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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  สามารถแสดงกระบวนการดาํเนินงานวจิยัไดด้งันี*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7  แสดง Flow Chart การวจิยัตั*งแต่เริ5มตน้จนสิ*นสุดกระบวนการ 

เริ�มดาํเนินการ 

ศึกษาสภาพทั�วไปของคณะฯ 

ศึกษาแบบแปลนก่อสร้าง แบบแปลนไฟฟ้า สถานที�ตั'ง 
จาํนวน ขนาด ของเครื�องปรับอากาศและหลอดไฟ 

ศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 

การลา้งทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ การลดเวลาการทาํงาน 

ศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง 

การเปลี5ยนหลอดไฟ T8 เป็น T5 การลดเวลาการทาํงาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ 

สรุปผลการดาํเนินงานวจิยัและเผยแพร่งานวจิยั 

 แปรผลในระบบปรับอากาศ 
และแสงสวา่ง 

 

No 

Yes 
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 1.  ศึกษาสภาพโดยทั5วไปและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
และอญัมณีศาสตร์ เช่น ที5ตั*งของเครื5องปรับอากาศและหลอดไฟฟ้า แบบแปลนของอาคาร แบบแปลน
ของวงจรไฟฟ้า ลกัษณะการติดตั*ง จาํนวนและขนาดของเครื5องปรับอากาศ จาํนวน และขนาด      
ของหลอดไฟฟ้า 
 2.  ศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและวเิคราะห์หาแนวทางในการประหยดัพลงังาน 
  2.1 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ (ดา้นการลดเวลาทาํงาน) 
   2.1.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter เฉพาะในวงจรของระบบปรับอากาศเพื5อวดั     
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดเครื5องปรับอากาศโดยอตัโนมติั 
   2.1.2 ตั*งการเปิด - ปิดระบบเครื5องปรับอากาศเป็น 2 ลกัษณะ คือ ช่วงแรกเปิดใชง้าน
เครื5องปรับอากาศเวลา 08.00น. ถึง เวลาปิด 17.00 น. เปิดเครื5องปรับอากาศแบบต่อเนื5องเป็นเวลา       
9 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั ช่วงที5สองเปิดใชง้านเครื5องปรับอากาศเวลา 
08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. ปิดพกักลางวนัรวมเป็นเวลา 8 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใช้
พลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั 
   2.1.3 จัดเก็บข้อมูลหรือปัจจัยที5 เกี5ยวข้องในระบบปรับอากาศ เช่น ขนาด
เครื5องปรับอากาศ  เวลาใชง้านต่อวนั อุณหภูมิที5ใชง้าน (เทอร์โมสตรัท) ความชื*นสัมพทัธ์ทั*งภายใน
และภายนอกอาคาร ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั บนัทึกลงในแบบฟอร์มการจดัเก็บพลงังาน 
   2.1.4 นาํขอ้มูลที5ไดท้ั*ง 2 ลกัษณะ มาแปลผลเป็นค่าการประหยดัพลงังานและ
ระยะเวลาใชง้านที5เหมาะสมในระบบปรับอากาศ 
  2.2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ (ดา้นการลา้งทาํความสะอาด) 
   2.2.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter เฉพาะในวงจรของระบบปรับอากาศเพื5อวดั       
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดเครื5องปรับอากาศโดยอตัโนมติั 
   2.2.2 ตั*งเวลาเปิด – ปิดเครื5องปรับอากาศตามระยะเวลาการใช้งานที5เหมาะสม 
ทั*งก่อนและหลงัการลา้งทาํความสะอาดเครื5องปรับอากาศ อ่านค่าการใชพ้ลงังานในแต่ละวนั 
   2.2.3 ทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ โดยวิธีการลา้งทาํความสะอาด 
เครื5องปรับอากาศแบบลา้งใหญ่ ทั*ง Condensing Unit และ Fan Coil Unit  
   2.2.4 เก็บข้อมูลการใช้งานเครื5 องปรับอากาศทั*งก่อนและหลังปรับปรุง เช่น 
ขนาดเครื5องปรับอากาศ เวลาใช้งานต่อวนั อุณหภูมิที5ใช้งาน (เทอร์โมสตรัท) ความชื*นสัมพทัธ์              
ทั*งภายในและภายนอกอาคาร ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั บนัทึกลงในแบบฟอร์มการจดัเก็บ
พลงังาน 
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   2.2.5 วิเคราะห์ผลในระบบปรับอากาศ ทั* งทางด้านการลดเวลาทาํงานและ
