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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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43 หอ้งปฏิบติัการ 504 อาคาร 4/2 มหาวิทยาลยัรังสิต………………….......................     77 

 

 

 

  

  

  

 

  

ณ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

  

1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

 เน่ืองจากสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํใหมี้การแข่งขนัทางธุรกิจท่ี

สูงข้ึน มนุษยจึ์งเร่ิมเลง็เห็นความสาํคญัของการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูร่อบตวัใหเ้กิดประโยชน์และ

คุม้ค่าท่ีสุด  เพ่ือเป็นการลดตน้ทุน เพ่ิมผลกาํไร  ทั้งน้ีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความสนใจและมีการทาํการศึกษา  ซ่ึงเป็นการใชพ้ื้นท่ีท่ีมีอยูใ่หส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  ทาํใหเ้กิดแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

(ปัญจพงศ ์นาคะบุตร, 2553: 1) 

 ไม่เวน้แมแ้ต่ ธุรกิจทางดา้นการศึกษา  ปัจจุบนั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สกอ) ออกประกาศใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตอ้งมีการจดัส่งรายงานการประเมิน  

ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีอาคาร   สาํหรับ ใชป้ระกอบการพิจารณาการจดัสรรงบประมาณในการ

ปรับปรุงอาคา ร เพ่ือ ใหก้ารบริหารจดัการพ้ืนท่ีท่ีมีอยูส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (เรืองชยั จรุงศิรวฒัน์, 2556) 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  เป็นอีกหน่ึงสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความสนใจในเร่ืองการบริหาร

จดัการพ้ืนท่ีท่ีมีอยูใ่หส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด   ปัจจุบนัมหาวิทยาลยั

รังสิตมีจาํนวนนกัศึกษาเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉล่ียมีอตัราการเพ่ิมข้ึน 500 คนต่อปี  (แผนภูมิท่ี  1)  ส่งผล

ใหต้อ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง รูปแบบ และขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ

มหาวิทยาลยัตลอดเวลา  เน่ืองดว้ยสถานท่ีตั้งมีพ้ืนท่ีจาํกดั อีกทั้งการวางแผนการก่อสร้างอาคารเรียน

และการใชพ้ื้นท่ี ท่ีผา่นมายงัประสบปัญหา พ้ืนท่ีไม่เพียงพอ  จึงมีการทาํหนงัสือร้องของจาก

หน่วยงานต่างๆ ในเร่ืองของการจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบพ้ืนท่ี  เพ่ือ

รับรองจาํนวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน (มหาวิทยาลยัรังสิต สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, 2558)  
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 ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรังสิต ยงัขาดขอ้มลูสารสนเทศสาํหรับนาํมาใชเ้ป็นขอ้มลู พ้ืนฐาน 

ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ในดา้นการวางแผนปรับปรุงอาคาร ประกอบกบัอาคารเรียน    

แต่ละหลงัท่ีมีอยูก่็ไม่ มีหลกัฐาน ว่า มีการใชป้ระโยชน์อาคารเต็ม ประสิทธิภาพแลว้หรือไม่   ทาํให้

ผูว้ิจยัมีความสนท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียนในปัจจุบนั และ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชป้ระโยชน์ อาคาร  โดยเนน้การใชพ้ื้นท่ีทุกส่วนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดหรือปรับปรุงให้

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจาํนวนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิตปี 2553 - 2557  

ท่ีมา  : มหาวิทยาลยัรังสิต, จาํนวนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ปี 2553-2557 (แฟ้มขอ้มลู

คอมพิวเตอร์), ปทุมธานี: สาํนกังานทะเบียน มหาวิทยาลยัรังสิต, 2557. 

 มหาวิทยาลยัรังสิต มีท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี 5 2 / 3 4 7 หมู่บา้นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก     

อ.เมือง จ.ปทุมธานี  จดัการเรียนการสอน 34 คณะ  โดยแบ่งกลุ่มคณะวิชาออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1.1  กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.2  กลุ่มคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

1.3  กลุ่มคณะวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

1.4  กลุ่มคณะวิชาศิลปะและการออกแบบ 

1.5  กลุ่มคณะวิชาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
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 โดยกลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นกลุ่ม คณะวิชา ท่ีมีลกัษณะ

การใชพ้ื้นท่ี อาคารรวมกนัมากท่ีสุด  ประกอบดว้ย  3 อาคารหลกั  คือ อาคารวิทยาศาสตร์  4, อาคาร

วิทยาศาสตร์ 4/1, และอาคารวิทยาศาสตร์  4/2 (ภาพท่ี  1) เป็นกลุ่มอาคารท่ี มีผูใ้ชอ้าคารร่วมกนัถึง  9 

คณะ โดยมีพ้ืนท่ี แบ่งเป็นหอ้งบรรยาย   หอ้งปฏิบติัการ  และสาํนกังาน  โดยมีลกัษณะการใชห้อ้ง

บรรยายร่วมกนั ในส่วนหอ้งปฏิบติัการและสาํนกังานนั้น มีการแยกใชเ้ป็นของแต่ละคณะวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงตาํแหน่งอาคาร กลุ่ม คณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใน 

