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Abstract 
This study focused on the measurement of energy consumption from the lighting system, air 

condition system and power outlet for 4-stars hotels. The energy consumption data was assessed to 
reveal the energy behavior and voluntary energy conservation for the hotel guests. The result revealed 
that the power consumption behavior depends on length of stay, nationality, and gender.  The guests 
who stay at a shorter timeframe, the more energy was used than the long stay guests.  The guests from 
Europe have the tendency to conserve more energy.  Energy conservation is an important factor affecting 
energy use.   The guidelines for reducing energy consumption of guests were proposed as the 
redeemable discount or other benefits for the next stay.  The overall energy reduction approach can be 
proposed at 2 levels. The first level, the entrepreneurs are responsible for energy saving from various 
initiatives.  The guest can be aware of their own energy consumption through the display for the 
application and website which may resulted in the change in behavior. 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ เปนการตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวางและระบบปลั๊กผนัง ใน

โรงแรมระดับ 4 ดาว เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับการกำหนดแนวทางการสรางการมีสวนรวมของการอนุรักษพลังงาน
ของผูเขาพัก ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชพลังงานของผูเขาพักในโรงแรมจะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
ปริมาณการใชไฟฟาขึ้นเชื้อชาติ อยูกับระยะเวลาการอยูอาศัยและสัญชาติและเพศ ผูเขาพักระยะสั้นจะมีการใชพลังงาน
มากกวาการผูเขาพักระยะยาว และชาวยุโรปมีแนวโนมในการใชพลังงานนอยกวา การอนุรักษพลังงานเปนปจจัยสำคัญที่
สงผลตอการใชพลังงานและแนวทางในการลดการใชพลังงานของผูเขาพักหรือผูรับบริการจากการเสนอแนวทางการคืนสวน
ตางผลประหยัดในรูปแบบของเงินหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ สำหรับการใชบริการในครั้งตอไป แนวทางการลดใชพลังงานใน
ภาพรวมสามารถเสนอแนวได 2 ระดับประกอบดวย ผูประกอบการตองแสดงความรับผิดชอบที่แทจริงจากการประหยัดใน
รูปแบบตาง ๆ และผูรับบริการไดเห็นถึงปริมาณการใชพลังงานของตนเองผานระบบการแสดงผลอันประกอบดวยระบบ 
application และเวปไซตทำใหเขาใจและเกิดการตระหนักถึงคุณคาของพลังงานนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดวย
ตนเอง 

คำสำคัญ: โรงแรม, การประหยัดพลังงาน, พฤติกรรมการใชพลังงาน 

บทนำ 
ในปจจุบันการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมมีความสำคัญในการใชพลังงานอยางรู คุณคา รวมทั้งการ

ตระหนักถึงแนวคิดการรักษสิ่งแวดลอม สงผลใหทุกประเทศทั่วโลกมีการรณรงคการทำธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
การดำเนินงานในทุกกิจกรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศที่มีนโยบายรวมในเรื่องรักษาสิ่งแวดลอม ทำให
รัฐบาลไดสรางมาตรฐานใบไมสีเขียว เพื่อรณรงคใหผูประกอบการหันมาใสใจในการบริการที่มีสวนในการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำกลับมาใชใหม เพื่อลดการเกิดของเสีย เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนมากย่ิงข้ึน [1-4]  

จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2561 ธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ
สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยจำนวน 2,754 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.   ถึงรอยละ 25608.5 และรายได
สำหรับธุรกิจโรงแรม 729 พันลานบาท สามารถจำแนกรายไดที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวตางประเทศ 494 พันลานบาท 
และนักทองเที่ยวชาวเอเชีย 235 พันลานบาท โดยธุรกิจพลังงานถือวาเปนธุรกิจที่มีการใชพลังงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
ใหบริการทั้งในสวนกลางเพื ่อดำเนินการ ทั้งในสวนเจาหนาที่และผูมาใชบริการ รวมทั้งในสวนของหองพัก และจาก
การศึกษารายงานการใชพลังงาน พบวา โรงแรมระดับ 4 ดาว มีปริมาณการใชพลังงานสูงสุด เมื่อเทียบกับโรงแรมระดับ
ดาวอื่น ๆ ทั้งในสวนของภาพรวมการใชพลังงาน และการใชพลังงานในหองพัก รวมทั้งการขยายตัวของการทองเที่ยวในป 
พ.ศ. 2562 จากการขยายตัวดังกลาวสะทอนถึงการใชพลังงานที่สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเขาพักในโรงแรม
ขนาด 4 ดาวที่มีจำนวนการเขาพักมากท่ีสุด และมีการใชพลังงานเพื่อใหบริการในการดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ แกผูเขา
พักในระดับสูงสุด จึงสงผลตอการใชพลังงานเปนจำนวนมาก [5-7] เชน การสรางภาพลักษณะที่โดดเดน การตอนรับที่
เตรียมความพรอมตลอดเวลา เครื่องอำนวยความสะดวกตางๆ เปนตน ซึ่งเปนการใชพลังงานโดยสิ้นเปลือง แตสำหรับการ
ดำเนินกิจกรรมการใหบริการนี้จะสรางความประทับใจตอลูกคาเพื่อใหกลับมารับบริการในครั้งตอไป [8] ตามโครงสราง
พื้นฐานของโรงแรม เชน ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ หองครัว หองจัดเลี้ยง สวนตอนรับ สปา หองออกกำลัง
กาย สระวายน้ำ และหองพัก [9] เปนปจจัยที่สำคัญในการใชพลังงานปริมาณสูงสำหรับโรงแรม และการใหบริการใน
ลักษณะดังกลาวสรางผลกระทบ เชน การสรางมลภาวะทางสิ่งแวดลอม การสรางน้ำเสียในปริมาณมาก [10-12] แตตนทุน
ทางพลังงานดังกลาวที่เกิดข้ึนไดนำไปรวมกับคาบริการการเขาพัก จึงทำใหอัตราการรับบริการโรงแรมนั้นสูง แตดวยระดับ
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การใหบริการที่สูงสุดจึงไมอาจจะทำใหโรงแรมระดับ 4 ดาว มีอัตราคาใหบริการที่ต่ำไดสำหรับการสรางความประทับใจ
และตอบสนองความตองการของผูเขาพัก  ซึ่งไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) ที่
กำหนดใหธุรกิจควรคำนึงถึงสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากในปจจุบันสิ่งแวดลอมไดถูกทำลายจากการดำเนินการของธุรกิจ
สงผลใหโรงแรมในประเทศไทยมีการรณรงคใหผู ประกอบการหันมาใส ใจปญหาส ิ ่งแวดลอม รวมทั ้งม ีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชนมากย่งิขึ้น 

ดังนั ้นในการศึกษาครั ้งนี ้ เปนการประเมินการใชพลังงานสำหรับสวนหองพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ประกอบดวย ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของ ในสวนของหองพักเพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการใชพลังงานที่แตกตางกัน เพ่ือออกแบบแนวทางการลดการใชพลังงานใหกับโรงแรมระดับ 4 ดาว  

วิธีการวิจัย 

ภาพท่ ี1 ผังแสดงข้นัตอนการดำเนินงาน 

สัดสวนการใชพลังงาน

ป ระสานงานขออนุญาตใชศึกษา 
กรณตัีวอยาง 

อนุญาต 

ไมอนุญาต 

สรุปผล การดำเนนิงาน 

การดำเนินงานวิจยั

ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ

รวบรวมขอมูลเชิงพื้น 

การตรวจวัด 
พลังงาน

เครื่องตรวจวัดอัจฉริยะ 
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ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเชิงพ้ืนที่ในการศึกษาประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟา ที่เก่ียวของกับ

หองพัก เพื่อกำหนดพารามเิตอรในการนำเสนอและการวางระบบการตรวจวัดและเปนไปตามมาตรฐานโรงแรม ดังแสดง
ตารางที่ 1  

2. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพลังงานแบบตลอดเวลา (Real time) ที่ออกแบบใหสามารถรายงานผลไดในลักษณะ
ที่หลากหลาย ประกอบดวย จอมอนิเตอรภายในหองพัก โทรศัพทมือถือผาน Application และผูดูและระบบ (เจาของ
กิจการ)  

3. ตรวจสอบปริมาณการใชพลังงานของผูเขาใชบริการ แบงตามเช้ือชาติจำนวน 2 กลุม ประกอบดวย เชื้อชาติ
เอเชยีและเชื้อชาติยุโรป โดยกำหนดลักษณะการตรวจวัดออกเปน 2 รูปแบบประกอบดวย ตรวจวัดแบบไมแจงลวงหนากับ
ผูใชบริการและแจงลวงหนาถึงการทำการประเมินดังกลาว จำนวนไมนอยกวา 400 คน ในชวงระยะเวลาเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 ถึง 31 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

4. นำผลการตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟาทั้ง 3 รูปแบบ วิเคราะหรวมกับลักษณะการเขาพักประกอบดวย เช้ือ
ชาติ ชวงเวลา วัตถุประสงคการใชบริการ ขอมูลเฉพาะของผูรับบรกิาร เชน เพศ อายุ และการแจงถึงการดำเนินงานตรวจวัด 

5. สรางแนวทางการมีสวนรวมแบบบูรณาการ และสรุปผลการดำเนนิงาน

ตารางที่ 1 แสดงขอกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพการบริการตามมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ขอกำหนดเกณฑมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว 

ผาน 
ไมผาน
เกณฑ 

รายละเอียดอุปกรณ 
โรงแรมกรณีศึกษา 

ขอกำหนด ประเทศ
ฝรั่งเศส 

สมาคมโรงแรมไทย 
(THA) และสมาคม

ไทยธุรกิจการ
ทองเท่ียว (ATTA) 

โรงแรมกรณีศึกษา 

สวนหองพัก 
√ √ √ ผาน 18000 BTU 
√ √ √ ผาน 55 ตร.ม. 

√ √ √ ผาน 6 ฟุต 

√ √ √ ผาน 42 นิ้ว 50 W 

√ √ √ ผาน รายการชองทีวีไทยและ
ตางประเทศ 

√ √ √ ผาน ฮิตาชิ 2 ประตู 
√ √ √ ผาน มีขนม และเครื ่องดื่ม 

(จำหนาย) 
√ √ √ ผาน 1000 W   ชา 2 รส  

กาแฟ น้ำเปลา 2 ขวด 

ระบบปรับอากาศ 
ขนาดพ้ืนที่ 24 ตร.ม. 
ข้ึนไป 
เตียงขนาดไมนอยกวา 
3.5 ฟุต 
โทรทัศนขนาด 20 นิ้ว 
ข้ึนไป 
รายการใหชมไมนอย
กวา 8 ชองรายการ 
มีตูเย็น 
นิมิบาร 

กาตมนำ้รอนพรอมชา 
กาแฟ 
รองเทาแตะ ชุดขัด
รองเทา 

√ √ √ ผาน 2 คู / 1 ชุด 
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ขอกำหนดเกณฑมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ผาน 

ไมผาน
เกณฑ 

รายละเอียดอุปกรณ 
โรงแรมกรณีศึกษา 

ขอกำหนด ประเทศ
ฝรั่งเศส 

สมาคมโรงแรมไทย 
(THA) และสมาคม

ไทยธุรกิจการ
ทองเท่ียว (ATTA) 

โรงแรมกรณีศึกษา 

√ √ √ ผาน  2 ใบ 
√ √ √ ผาน  2 ชุด 
√ √ √ ผาน WIFI โ ท ร ศ ั พ ท

ภายในประเทศ 
√ √ √ ผาน ไดร 1500 W 

ปลั๊กไฟ 220W แปรงสี
ฟนที ่โกนหนวด  ครีม
อาบน้ำ 

ถุงซกัผา 
เสื้อคลุมอาบน้ำ 
โทรศัพททางไกล/
ตางประเทศ 
เครื่องใชในหองน้ำ เชน 
ครีมอาบน้ำแชมพู ผา
เช็ดมือ ไดรเปาผม 
ปลั๊กไฟสำหรับโกน
หนวด  
มีหองชุดบริการ 2 
แบบ 

