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งานวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาและความตองการ
ดานพื้นทีใ่ ชสอยของนักศึกษา เพื่อนําไปสูมาตรฐานการออกแบบหอพัก โดยเก็บขอมูล 344
ตัวอยางจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่อยูในหอพัก 4 แบบ ไดแก หอพักนอนรวม 4 คน แบบปรับ
อากาศ และไมปรับอากาศ, หอพักนอนรวม 2 คน แบบปรับอากาศ และหอพักแบบหองชุด 2
หองนอน แยกนอนหองละ 2 คน มีหองรับแขกสวนกลาง แบบปรับอากาศ
ผลการศึกษาพบวาผูที่อยูในหอพักแบบไมปรับอากาศ
มีพฤติกรรมการใชพลังงาน
ไฟฟาคือ จะเปดพัดลมตลอดคืน สวนผูทอี่ ยูในหอพักปรับอากาศจะใชพัดลมกอนในชวง
18.00 น. -21.00 น. จากนัน้ จึงเปลี่ยนไปใชเครื่องปรับอากาศถึงเชา สําหรับคาไฟฟาที่ตองจายราย
เดือนพบวา ผูท ี่อยูในหอพักนอนรวม 4 คน แบบไมปรับอากาศเปนกลุมที่จายคาไฟเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ เดือนละ 110.24 บาท (2.76 % ของรายได) และผูที่อยูในหอพักนอนรวม 2 คน แบบปรับอากาศ
เปนกลุมที่จายคาไฟฟามากทีส่ ุด เฉลี่ยเดือนละ 504.86 บาท (8.41 % ของรายได) สวนดานพืน้ ที่ใช
สอย จากการศึกษาพบวาผูอยูอาศัยสวนใหญมีความเห็นวาขนาดพื้นที่หองที่เหมาะสมควรมีขนาด
9.78 -13.51 ตารางเมตร/คน และพื้นที่ซกั ลาง – ตาก ควรมีขนาดประมาณ 4.35 ตารางเมตร/คน
(ขนาดพืน้ ที่ทศี่ ึกษาในครั้งนีไ้ มนับรวมรวมหองน้ํา)
แมผูใชหอพักสวนใหญมีความพึงพอใจหอพักแบบปรับอากาศมากกวาแบบไมปรับ
อากาศที่ใชเฉพาะพัดลม แตก็มีการใชพดั ลมรวมดวยเสมอ ดังนั้นหากออกแบบหอพักปรับอากาศ
ควรจัดใหมีพดั ลมดวย เพื่อใหผูใชสามารถเลือกอุปกรณไฟฟาเพือ่ ทําใหเกิดสภาวะสบายไดตาม
ตองการ นอกจากนีย้ ังพบวาความพึงพอใจของผูใชแปรผันตรงกับขนาดพื้นที่ที่ใหญขึ้น และผูใช
ยังใหความสําคัญกับขนาดพืน้ ที่สวนซักลาง – ตาก มาก เพราะสวนใหญซักผาเอง ดังนั้นจึงควร
ออกแบบใหเพียงพอตอการใชงานดวย
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The purposes of this research were to study students’ behaviors of energy
consumption and functional requirements in dormitories. This is to use as information for
developing dormitories design guidelines in the future. The research was conducted by using
questionnaire survey among undergraduate students who lived in four bedroom types, which
are 1) an air-conditioned studio type for 4 persons, 2) an non-conditioned studio type for 4
persons, 3) an air-conditioned studio type for 2 persons, and 4) an air-conditioned twobedroom with living room for 4 persons.
The result indicated that the students living in the non-conditioned bedrooms
turned on electric fans all the time, whereas those in air-conditioned bedroom preferred using
electric fans from 18.00 - 21.00 hrs. then when going to bed, turned on air-conditioners until
next morning. The students in non-conditioned bedroom spent least money for electricity,
which was about 110.24 Baht/month/person (2.76% of allowance). The students in the airconditioned two-bedroom spent the most, about 504.86 Baht (8.41% of allowance).
In terms of functional requirements, the bedroom areas between 9.78 – 13.51
sq.m/person were considered acceptable by most students, in addition to a large balcony for
clothes drying. The existing balcony of 4.35 sq.m/person was highly acceptable.
It should be noted that although the air-conditioned bedroom are more preferable
than the non-conditioned bedroom, students did not use the air-conditioners all the time. Most
students chose their own electric fans to achieve thermal comfort before using airconditioners. Thus, it is advisable in design a new dormitory to provide an electric fan in the
air-conditioned bedroom, so that students would have alternative to achieve thermal comfort.
In addition, students’ satisfaction was increased in relation to the larger room. Balcony which
is large enough for clothes-drying and washing was considered necessary for students.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้ สําเร็จไดดวยความความอนุเคราะห จากผศ.ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา แนวคิด และชวยตรวจแกไขในสวนที่บกพรอง
ตางๆ เสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธทกุ ทาน ที่ชวยแนะนําจน
กลายเปนวิทยานิพนธที่สําเร็จสมบูรณ
ขอบคุณสํานักงานทรัพยสินแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ใหขอมูลเบื้องตนและ
อํานวยความสะดวกในงานวิจัย และที่สําคัญคือคุณอนิรุจน เชียงดา หัวหนาศูนยรับเรื่องรองเรียน
ฝายอาคารสถานที่ สํานักงานทรัพยสินแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ใหความชวยเหลือดาน
เอกสารและรายละเอียดในหอพักจนกระทัง่ บรรลุผลสําเร็จเปนอยางดี
ขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผูใหสัมภาษณ และรวมแสดงความคิดเห็น
ซึ่งเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางมาก
ขอบคุณ บิดา มารดา และพี่สาว สําหรับโอกาสและกําลังใจที่มีใหเสมอมา ตลอดจน
เพื่อนๆและผูเกี่ยวของทุกคนที่มีสวนชวยเหลืองานวิจัยในครั้งนี้
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