มหาวิทยาลยัรังสิต ปี 2557  

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม. ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต . เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558. เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 
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2  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 ศึกษาประสิทธิภาพการใชอ้าคารเรียน ในส่วนของพ้ืนท่ีหอ้งบรรยาย และ

หอ้งปฏิบติัการ  

 2.2 เสนอแนะแนวทางการจดัการพ้ืนท่ี  ท่ีเป็นปัญหาและใช้ เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการ

ตดัสินใจวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนในอนาคตของผูบ้ริหาร 

 

3  คาํถามในการวจิยั 

 การจดัการพ้ืนท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ของ กลุ่ม คณะวิชาแพทยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีปัญหาในเร่ืองของ การใชพ้ื้นท่ี ท่ี ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้านใน

ปัจจุบนั จริงหรือไม่ 

 

4   ขอบเขตการศึกษา 

 4.1 ในการวิจยัน้ี จะทาํการการศึกษาเฉพาะหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ ของกลุ่มอาคาร

คณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลยัรังสิต เน่ืองจากเป็นกลุ่มอาคารท่ีมี

จาํนวนผูใ้ชอ้าคารเป็นจาํนวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัอาคารอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลยั และเป็นกลุ่ม

อาคารมีการทาํหนงัสือขอขยายพ้ืนท่ีหอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการมากท่ีสุด (มหาวิทยาลยัรังสิต 

สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, 2558) 

 4.2  จาํนวนนกัศึกษา ตารางการใชพ้ื้นท่ี ตารางการเรียนการสอน ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะ

ใชเ้ฉพาะนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ของกลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศา สตร์สุขภาพ  

มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีอยูใ่นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 (มหาวิทยาลยัรังสิต สาํนกังานอาคาร

และส่ิงแวดลอ้ม, 2558) 

 

5  ขั้นตอนการศึกษาและวธิีการศึกษา 

 5.1 ศึกษาขอ้มลูทางสถิติของคาํร้องเรียนในเร่ืองพ้ืนท่ีหอ้งบรรยาย และหอ้งปฏิบติัการท่ี

ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน  
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  5.1.1 ทาํการรวบรวมขอ้มลูทางสถิติของคาํร้องเรียนในเร่ืองพ้ืนท่ีหอ้งบรรยาย 

และหอ้งปฏิบติัการ ว่าแต่ละอาคารมีจาํนวนการทาํหนงัสือเท่าไรในปีท่ีผา่นมา 

  5.1.2 พิจารณาเลือกกลุ่มอาคารท่ีมีปัญหาในเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีหอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการไม่เพียงพอต่อการใชง้าน เป็นหลกั 

 5.2 ทาํการศึกษาเชิงทฤษฎี บทความและงานวิจยัทางวิชาการ รวมถึงเกณฑม์าตรฐาน 

ขอ้กาํหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพ้ืนท่ี ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

  5.2.1 ศึกษามาตรฐานการออกแบบหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ประเภทต่างๆ ศึกษา

ถึงขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ 

  5.2.2 ศึกษาขอ้กาํหนด ทฤษฎี รูปแบบวิธีการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้ง

บรรยาย หอ้งปฏิบติัการ เพ่ือนาํมาตรวจสอบว่าหอ้งเรียนในปัจจุบนั มีประสิทธิภาพสูงกว่า หรือตํ่า

กว่ามาตรฐานท่ีมีการกาํหนดไว ้

  5.2.3 ศึกษา ขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยั บทความทางวิชาการต่างๆ ในเร่ือง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการพ้ืนท่ี ท่ีมีลกัษณะการศึกษาใกลเ้คียงกบังานวิจยั  ว่ามีรูปแบบการ

จดัการพ้ืนท่ี หรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาในกรณีต่างๆ เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีได ้ไปวิเคราะห์ และหา

ขอ้สรุป วิธีการแกปั้ญหา เพ่ือใหส้ามารถใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีไดสู้งสุด 

  5.2.4 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูรูปแบบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีการเรียน

การสอนของหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ 

 5. 3 ทาํการสาํรวจ รวบรวมขอ้มลูลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีของ กลุ่มอาคาร คณะวิชา

แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต 

  5.3.1 กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการศึกษา โดยพิจารณาเลือกกลุ่มอาคารท่ีมี

ปัญหาในเร่ืองการใชพ้ื้นท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการไม่เพียงพอต่อการใชง้าน เป็นหลกั 

  5.3.2 ทาํการรวบรวมขอ้มลูตารางการใชห้อ้งเรียน และสาํรวจการใชพ้ื้นที

หอ้งเรียนตามจริง เปรียบเทียบกบัการใชง้านตามตาราง การบนัทึกจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้พ้ืนท่ี และ

ลกัษณะการจดัวางเฟอร์นิเจอร์  
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 5.4 ทาํการศึกษาและวิเคราะห์การใชพ้ื้นท่ีจริง ภายในกลุ่มอาคาร คณะวิชาแพทยศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีไดท้าํการศึกษา และหา