√ √ √ ผาน Superior Studio  
Deluxe Studio 
Executive studio  
Superior 1-bedroom 
suite 
Deluxe 1- bedroom 
suite 
Superior 2-bedroom 
suite 
Deluxe 2- bedroom 
suite 
Superior 3-bedroom 
Suite 
Deluxe 3- bedroom 
suite 

เครื่องอำนวยความสะดวกสวนรวม 
√ √ √ ผาน 3 หองอาหาร 
√ √ √ ผาน มากกวา 5 ชนิด 

√ √ √ ผาน มี 
√ √ √ ผาน มี 
√ √ √ ผาน มีขนาด 

หองอาหาร 
หองออกกำลังกายท่ีมี
อุปกรณมากกวา 5 
ชนิด 
หองอบไอน้ำ 
หองนวด 
สระวายน้ำ 
หองประชุมr √ √ √ ผาน 1 สวน 
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ขอกำหนดเกณฑมาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ผาน 

ไมผาน
เกณฑ 

รายละเอียดอุปกรณ 
โรงแรมกรณีศึกษา 

ขอกำหนด ประเทศ
ฝรั่งเศส 

สมาคมโรงแรมไทย 
(THA) และสมาคม

ไทยธุรกิจการ
ทองเท่ียว (ATTA) 

โรงแรมกรณีศึกษา 

√ √ √ ผาน 1 หอง 
√ √ √ ผาน 2 หอง 

√ √ √ ผาน ปอมยาม 

หองประชุมใหญ 
หองประชมุยอยไมนอย
กวา 2หอง 
ระบบตรวจเช็ค 
อุปกรณดานความ
ปลอดภัย 

√ √ √ ผาน กลองวงจรปด 

โรงแรมกรณีศึกษาเปนผู ใชไฟฟาแบบ 3.2.2 ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ใชไฟฟาเพื ่อประกอบธุรกิจ 
อุตสาหกรรม หนวยราชการ สำนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานที่ทำการเก่ียวกับกิจการของตางชาติ และสถานที่ทำการขององคการระหวางประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เก่ียวของซึ่งมี
ความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 30 ถึง 999 กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 
3 เดือนไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว การคิดอัตราคาพลังงานไฟฟาตาม
ชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff)  และมีอุปกรณมาตรฐานดังตาราง 2 

ตารางที่ 2  แสดงรายการอุปกรณมาตรฐานและคุณสมบัติอุปกรณประจำหอง 
ลำดับ รายการ พลังงานไฟฟา จำนวน 

1 โทรทัศน 107 วัตต 1 เครื่อง 
2 กาตมน้ำ 1,800 วัตต 1 เครื่อง 
3 เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 1,442 วัตต 1 เครื่อง 
4 แสงสวาง นีออน ในหองนอน 18 วัตต 1 หลอด 
5 แสงสวาง นีออน ในหองน้ำ 18 วัตต 2 หลอด 
6 แสงสวางหลอดแอลอีดภีายในหอง 12 วัตต 5 หลอด 
7 แสงสวางหลอดแอลอีดีหัวเตียง ดมิเมอร 5 วัตต 2 หลอด 
8 แสงสวางหัวเตยีง (โคมไฟ) 32 วัตต 1 หลอด 
9 ตูเย็น 2 ประตู 157 วัตต 1 เครื่อง 
10 เครื่องสัญญาณเน็ต 5 วัตต 1 เครื่อง 
11 เตารดี 1325 1,325 วัตต 1 เครื่อง 
12 แสงสวางหลอดแอลอีดีในหองน้ำ 12 วัตต 2 หลอด 
13 แสงสวางหลอดแอลอีดีหลอดกลมในหองน้ำ 4 วัตต 2 หลอด 
14 ไดรเปาผม 1,200 วัตต 1 เครื่อง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ระบบปรับอากาศ ติดตั้งเปนระบบมาตรฐานเหมือนกันทุกหอง ประกอบดวย ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

