
Table 1. Electric power of the electrical 
appliances in Photharam Technical College 

Type of electrical 
appliances 

Electric power 
(Watt) 

Amplifier 1,000 
Air compressor 1,865 
Air conditioner 1,142-4,571 
Bulbs 13-200 
Blower 3,700 
Car lift elevator 2,200 
Computer 450 
Dyeing machine 2,000-10,000 

P × T 
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Table 1. Electric power of the electrical 
appliances in Photharam Technical College 
(cont.) 

Type of electrical 
appliances 

Electric power 
(Watt) 

Electric iron 1,000 
Electric cabinet shining 
pattern 

108-792 

Electric sewing machine 200-726  
Electric welding 
machine 

6,160-18,468 

Fan 
 

 48 – 223 
Industrial machine 5,500-28,500 
Lathe and drilling 
machines 

249 – 3,730 

Microwave 800-1,250 
Refrigerators and 
freezers 

87-882 

Printer 60 
Projector 350 
Thermos and hot water 
dispenser 

580-1,850 

Television 98-180 

 
ผลการวิจัย 
1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าตามพืน้ที่การใช้งาน 

ผลการส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ทัง้ 6 พืน้ที่ ประกอบด้วย
ห้องเรียนทฤษฎี ห้องเรียนปฏิบัติและโรงฝึกงาน ห้อง
ส านักงาน หอพกันักเรียน ส่วนบริการ และห้องประชุม 

เมื่อน าข้อมลูค่าเฉล่ียการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการเก็บ
ตวัอย่าง 10 ครัง้ ของแต่ละพืน้ท่ี มาคิดเป็นร้อยละ ของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าดังแสดงใน Figure 1 พบว่า
ห้องเรียนปฏิบัติและโรงฝึกงานมีการใช้พลังงานสูงถึง
ร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ ห้องส านักงาน ร้อยละ 26.5 
ห้องเรียนทฤษฎี ร้อยละ 14.8 ส่วนบริการ ร้อยละ 6.7 
หอพกันกัเรียนร้อยละ 4.8 และห้องประชุม ร้อยละ 3.0 
ตามล าดับ จากผลการส ารวจสามารถแบ่งพืน้ที่เป็น 2 
ส่วน ได้แก่ พืน้ที่ที่ใช้พลงังานสงู 3 พืน้ที่ ซึ่งใช้พลงังาน
รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.5 ได้แก่ ห้องเรียนปฏิบตัิและ
โรงฝึกงาน ห้องส านักงาน ห้องเรียนทฤษฎี และพืน้ท่ีใช้
พลังงานต ่า 3 พืน้ที่ ได้แก่ ส่วนบริการหอพักนักเรียน 
ห้ อ งป ระชุ ม  ต่ อ จ ากนั ้น ได้ วิ เค รา ะ ห์ ข้ อมู ล ใน
รายละเอียด ดงันี ้

