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 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาประสิทธิภาพการใชอ้าคารเรียน ในส่วนของ

พ้ืนท่ีหอ้งบรรยาย หอ้งปฏิบติัการ และเสนอแนะแนวทางการจดัการพ้ืนท่ี  ท่ีเป็นปัญหาเพ่ือใช้ เป็น

ขอ้มลูพ้ืนฐานในการตดัสินใจวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนในอนาคตของผูบ้ริหาร  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูของพ้ืนท่ีการเรียนการสอน ของอาคาร 4, 4/1, 4/2  อาคาร

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่าหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ยงัคงใช้

พ้ืนท่ีในการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลโดยรวมยงัคงตํ่าว่าเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเพียง  2 หอ้ง จาก 46 หอ้ง ท่ีมีประสิทธิภาพการใชพ้ื้นสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานคือ หอ้งปฏิบติัการ  4/2-206 และ 4/2-305  มีประสิทธิภาพวดัเป็นร้อยละ 105.37 ทั้งสอง

หอ้ง ซ่ึงเกณฑม์าตรฐานกาํหนดไวร้้อยละ 64 และเม่ือพิจารณาอตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา มี 3 

หอ้ง มีค่าสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานคือ หอ้งบรรยายท่ี  4/1-503 มีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาคิดเป็นร้อย

ละ 83.30, หอ้งบรรยาย 4/2-803  ร้อยละ 118.75 และหอ้งปฏิบติัการ 4/2-504 อตัราการใชห้อ้งตาม

เวลาสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานโดย มีค่าคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเกณฑม์าตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 80 ส่วน

อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ โดยภาพรวมมีค่าตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 

 สาํหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 1.ใชน้โยบายการ

จดัการดา้นการเรียนการสอน  2. ใชน้โยบายการจดัการดา้นกายภาพ  3. ใชน้โยบายการจดัการดา้น

ตารางเรียนตารางสอน ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีจาํกดัและไม่

เพียงพอต่อจาํนวนนกัศึกษา  
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 This research aimed to study the utilization efficiency of educational buildings 

particularly lecture and basic science laboratory classrooms.  

 The results will be used for space management recommendations, space planning and 

a decision making at the administrative level. The study of the science building 4, 4/1 and 4/2, 

Rangsit University founded both room types were still under-utilized and had a relatively low 

efficiency according to the Office of the Higher Education Commission Standards. Only two out 

of forty-six laboratory classrooms had a higher utilization rate. Those were laboratory classroom 

4/2-206 and room 4/2-305 (both efficiency rate = 105.37%, standard efficiency rate = 64%). 

When considering the lecture rooms in those three buildings, only three rooms had a higher 

utilization rate per class schedule. Those rooms were: lecture room 4/1-503 (utilization rate per 

class schedule = 83.30%, standard utilization rate = 80%); lecture room 4/2-803 (utilization rate 

per scheduled =118.75%); and laboratory classroom 4/2-504 (utilization rate per scheduled 

=100%). In terms of utilization rate per classroom capacity, none was above the standard rate 

which means all of them were under-utilized. 

 There were three strategies to improve the situation; 1) change the teaching-learning 

methods; 2) reconsider the classroom management policy; 3) revise classroom scheduling. These 

strategies will be used to resolve the shortage of educational space and improve students’ learning 

capacity. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์   

ดร.นนท ์คุณคํ้าชู  อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ ์ ซ่ึงเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํในการทาํวิจยัและ

แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธน้ี์เป็นอยา่งมาก  ขอกราบ

ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ดรุณี มงคลสวสัด์ิ และผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี 

ท่ีกรุณาใหเ้กียรติมาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทุกท่านท่ีไดม้อบความรู้ ทาํใหส้ามารถนาํมาปรับใชก้บัการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี   

 ขอขอบคุ ณ ท่านคณบดี อาจารยป์ระจาํ อาคารวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต ตลอด

เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ประจาํสาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัรังสิต  ท่ีอนุเคราะห์ให้

ขอ้มลูการใชพ้ื้นท่ีอาคาร  รวมถึง ให้สมัภาษณ์ เพ่ือนาํขอ้มลูมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การใช้ พ้ืนท่ี 

รวมถึงขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขในสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

ขอขอบคุณ สุขจิตร ฉตัรโพธ์ิและศศธร บริสิทธ์ินฤดม ตลอดจนพ่ีๆ เพ่ือนๆ ท่ีคอย 

ช่วยเหลือดูแลกนั จนสามารถทาํสารนิพนธน้ี์สาํเร็จไดด้ว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่  ท่ีคอยสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ีและคอ 

เป็นกาํลงัใจจนสามารถสาํเร็จการศึกษาลงได ้

    ขอขอบพระคุณอยา่งสูงต่อทุกท่านท่ีไดก้ล่าวนามขา้งตน้  และขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามขา้งตน้ท่ีช่วยเหลือใหส้ามารถทาํงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีไว ้

ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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