ขนาด 24,000 BTU ยี่หอ Mitsubishi รุน Inverter ฉลากเบอร 5 กระแสไฟฟาสูงสุดแอมแปร (จากขอมูลผูจำหนาย) จาก
การศึกษาพบวาเครื่องปรับอากาศมีภาระทำความเย็นสูงสุดที่ 1.5 ตันความเย็น ใชปริมาณกระแสสูงสุดที่ 7.5 แอมแปร 
กำลังไฟฟาสูงสุดที่ 1 ,600 วัตต กำลังไฟฟาต่ำสุดอยู ที ่ประมาณ 250 ถึง 450 วัตต การใชงานเครื ่องปรับอากาศใน
ระยะเวลา 24 ชม. มีคาเฉลีย่กำลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศอยูประมาณ 500-1, 200 วัตต ตามการปรับอุณหภูมิการใช
งานของพฤติกรรมลูกคาที่เขามาใชบริการ 

 A  B 

ภาพท่ ี2 A ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศเปนชวงเวลา และ B ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาขณะ
ระบบทำงานตามจังหวะการทำความเย็น 

จากภาพที่ 2 A เมื่อพิจารณาปริมาณพลังงานไฟฟาที่ถูกใชงานเปรียบเทียบกับระยะเวลาแลวพบวา พฤติกรรม
ของผูเขาใชบริการโรงแรมมีการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ อุณหภมูทิี่ปรับจะแปรผันตรงกับปริมาณพลังงงานไฟฟาที่
ถูกใชงานไป เมื่อพิจารณาพลังงานไฟฟากับชวงเวลาในชวงที่ 1 นั้น เครื่องวัดแสดงผลการประมวลพลังงานไฟฟาที่ตรวจวัด
ได 0 วัตต ในชวงเวลา 10.00-18.00 น. ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา หองพักดังกลาวยังไมมีผูเขามาใชงานจึงทำใหไมสามารถ
ตรวจวัดคาพลังงานไฟฟาที่ถูกใชงานได ชวงที่ 2 ระยะเวลา 18.00-22.00 น. เมื่อผเูขาพักเขาพักในหองนั้นแลวคาพลังงาน
ไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศที่สามารถตรวจวัดไดจะแสดงสูงขึ้น โดยเมื่อผูเขาพักเขาพัก ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส (Key 
card) จะสั่งระบบเครื่องใชไฟฟาตางๆ ภายในหองพักใหพรอมทำงาน ซึ่งปกติทั่วไประบบปรับอากาศจะทำงานทันทเีมื่อมี
การเปดระบบความชินของกราฟพลังงานไฟฟานั้นจะแสดงออกถงึลักษณะพฤติกรรมในการปรับอุณหภูมดิวย ชวงท่ี 3 และ 
4 ก็จะสามารถอธิบายไดแบบเดียวกบัในชวงที่ 2 อีกดวย 

ระบบแสงสวาง ใชหลอดไฟฟาหลายประเภทภายในหองพัก เพื่อใชในการใหพลังงานแสงสวางและสอดคลอง
ตามวตัถปุระสงคการใชงานภายในหองพัก ไดแก หลอดไฟฟาหลอดแอลอีดีแบบกลมและแบบยาว หลอดไส ซึ่งมีอัตราการ
ใชกระแสไฟฟาที่แตกตางกันตามประเภทของหลอดไฟ โดยภายในหองพักจะเนนการใชพลังงานหลอดไฟฟาแสงสวาง 
หลอดแอลอีดี หลอดกลม และมีการใชพลังงานตามชวงเวลาท่ีใชงาน 

1  2  3  4 

Air Condition Power 
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ภาพท่ี 3 ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวางภายในหองพักในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