 
1.1 กลุ่มพืน้ที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง 

ผลการส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าในพืน้ที่ 
ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าสงู แสดงดงัใน Figure 2พบว่า การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียทัง้สิน้ 587,965.44 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี เทียบกับพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียทัง้หมดคือ 
688,650.72 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 85.5 
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียทั ง้หมด  โดยแบ่ ง
ออกเป็นพืน้ที่ ห้องปฏิบัติและโรงฝึกงานใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉล่ีย 303,458.88 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี รองลงมา
คือห้องส านักงานใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย 182,914.56 
กิโลวตัต์ชั่วโมงต่อปี ห้องเรียนทฤษฎีใช้พลงังานไฟฟ้า
เฉล่ีย  101,592.00 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปี จะเห็นว่าภาค
เรียนที่ 1 จะมีการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูกว่าภาคเรียนที่ 2 
เนื่องจากภาคเรียนที่  1 มีการจัดการเรียนการสอน 
2,704 ชัว่โมง [6] ซึ่งมีการจดัการเรียนการสอนจ านวน
ชั่วโมงมากกว่าภาคเรียนที่ 2 ที่มีการจัดการเรียนการ
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สอน 2,528 ชั่วโมง [7] และภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนชัน้ 
ปวช.3 และนักศึกษาชัน้ ปวส.2 ออกฝึกประสบการณ์ 
ในสถานศึกษาประกอบการภายนอก  นอกจากนีใ้น
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 พืน้ที่ห้องส านักงานในช่วง
ภาคเรียนที่ 2 มีการใช้พลงังานต า่ เพราะอากาศเย็น จึง
มีการใช้เคร่ืองปรับอากาศน้อย และห้องส านักงาน
บางส่วน ไม่ได้มีการเปิดใช้ส านักงานเนื่องจาก ครูที่มี
หน้าที่รับผิดชอบงานในส านักงานมีหน้าที่เป็นครูผู้ สอน 
และมีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงในช่วงภาคเรียนที่ 2 {3} 
จนถึงภาคเรียนที่ 1{10} เนื่องจากช่วงปิดภาคเรียนมี
การจัดท าเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วิทยาลัยฯ และมีการจัดท าโครงการตามนโยบาย  
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาเป็นต้น 

 
1.2 กลุ่มพืน้ที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต ่า 

ผลการส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าในพืน้ท่ีซึ่ง
พืน้ที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต ่าดังแสดงใน Figure 3 พบว่า
การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียทัง้สิน้100,685.76 กิโลวตัต์
ชั่วโมงต่อปี เทียบกับพลังงานไฟฟ้าเฉล่ียทัง้หมดคือ 
688,650.72 กิโลวตัต์ชัว่โมงปี คิดเป็นร้อยละ14.5 ของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าทัง้หมด โดยแบ่งออกเป็นพืน้ที่
ส่วนบริการ ใช้พลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 46,779.84 กิโลวตัต์
ชั่วโมงต่อปี รองลงมาคือหอพักนักเรียน ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉ ล่ีย  33,393.60 กิ โลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี  ห้อง
ประชุมใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย 20,511.84 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี จะเห็นว่าการใช้ไฟฟ้า ในส่วนของห้อง

ประชุมจะสูงในช่วงภาคเรียนที่ 2{9} และช่วงปิดภาค
เรียน 1 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับนักเรียนและนักศึกษาที่จบการศึกษา การ
สมัมนาของนักเรียน นกัศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ 
มีพิธีรับใบประกาศนียบัตรในการจบการศึกษา และ
วิ ท ย าลั ย ฯ  เปิ ด ใ ห้ เช่ าส ถ านที่ จั ด งาน ส าห รับ
บคุคลภายนอก จึงมีการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูกว่าในทุก
ช่วง พืน้ที่ส่วนบริการนัน้จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าต ่า
ในช่วงปิดภาคเรียน เนือ่งจากห้องสมดุไม่เปิดให้บริการ 
ห้องน า้ของนักเรียน นักศึกษา สหกรณ์ มีการเปิดใช้
พลังงานไฟฟ้าบางส่วนเท่านัน้ และหอพักนักเรียน
ในช่วงภาคเรียนที่  1 จะมีการใช้พลังงานสูงกว่า 
ภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากมีอาคารหอพักสองชัน้จ านวน  
8 ห้อง  เพิ่ มขึ น้  และไม่ มี การใช้ ไฟฟ้ าในช่วงปิ ด 
ภาคเรียนเนื่องจากปิดหอพกั 
 

 
 
Figure 1. The percentage of electrical energy 
consumption of different areas in Photharam 
Technical College
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Figure 2. The areas of high electrical energy consumption during the academic year 
Note : {1}-{10} are the number of surveys 
 

 
 

Figure 3. The areas of low electrical energy consumption during the academic year 
 

2. ผลการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าตาม
ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในพืน้ที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
สูง 

