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 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการทาํการประเมินโครงการหลงัการใชง้าน (Post Occupancy 
Evaluation, POE)  ของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ ในเร่ือง
ขนาดการใชพ้ื้นท่ีสาํหรับการเรียนการสอนภายหลงัการปรับปรุงอาคาร  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
กบัมาตรฐานของพ้ืนท่ีหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ รวมถึงเพื่อศึกษาปัญหาท่ีพบและเสนอแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีมี ทั้งเสนอแนวทางในการบริหารจดัการพื้นท่ีไดเ้หมาะสมเพื่อรองรับการ
ขยายตวัในอนาคต 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของพื้นท่ีสาํหรับการเรียนการสอน พบวา่ 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานขนาดและพื้นท่ีของหอ้งเรียน พบวา่มีหอ้งเรียน
ทั้งหมด 9 หอ้ง ท่ีไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้(หอ้งเรียน 7 หอ้งและหอ้งปฏิบติัการ 2 
หอ้ง) ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน 50% ของหอ้งเรียนทั้งหมด 

2. จากการศึกษาพบวา่ขนาดของพื้นท่ีหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ
กบัจาํนวนของนกัศึกษาท่ีตอ้งการใชพ้ื้นท่ีจริงและไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน  

3. ผลการเปรียบเทียบความถ่ีอตัราการใชห้อ้งเรียน พบวา่หอ้งเรียนมีการใชง้านท่ีไม่
คุม้ค่าในแง่ของการใชพ้ื้นท่ีอาคาร 
 ผลการศึกษาน้ี แสดงใหเ้ห็นปัญหาเร่ืองพื้นท่ีท่ีจาํกดัและไม่เพยีงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา 
จากการศึกษาพบวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1.นโยบายการ
จดัการดา้นการเรียนการสอน  2.นโยบายการจดัการดา้นกายภาพ  3.นโยบายการจดัการดา้นตาราง
เรียนตารางสอน ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองพื้นท่ีจาํกดัและไม่เพียงพอต่อ
จาํนวนนกัศึกษา  
 
 

ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม       บณัฑิตวทิยาลยั       มหาวิทยาลยัศิลปากร        ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
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  This research aims to evaluate space utilization of the Faculty of Architecture’s 
building. Post Occupancy Evaluation (POE) is used as a tool to identify problems.  Data are 
collected and analyzed from case studies that portray similar problems.  Suitable standards for 
teaching and learning areas are collected from published papers and used as a tool to evaluate 
the suitability of current area usage in each university.  Subsequently, space management 
tactics used in each institution are studied and later on used as suggestions for the the Faculty 
of Architecture’s building space management strategies.  The study has found that: 
  1. 50% of all the classroom in Architecture’s building are under set forth standards.  
  2. The size of the classroom and studio space, comparing to the number of students 
who actually use the space, is inadequate and inappropriate for usage. 
 3. The frequency rate of classrooms usage shows that almost a quarter of the 
classrooms in used are underutilized.  
 The result of this study illustrates the problem that space is limited and insufficient for 
the numbers of students. Further study finds that the solutions to this issue can be divided into 
three management approaches: 1. Using a management policy in teaching and learning 2. 
Using a management policy in space utilization and 3. Using a management policy in teaching 
schedules.  
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กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.

นนท ์ คุณคํ้าชู  อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ์  ซ่ึงเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํในการทาํวิจยัและ

แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์น้ีเป็นอยา่งมาก  ขอกราบ

ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตรจารย ์ปณิตา วงศม์หาดเลก็ และผูช่้วยศาสตรจารย ์ปรีชญา มหทัธนทวี ท่ี

กรุณาใหเ้กียรติมาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์  

ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุก

ท่านท่ีไดม้อบความรู้ดีๆ ทาํใหส้ามารถนาํมาปรับใชก้บัการทาํงานและชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

และขอขอบคุณ คุณบุญทรัพย ์ศรีรัตนธรรม ท่ีใหก้ารช่วยเหลือดา้นขอ้มูลมาตลอดการทาํวิจยั 

ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัและ

มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีอนุเคราะห์ใหศึ้กษาและสาํรวจพื้นท่ี  รวมถึงสมัภาษณ์อาจารยแ์ละผูค้วบคุม

อาคาร เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นท่ีท่ีใชง้าน  เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะและแนว

ทางการแกไ้ขในสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอขอบคุณเพือ่นๆ พี่ๆ ทุกคนท่ีใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาและคอยช่วยเหลือดูแลกนั จนสามารถ

ทาํสารนิพนธ์น้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัอยากขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแม่  ท่ีคอยสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี

และคอยเป็นกาํลงัใจจนสามารถสาํเร็จการศึกษาลงได ้

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงต่อทุกท่านท่ีไดก้ล่าวนามขา้งตน้  และขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก

ท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามขา้งตน้ท่ีช่วยเหลือใหส้ามารถทาํงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีไว ้ณ 

โอกาสน้ีดว้ย 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