จากภาพที่ 3 ระบบไฟฟาแสงสวางมีกำลังการใชไฟฟาสูงสุดอยูที ่ โดยมีการใชพลังงานไฟฟารวมในหองพักมากใน
ชวงเวลา 22.00 น. ถึง 7.00 น. จากคาเฉลี่ยการใชพลังงานสูงสุดอยูที ่ 60 วัตต ในชวงเวลา 22.00 น. ซึ่งเปนชวงที่มีการใช
พลังงานสูงสุด จากการเปดไฟฟาเพื่ออาบน้ำทำธุระสวนตัวภายในหองพักและหองน้ำจากการเปดหลอดไฟ และจะลดลงใน
ชวงเวลา 0.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาพักผอน ซึ่งมีความแตกตางไปตามพฤติกรรมการใชพลังงานแสงสวาง เชน ผูเขาพักจะมีการเปด
หลอดไฟฟาไวบริเวณหัวเตียงหรือบริเวณในหองน้ำหรือระเบียง เพื่อใหมีแสงสวางเล็กนอยเวลาเดินไปเขาหองน้ำ เนื่องจากเปน
หองพักของโรงแรมที่ไมคุนเคย เพื่อใหสะดวกเวลาเดินไปหองน้ำและจะมีพฤติกรรมการใชพลังงานอีกครั้งในชวงเวลา และเมื่อ
พิจารณาจากพฤติกรรมการใชปริมาณพลังงานไฟฟาที่ถูกใชงานเปรียบเทียบกับระยะเวลาแลวพบวาพฤติกรรมของผูใชบริการ
ไฟฟาจะมีพฤติกรรมการใชที่ไมแตกตางกันคือ เมื่อเขาหองในชวงแรกเปดไฟเพื่อสำรวจวาไฟดวงไหนอยูตำแหนงไหนแลวจะทำ
การปดไฟ และจะเปดไฟฟาแสงสวางใชในเวลากลางคืน ซึ่งชวงกราฟในชวงแรกแสดงผลการประมวลพลังงานไฟฟาที่ตรวจวัดได 
คือ 0 วัตตในชวงเวลา 12.00 - 16.00 น. ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาหองพักดังกลาวยังไมมีผูเขาพักมาใชงาน จึงทำใหไมสามารถ
วัดคาพลังงานไฟฟาที่ถูกใชงาน และเมื่อเริ่มมีผูเขาพักเขาพักในหองนั้นแลว ดังแสดงโดยคาพลังงานไฟฟาระบบไฟฟาแสงสวางมี
การถูกเปดใช และที่สามารถตรวจวัดได และความชันของกราฟแสดงถึงความสามารถในการใชไฟฟาจากไฟฟาระบบไฟฟาแสง
สวางและมีการปดเมื่อเลิกใช โดยการทำงานของไฟฟาแสงสวาง จะมีการทำงานของหลอดและสตารทเตอร และเมื่อพบวาไฟดวง
ไหนไมไดใชงาน จะมีการปดไฟฟาแสงสวางดังกราฟในชวงที่ 2 โดยเมื่อผูเขาพักเขาพัก ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส (Key card) 
จะสั่งระบบเครื่องใชไฟฟาตางๆ ภายในหองพักใหพรอมทำงาน ซึ่งปกติทั่วไประบบไฟฟาแสงสวางจะทำงานทันทีเมื่อมีการเปด
สวิตซไฟฟา ความชันของกราฟในชวงแรกแสดงวา หลอดไฟฟาและบลาลาสตทำงานพรอมกันจึงทำใหปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีถูก
ใชงานไปตอนตนนั้นวาคา 60 วัตต และผูเขาพักพบวาหลอดไฟฟาไหนจำเปนจะทำการเปดเพื่อใชงานตอและปดเมื่อเลิกใช  