งานวิจัยนี ้ได้น าข้อมูลของพืน้ที่ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด 3 ล าดับแรก มาวิเคราะห์ตามประเภท
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ ระบบ
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส านักงาน ระบบเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และ
ระบบอื่น  ๆ ประกอบด้วย พัดลมกระติกน า้ ร้อน

ไมโครเวฟ โปรเจคเตอร์ ตู้ เย็น ตู้แช่ ทีวี เคร่ืองเสียงและ
ป๊ัมลม เพื่อน าไปสู่แนวทางการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ต่อไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
2.1. ห้องเรียนปฏิบัติและโรงฝึกงาน 

การใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องปฏิบัติและโรง
ฝึกงาน ประกอบด้วยห้องเรียนวิชาปฏิบัติของแต่ละ
แผนกวิชา ซึ่งจะมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเฉพาะในการฝึก
ปฏิบัติที่แตกต่างกันของแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 
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พาณิชยกรรม และศิลปกรรม แยกตามประเภท
เค ร่ืองใช้ไฟฟ้ าแสดงดังแสดงใน  Figure 4 พบว่า
ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเรียงจากสูง
ไปต ่า ได้แก่  ระบบเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน ระบบปรับอากาศ 
ระบบแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ โดยมีร้อยละเฉล่ียการ
ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า  66.1 15.9 10.0 6.0 แ ล ะ  2.0 
ตามล าดบั 

การใช้พลั งงานไฟฟ้ าของห้องปฏิบัติ และ 
โรงฝึกงานตามประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดงัแสดงใน Figure 
5 พบว่าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
ที่สดุ เนื่องจากมีก าลงัไฟฟ้าที่สงู และในช่วงภาคเรียนที่ 
1 และภาคเรียนที่ 2 เป็นช่วงที่มีการจัดการเรียนการ
สอนจึงใช้ไฟฟ้าสูง แต่ในช่วงปิดภาคเรียนใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต ่า 

 
 
Figure 4. The percentage of electrical energy 
consumption of laboratories and student 
workshops by type of appliances 

 
 
 

 

 

 
Figure 5.  Electrical energy consumption of laboratories and student workshops by types of appliances 
 
2.2. ห้องส านักงาน 

การใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องส านักงาน แยก
ตามประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดังแสดงใน  Figure 6 
พบว่าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเรียง

จ ากสู ง ไป ต ่ า  ได้ แก่  ระบบป รับ อาก าศ  ระบ บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน ระบบอื่น ๆ และ
ระบบแสงสว่าง โดยมีร้อยละเฉล่ียการใช้พลงังานไฟฟ้า 
61.2  22.2  8.5 และ 8.1 ตามล าดบั 
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 การใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องส านักงานตาม
ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ดังแสดงใน Figure 7 พบว่า
เคร่ืองปรับอากาศใช้พลงังานไฟฟ้าสงูที่สดุ เนื่องจากมี
อายุการใช้เงินเกิน 10 ปี จึงท าให้เกิดภาระโหลดที่
มอเตอร์สูง และใช้กระแสไฟฟ้าสูง รวมทัง้ในช่วงภาค
เรียนที่ 2{3} ถึงภาคเรียนท่ี 1{10} เป็นช่วงที่อากาศร้อน 
พบว่าช่วงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศมาก
ที่สุด  คือช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งค รูและบุคลากรใน
วิทยาลยัฯ มีการท างานปกติ ในการเตรียมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดเตรียมงานและเอกสารต่าง ๆ 
ประจ าปีการศึกษา จดัท าโครงการที่ได้รับหมอบหมาย
ที่มีผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ โดยส านักงานจะ
เปิดเคร่ืองปรับอากาศและไฟฟ้าตลอดเวลา และช่วง
ภาคเรียนที่ 2{1} และภาคเรียนที่ 2{2} มีการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าต ่ า เพราะเป็นช่วงที่อากาศเย็น จึงมีการใช้
เคร่ืองปรับอากาศน้อย 
 

 
 