ทางดา้นการลา้งทาํความสะอาด ที5ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 
  2.3 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบแสงสวา่ง (ดา้นการลดเวลาทาํงาน) 
   2.3.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter ในวงจรของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื5อวดั          
ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งโดยอตัโนมติั 
   2.3.2 ตั*งการเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ช่วงแรกเปิดใชง้าน
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเวลา 08.00 น. ถึง เวลาปิด 17.00 น. เปิดระบบไฟฟ้าแสงสวา่งแบบต่อเนื5อง 
เป็นเวลา 9 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั ช่วงที5สองเปิดใชง้านเครื5องปรับอากาศ 
เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น. รวมเป็นเวลา 8 ชั5วโมง/วนั อ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ในแต่ละวนั  
   2.3.3 จดัเก็บขอ้มูลและปัจจยัที5เกี5ยวขอ้งในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง เช่น ชนิดของโคม 
ชนิดของหลอด ค่าความส่องสวา่ง เวลาใชง้านต่อวนั ลกัษณะของการติดตั*งโคม ตลอดจนค่าการใช้
พลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั และบนัทึกลงในแบบฟอร์มการจดัเก็บพลงังาน 
   2.3.4 นาํขอ้มูลที5ไดท้ั*ง 2 ลกัษณะ มาวิเคราะห์ผล เป็นค่าการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าและระยะเวลาใชง้านที5เหมาะสมในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
  2.4 การวจิยัทางดา้นการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า 
   2.4.1 ติดตั*ง Kilowatt-hour meter เฉพาะในวงจรของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง        
เพื5อวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใช ้Timer ตั*งเวลาเปิด - ปิดเครื5องปรับอากาศโดยอตัโนมติั 
   2.4.2 ตั* งเวลาการเปิด - ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามระยะเวลาการใช้งาน                                   
ที5เหมาะสม ทั*งก่อนและหลงัการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า และอ่านค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั 
   2.4.3 ดาํเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า  
จากชนิด T8 เป็นชนิด T5 
   2.4.4 เก็บขอ้มูลการใชง้านระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ทั*งก่อนและหลงัที5มีการเปลี5ยน
หลอดไฟ เช่น ชนิดของโคม ชนิดของหลอด ค่าความส่องสว่าง เวลาใช้งานต่อวนั ลักษณะ            
ของการติดตั*งโคม ตลอดจนค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละวนั  
   2.4.5 วเิคราะห์ผลขอ้มูลในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ทั*งทางดา้นการลดเวลาทาํงาน         
และทางดา้นการเปลี5ยนหลอดไฟฟ้า ที5ส่งผลต่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับปรุงเปลี5ยนแปลง การลดเวลาทาํงาน   
เพื5อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร์ 
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 4.  สรุปผลการศึกษาวจิยัและขอ้เสนอแนะ เพื5อใชเ้ป็นแนวทางในการเผยแพร่ไปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ ทั*งภายในและภายนอกต่อไป 
  
อุปกรณ์ที�ใช้ในการวจัิย 

 ในการดาํเนินการวจิยัจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื5องมือในการเก็บขอ้มูลดงันี*   
 1.  เครื5องวดักระแสไฟฟ้าชนิดคลอ้งสาย (Digital clamp meter Kyoritsu kew snap 200)  
 2.  เครื5องวดัค่าความส่องสวา่ง (Lux meter Prokit mt-4017) 
 3.  เครื5องวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (Kilowatt-hour meter Mitsubishi mf-63e) 
 4.  เครื5องวดัอุณหภูมิและความชื*นสัมพทัธ์ (Thermometer and relative humidity meter 
Prokit mt-40) 
 5.  ตลบัเมตร (Measuring tape Defa df-8009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