ภาพท่ี 4 ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวางภายในหองพัก 
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ระบบปลั๊กไฟผนัง ติดตั้งระบบมาตรฐานเหมือนกันทกุหองในระดับเดียวกันและแบงการใชงานอุปกรณไฟฟาท่ี
อยูในหองพักจะมีลักษณะ 2 ปจจัย คือ เครื่องใชไฟฟาที่โรงแรมมีใหเชน โทรทัศน ตูเย็น เตารีด กาตมน้ำรอน ไมโครเวฟ 
และ เครื่องใชไฟฟาสวนตัวของผูเขาพัก เชน ที่ชารจมือถือ โนตบุค และอุปกรณไฟฟาสวนตัว โดยปริมาณพลังงานไฟฟาจะ
ข้ึนอยูกับปริมาณของเครื่องใชไฟฟาภายในหองและผูใชบริการนำเขามา 

ผูวิจัยไดทำการศึกษาระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยทำการศึกษาการ
ใชพลังงานโดยเฉลี่ยของระบบตาง ๆ ในหองพักที่ทำการศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานภายในหองพัก พบวาการใชพลังงาน
โดยสวนใหญเปนการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ รองลงมาคือระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
หองพัก 

การวิเคราะหการอนุรักษพลังงานของผเูขาพัก 
1. ความเขาใจ (Cognitive Component) หลังจากการติดตั้งการตรวจวัดภายในหองพัก ทำใหผูเขาพัก มี

ความเขาใจในเรื่องการใชกระแสไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟาแสงสวางและอุปกรณที่ใชวิธีการปลั๊ก ถึงปริมาณ
กระแสไฟฟา กำลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ และเรียนรูถึงความสูญเสียทางดานพลังงานจากการเปด
เครื่องใชไฟฟาทิ้งไวเมื่อไมอยูหอง และเขาใจถึงวิธีการประหยัดไฟฟาที่มีความสูญเสียมาก ไดแกเครื่องปรับอากาศท่ีมีอัตรา
การใชไฟฟามากถึงรอยละ 65 และนอยสุดอยูที่รอยละ 57 

2. ความรูสึก (Affective Component) หลังจากที่ผูเขาพักเขาใจถึงอัตราการใชหนวยไฟฟาและความสูญเสีย
ทางพลังงานมากขึ้น สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาของผูเขาพักมากยิ่งขึ้น จากการไดเรียนรูที่เห็นเปน
นามธรรมของเครื่องปรับอากาศที่เปนคาใชจายโดยสวนใหญของเครื่องปรับอากาศซึ่งสงผลตอทัศนคติและความรูสึกใน
เรื่องการมีสวนรวมในการลดการใชพลังงานโดยที่ไมกระทบพฤติกรรมการใชไฟฟาโดยปกติ และสงผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปดเมื่อเลิกใชและความรูสึกในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน  