Figure 6. The percentage of electrical energy 
consumption of the office by types of appliances 

 
 

 
 

 

Figure 7.  Electrical energy consumption of the office by types of appliances 
 

2.3 ห้องเรียนทฤษฎี  
การใช้พลังงานไฟฟ้าห้องเรียนทฤษฎี โดยแยก

ตามประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดงัแสดใน Figure 8 พบว่า
ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าเรียงจากสูง

ไปต ่า ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบ
อื่น ๆ และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน 
โดยมีร้อยละเฉล่ียการใช้พลังงานไฟฟ้า 44.4 32.5 
12.4 และ 10.7 ตามล าดบั 



PBRU SCIENCE JOURNAL 
ปีที่ 18 ฉบับที ่1 มกราคม - มถิุนายน 2564 

86 

 

PBRU Science Journal 

Volume 18 Number 1 January - June 2021 

การใช้พลังงานไฟฟ้าของห้องเรียนทฤษฎีตาม
ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดังแสดงใน Figure 9  พบว่า 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศใช้พลงังานไฟฟ้ามาก 
ในช่วงภาคเรียนที่ 2{3} ถึงภาคเรียนที่ 1{10} เนื่องจาก
เป็นช่วงที่มีอากาศร้อน จึงเป็นเคร่ืองปรับอากาศในการ
จดัการเรียนการสอน และพบว่ามีการใช้พลงังานไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศมากที่สุดคือช่วงภาคเรียนที่ 1 แต่
ในช่วงภาคเรียนที่ 2{1}และภาคเรียนที่ 2{2} มีการใช้
เคร่ืองปรับอากาศน้อยหรือไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากเป็น
ช่วงที่มีอากาศเย็นจึงไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 
Figure 8. The percentage of electrical energy 
consumption of the classroom by types of 
appliances

 
     

Figure 9. Electrical energy consumption of the classroom by type of appliances 
 
 

3. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าตามประเภท
เค ร่ือ งใช้ ไฟ ฟ้ ารวมทุ กพื ้น ที่ ใน วิท ยาลั ยฯ 
           การใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทุกพืน้ที่ในวิทยาลัยฯ 
แยกตามประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 5 ประเภท แสดงใน 
Figure 10 ซึ่งพบว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
เรียงล าดับจากสูงไปต ่าดังนี  ้ระบบปรับอากาศ ระบบ

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์
ส านักงาน ระบบแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ มีร้อยละ
เฉล่ียการใช้พลังงานไฟฟ้า 32.5 29.1 16.4 12.0 และ 
10.0 ตามล าดบั 
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4. ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา  

จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียน นกัศึกษา 
รวม 325 คน จากจ านวน 1,721 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.9 พบว่าพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นบางครัง้ในการใช้
เค ร่ืองป รับอากาศ  ได้แก่  ปิด เค ร่ืองป รับอากาศ 
ใน เว ล า  12.00 – 13.00 น . แ ล ะ ใ ช้ พั ด ล ม แ ท น
เคร่ืองปรับอากาศ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า 
ได้แก่ เปิดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะส่วนที่จ าเป็นและใน
เวลาที่ก าหนด รองลงมาคือ เปิดเคร่ืองปรับอากาศที่
อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า  

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส านักงานที่ป ฏิบัติ เป็นบางครัง้  ได้แก่  ปิด เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้งานและปิดสวิทช์ไฟที่เสียบ
ปลั๊กด้วยทุกครัง้ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า 
ได้แก่ เปิดโปรเจคเตอร์เฉพาะเวลาที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน รองลงมาคือ ปิด เค ร่ืองป ริน้ เตอ ร์ 
ทกุครัง้เมื่อไม่มีการใช้งาน ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าออก
ทุกครัง้เมื่อไม่มีการใช้งาน ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
พักหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
และเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที   

พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์โรงฝึกงานพฤติกรรมที่
ปฏิบัติเป็นประจ า ได้แก่เปิดเคร่ืองจักรเมื่อใช้งาน รอง
ลงคือ สบัสวิทช์ปิดเคร่ืองจกัรทกุครัง้เมื่อไม่ใช้งาน  

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง พฤติกรรมที่
ปฏิบัติเป็นประจ า ได้แก่ เปิดสวิทช์ไฟฟ้าเมื่อมีการใช้
งานและปิดสวิทช์ไฟฟ้าทุกครัง้เมื่อไม่มีการใช้งาน  
รองลงคือ เปิดหน้าต่างหรือผ้าม่านเพื่อให้มีแสงสว่าง
จากธรรมชาติ ขณะท างานหรือเรียน และเปิดไฟในส่วน
ที่จ าเป็นและใช้งานเท่านัน้ 

อภปิรายและสรุปผลงานวิจัย 
สถานการณ์การใช้พลงังานไฟฟ้า ตามพืน้ท่ีการ

ใช้งานของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม แบ่งออกเป็น 6 
พืน้ที่ ได้แก่ ห้องเรียนทฤษฎี ห้องเรียนปฏิบัติ และโรง
ฝึกงาน ห้องส านกังาน ส่วนบริการ หอพกันกัเรียน และ
ห้องประชุม ซึ่งแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มที่ 1 คือ
กลุ่มพืน้ท่ีที่ใช้พลงังานไฟฟ้าสงู คือ พืน้ที่ปฏิบตัิและโรง
ฝึกงาน ห้องส านักงาน และห้องเรียนทฤษฎี พบว่ามี
ภาพรวมการใช้พลงังานไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 85.5 และ
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพืน้ที่ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต ่า คือพืน้ที่ 
ส่วนบริการ หอพักนักเรียน และห้องประชุม พบว่ามี
ภาพรวมการใช้พลงังานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 14.5  

ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า ต า ม ป ร ะ เภ ท
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า แบ่งประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ 
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน ระบบ
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม และระบบอื่น ๆ พบว่า ระบบ
ปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดร้อยละ 32.5  
และ  ระบบอื่ น  ๆ  ที่ ใ ช้พลั งงาน ไฟฟ้ า น้ อยที่ สุ ด  
ร้อยละ 10.0  
 
แนวท างการลดก ารใช้พลั งงาน ไฟ ฟ้ าของ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

จากผลการส ารวจเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรม
การการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากร สามารถน ามา
จัดท าเป็นมาตรการระยะสัน้และมาตรการระยะยาว 
ดงันี ้
1. มาตรการระยะสัน้ ประกอบด้วย 
มาตรการที่ 1: ปิดเคร่ืองปรับอากาศในห้องส านักงาน
ช่วงพกักลางวนัเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จ านวน 49 เคร่ือง  
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ตัวอย่างการค านวณการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าตามมาตรการท่ี 1: มีดงันี ้
หน่ วยการใ ช้พ ลั ง งาน ไฟฟ้ า ก่ อน ใช้ ม าต รก าร  
= 223,710.91 กิ โลวัตต์ ชั่ ว โมงต่ อ ปีหน่ วยการใช้
พลงังานไฟฟ้าหลงัใช้มาตรการ  
=  185,292.77 กิโลวตัต์ชัว่โมงต่อปีคาดว่าจะสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้  = 38,418.14 กิ โลวัตต์
ชั่ ว โม ง ต่ อ ปี คิ ด เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ ป ร ะ ห ยั ด ไ ด้ 
=  192,090.70 บาทต่อ ปีคิ ด เป็น ร้อยละ 17.2 ต่ อ
พลังงานเคร่ืองปรับอากาศ สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
วิศทิกร นิ่มนวล และคณะ [8] เร่ืองการบริหารจัดการ
มาตรการศกัยภาพของการอนุรักษ์พลงังานใน โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผลการวิจัย
พบว่า มาตรการปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงพักเที่ยง 
ประหยัดที่ได้ 3,023.48 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น
เงินที่ ป ระหยัด ได้  9,009.96 บ าทต่ อ ปี  ป ระหยัด
พลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 7.0 และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ชูชาติ ผาระนดั และคณะ [9] เร่ืองการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า มาตรการลดจ านวนชั่วโมงการใช้
งานเคร่ืองปรับอากาศลง 1 ชั่วโมงต่อวัน สามารถลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 60,447.92 กิโลวัตต์
ชัว่โมงต่อปี ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 11.2 