3. พฤติกรรม (Behavior Component) จากการเรียนรู เขาใจและเห็นภาพทางดานการใชพลังงานไฟฟาในระบบ
ตางๆ ของหองพัก สงผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานในทุกเชื้อชาติ และวัตถุประสงคการเขาพัก ที่ตองการมีสวน
รวมในการอนุรักษพลังงาน ซึ่งผูเขาพักของโรงแรมเปนลูกคาในยุโรปท่มีรีะยะเวลาในการเขาพักมากกวา 2 วัน โดยสวนใหญจะ
เขาพัก ที่ประมาณ 10 วัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานสงผลตอการลดการใชพลังงานโดยสูญเปลาไดมาก และ
จากพฤติกรรมดังกลาวทำใหลูกคาไดรับสวนลดจากคาเฉลี่ยทางไฟฟา เปนการรวมกันสรางจิตสำนึกในการใชพลังงาน ที่ได
ผลตอบแทนที่สามารถจับตองได และในขณะเดียวกันไดเกิดกระบวนการสรางจิตสำนึกในการลดการใชพลังงานในระยะยาว
ใหแกผูเขาพักในการนำกลับไปใชยังที่บานพัก และการบอกตอแกคนรอบขาง ครอบครัว และเพื่อน เพื่อใหเขาใจถึงคุณคาของ
การตระหนักถึงคุณคาของพลังงานและสิ่งแวดลอมจากการสรางเครื ่องมาตรวัดพลังงานอัจฉริยะ และการสรางโมบาย
แอพพลิเคชั่นใหเกิดการเรียนรู ซึ ่งสงผลตอพฤติกรรมในระยะยาว จะเห็นไดวาเมื่อลูกคามีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงานสงผลตอการประหยัดพลังงานโดยสมัครใจ สงผลใหการใชพลังงานในโรงแรมลดลงจากสัดสวนของผูเขาพักอัน
เกิดจากการอนุรักษพลังงาน จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปดเมื่อไมใชและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยาง
สูญเปลาลง จากการมีความรูและความเขาใจในเรื่องการใชพลังงานมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการบอกเลาถึงประสบการณ หรือ
ความรูในเรื่องพลังงานอันเกิดจากความเขาใจที่เห็นภาพการใชพลังงานมากย่ิงข้ึน อันจะเห็นไดจากลุมลูกคาเช้ือชาติเยอรมันมี
การบอกเลาถึงประสบการณการเขาพักในโรงแรมที่มีสวนในการอนุรักษพลังงาน ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่เขาพักในชวงเดือน
กันยายนถึงธันวาคม และในชวงสถานการณโควิทไดเกิดการบอกตอถึงมาตรฐานความปลอดภัย การมีสวนลดจากการมีสวน
รวมในการลดการใชพลังงาน สงผลตอจำนวนผูเขาพักไดมีการพักในระยะยาวขึ้น และสงผลตอการแนะนำใหเขามาพักใน
โรงแรมมากข้ึน 
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ลักษณะการใชพลังงานของผูเขาพักสวนใหญจะใชพลังงานทั้ง 3 ประเภท กอนมีการดำเนินงานวิจัยนี้จะไม

เกิดผลประหยัดในทุกดาน ซึ่งปจจัยดานเชื้อชาติ เพศหรอือายุจึงยังไมเปนปจจัยหลักนั้น แตพบวาปจจัยดานทศันคติตอการ
ใชบริการที่ตองตอบแทนคาบริการนั้นในจำนวนมาก สงผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานอยางไมคุมคาและไมเหมาะสม
เพื่อใหตนเองมีความคุมคาตอการรับบริการนั้นๆ สูงสุด เปนผลตอคาพลังงานรวมของทั้งกิจกรรมโรงแรมมีปริมาณสูง 
ตลอดจนปจจุบันโรงแรมยังไมมีระบบ แนวทางตอการดำเนินการดานการอนุรักษพลังงาน  

ดังนั้น การนำระบบการตรวจวัดพลังงานอัจฉริยะในระดับยอย ที่พัฒนาระบบใหสามารถใชงานไดอยางสะดวก 
และมีชองทางแสดงผลที่หลากหลาย สงผลใหลดปริมาณพลังงานลงได โดยเปนปจจัยที่สงผลตอผลประหยัดนั้นเชื้อชาติ 
เพศ และวัตถุประสงคการเขาพักสงผลตอผลประหยัดที่เกิดขึ้น พบวาพฤติกรรมการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ
เครื ่องปรับอากาศเชื ้อชาติยุโรปสามารถแสดงผลการประหยัดไดสูงกวาเชื ่อชาติเอเชียจากการใชพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศนอย เพศหญิงมีแนวโนมการใชพลังงานนอยกวาเพศชาย เปนปจจัยจากมวลรางกายที่มีนอยกวาเพศชาย
ที่ทำใหเกิดการถายโอนความรอนไดรวดเร็วกวา จึงทำใหปริมาณพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศนอยกวา และ
วัตถุประสงคการเขาพักของทั้ง 2 ประเภท ไมมีความแตกตางกันอยางเดนชัดเปนผลจากกำหนดเวลาการเขาออกหองพักที่
ชัดเจนจากวัตถุประสงคของการใชบริการครั้งน้ัน   
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