มาตรการที่ 2: การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ทั ง้หมดในวิทยาลัยจ านวน  132 เค ร่ือง สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 22,371.41 กิโลวตัต์ชั่วโมง
ต่อปี ประหยัดเงินได้  111,857.05 บาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 10 ต่อพลงังานเคร่ืองปรับอากาศ สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อ านาจ แสงอิน [10]  เร่ืองการอนุรักษ์
พลงังานในระบบปรับอากาศ ผลการวิจยัพบว่าการล้าง

เคร่ืองปรับอากาศทุก 6 เดือน ประหยัดค่าพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นเงิน 200,537.00 บาทต่อเดือน ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ ร้อยละ 15.7 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ชชูาติ ผาระนดั และคณะ [9]  เร่ืองการใช้
พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า อ ย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ภ าย ใน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม  ผลการวิจัยพบว่า  มาตรการล้าง
เคร่ืองปรับอากาศปีละ 1 ครัง้ สามารถลดปริมาณการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าได้ 35,191.30 กิโลวตัต์ต่อชัว่โมงต่อปี 

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 10.0 

มาตรการที่ 3: ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ส านกังาน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพกักลางวนัเป็น
เวลา 1 ชั่วโมงในห้องส านักงาน สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้  8,269.39 กิ โลวัตต์ ชั่ว โมงต่อ ปี 
ประหยัดเงินได้ 41,346.95 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
7.3 ต่อพลังงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิรา ศรีสงคราม และ
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  [11] เร่ืองการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดลดพลังงานไฟฟ้า  โรงพยาบาลหัว
ตะพาน จังหวัดอ านาจเจ ริญ  ผลการวิจัยพบว่ า  
ปิด เค ร่ืองคอมพิ วเตอ ร์และเค ร่ืองพิม พ์ เมื่ อ ไม่ มี 
การใช้งาน หรือช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 6.0 

มาตรการที่  4: ระบบแสงสว่าง ควรปิดไฟ
ส านักงานในพักกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2,588.30 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
ต่อปี ประหยัดเงินได้ 12,941.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.1 ต่อการใช้งานระบบแสงสว่าง  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วศัพล ธีรวนพนัธุ์  [12] ซึ่งได้ท าการศกึษา
ในหัวข้อเร่ืองแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัผลการวิจัย พบว่า การปิดไฟ
และเคร่ืองปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน ประหยัด
พลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ1.3 และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ พรเทพ พินัย นิติศาสตร์  [13] เร่ืองการจัดการ
อาคารส านักงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรณีศึกษา
อาคาร ดร. เจริญ คนัธวงศ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยา
เขตกล้วยน า้ไท ผลการวิจัยพบว่า การปิดไฟแสงสว่าง
ช่วงพกักลางวนั ในส่วนส านกังาน และการติดตัง้หลอด
ฟลอูอเรสเซนต์ชนิด T5 แทนชนิด T8 รวมผลประหยดัที่
ได้ในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานไฟฟ้า 212,063 
กิโลวตัต์ต่อชัว่โมงต่อปี คิดเป็นเงิน 740,849 บาทต่อปี 
สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 1.7 

อย่างไรก็ตามมาตรการระยะสัน้จะด าเนินการ
ส าเร็จได้ ต้องมีการจัดอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและ
ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการลด
การใช้พลงังานไฟฟ้าต่าง ๆ ให้กบัครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิค
โพธาราม 

 
2. มาตรการระยะยาว ประกอบด้วย 

มาตรการที่  1: ระบบปรับอากาศ เป ล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศรุ่นใหม่ แทนเคร่ืองปรับอากาศเดิมที่
มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ในพืน้ที่ส่วนที่มีการใช้
เคร่ืองปรับอากาศมากที่สดุคือ ห้องส านกังาน สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 41,307.65 กิโลวตัต์ชั่วโมง
ต่อปี ประหยัดเงินได้ 206,538.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.5 ต่อการใช้งานระบบปรับอากาศ ใช้ระยะเวลา 
ในการคืนทุน 6.55 ปี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านาจ แสงอิน [10] เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานในระบบ
ป รับ อ าก า ศ  ผ ล ก า รวิ จั ย พ บ ว่ า  ก า ร เป ล่ี ย น
เคร่ืองปรับอากาศชุดใหม่ ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า 

เ ป็ น เ งิ น  89,035.00 บ า ท ต่ อ เดื อ น  เงิ น ล งทุ น 
4,275,000.00 บาท สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้
ร้อยละ 20.1 

มาตรการที่ 2: ระบบแสงสว่าง โดยการเปล่ียน
มาใช้หลอดLED (T5) ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า18 วัตต์  
แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 31,063.82 กิโลวตัต์ชั่วโมง
ต่อปี ประหยัดเงินได้ 155,319.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37.7 ต่อการใช้งานระบบแสงสว่าง ใช้ระยะเวลาในการ
คืนทุน  4.40 ปี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนิดา  
ตะสิทธ์ิ [14] เร่ืองการจัดการพลังงานในอาคารเรียน 
ก ร ณี ศึ ก ษ า อ า ค า ร เ รี ย น ร ว ม สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการวิจยัพบว่า
เปล่ียนหลอดไฟฟ้า จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้เป็น
หลอด  LED มี ระยะ เวลาคื นทุน  2.3 ปี  ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ ร้อยละ 60.1 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วิรัติ นมุตัิ และคณะ [15] เร่ืองการอนรัุกษ์
พลงังานในวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
ผลการวิ จั ย พบ ว่ า  ก า ร เป ล่ี ยน ใ ช้ ห ลอด ไฟฟ้ า
ประสิทธิภาพสงู T5 ซึ่งมีการใช้พลงังานไฟฟ้า 18 วตัต์ 
ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีผลท าให้สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้  43,247.36กิโลวัตต์ต่อ
ชั่วโมงต่อปี แต่มีระยะเวลาคืนทุนที่สูง  คือ 4.98 ปี 
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 29.2 

มาตรการที่  3: ระบบเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
การซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมอย่าง
สม ่าเสมอ ประจ าปี สามารถประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้ 
21,429.45 กิ โลวัตต์ ชั่ ว โม งต่ อ ปี  ป ระหยัด เงิน ได้ 
107,147.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤษณี  พาณิชย์วรชัยกุล [16] เร่ือง  
การปรับปรุงสมรรถนะงานบ ารุงรักษาส าหรับโรงงาน
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หล่อคอนกรีตส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า มาตรการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรระยะสัน้และระยะยาว สามารถ
ลดอัตราการขัดข้องของเคร่ืองจักร จากร้อยละ 4.2  
เป็น ร้อยละ1.0 ของเวลาการผลิตตามแผน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
หากวิทยาลัยเทคนิคโพธารามน ามาตรการ

ระยะสัน้มาใช้จะสามารถประหยดัได้ 360,236.20 บาท
ต่อปี ส าหรับมาตรการระยะยาวเป็นมาตรการที่ใช้
งบประมาณในการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถ
ประหยดัได้ 469,004.55 บาทต่อปี 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ในการท างานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือในการจดัท า
งานวิจัยนี ้และขอขอบคุณครอบครัว ที่สนับสนุนให้ 
การด าเนินงานวิจยันีส้ าเร็จไปด้วยดี 
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