แนวทางแกไ้ข 

  5.4.1 นาํขอ้มลูการใชพ้ื้นท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ จากการสาํรวจ ทาํการ

คาํนวณเพ่ือวดัประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 

  5.4.2 วิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหา ว่ามีวิธีหรือแนวทางการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง  

 5.4  สรุปผลการวิจยั และเสนอแนะแนวทางเร่ืองการจดัการพ้ืนท่ีสาํหรับการใชง้าน

ภายในกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

  5.4.1 ใชข้อ้มลูจากสถิติ แผนภูมิ ตารางเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ 

  5.4.2 นาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา ท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ในการ

จดัการพ้ืนท่ีในกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้าน และ

ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคาร และเกิดประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งสูงสุด 

 6.2 สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัอาคารอ่ืนๆ ภายใน

มหาวิทยาลยัหรือโครงการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงได ้
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในบทน้ีจะนาํเสนอการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิด งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

พ้ืนท่ี มาตรฐานการใชพ้ื้นท่ี ของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยั 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1  อาคารและพืน้ที่ทางการศึกษา  

 ในการออกแบบอาคารทางการศึกษานั้น ตอ้งพิจาณาถึงความตอ้งการของผูใ้ชอ้าคารเป็น

หลกั ตอ้งพิจารณาออกแบบเพ่ือตอบสนองทั้งทางกายภาพและความรู้สึกเพ่ือสนบัสนุนใหก้ารเรียน

การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

   สาํหรับพ้ืนท่ีส่งเสริมการศึกษานั้น ความตอ้งการทางกายภาพ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 

และการเลือกพ้ืนท่ีตั้ง จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

  1 ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัดา้นโครงสร้างและการใชง้าน พ้ืนท่ีใชง้านท่ี

เพียงพอและเหมาะสม การควบคุมแสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ  

 2 ดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มหรืออาคารและพ้ืนท่ีมีความสวยงาม มี

บรรยากาศท่ีดี ก่อใหเ้กิดความรู้สึกสงบ และเกิดความรู้สึกท่ีกระตือรือร้น และเป็นอิสระ 

 3 การเลือกท่ีตั้ง ไดแ้ก่ การแบ่งเขตการใชพ้ื้นท่ีโดยรอบอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ปัจจุบนัและอนาคตของการใชง้าน การวางผงัท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัส่วนอ่ืนๆไดแ้ละรูปแบบพ้ืนท่ีมี

การตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของมนุษย ์(ปัญจพงศ ์นาคะบุตร, 2553: 4-5) 

 ลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี  

 1. พ้ืนท่ีอาคาร หอ้ง และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน โดยมีพ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 1.80 

ตารางเมตรต่อผูใ้ช ้1 คน 
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 2.  มีการจดัพ้ืนท่ีและลกัษณะการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน

และเช่ือมต่อกบัส่วนอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่สบัสน 

 3.  การจดับริเวณ ตอ้งมีความยดืหยุน่และเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีมีความแตกต่างกนั 

ตอ้งเอ้ือประโยชน์ต่อการใชส้อยอาคาร ซ่ึงนอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้ไดแ้ลว้นั้นยงัสามารถ

ส่งเสริมปฏิสมัพนัธแ์ละการรวมกลุ่มของผูใ้ชอ้าคารไดอี้กดว้ย 

 4.  แสงสว่างตอ้งมีความเหมาะสม เห็นไดช้ดัเจนและสบายตา โดยการออกแบบนั้นตอ้ง

สามารถควบคุมไดท้ั้งแสงธรรมชาติและการเปิดช่องเปิด หรือแสงสงัเคราะห์ (วิจิตร รุตบางกรู, 

2544: 55-56) 

 1.1 การออกแบบห้องบรรยาย 

   หอ้งประชุม และหอ้งบรรยาย ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนสาํหรับนกัศึกษา

ระดบัอุดมศึกษามีหลายปัจจยัท่ีควรคาํนึงถึงในการออกแบบ รูปแบบ การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ภายใน

หอ้งใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอนถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ท่ีช่วยสนบัสนุนใหก้ารเรียนการ

สอนเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรูปแบบการจดัวางดงัน้ี 

1.1.1 จดัแบบ Theater 

 

ภาพท่ี 2  รูปแบบการจดัหอ้งบรรยายแบบ  Theater 

ท่ีมา :  บริษทั พนัรักเวิร์ค จาํกดั, รูปแบบการจดัห้องประชุมในงานอบรม สัมมนา และกจิกรรมกลุ่ม

(เบือ้งต้น), เขา้ถึงเม่ือ 11 สิงหาคม 2558. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.phanrakwork.com/ 

 

 

THEATER 
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 จากภาพท่ี 2 การจดัหอ้งบรรยายแบบ Theater นั้นเป็นการจดัหอ้งแบบพ้ืนฐานในการจดั

อบรมสมัมนา ขอ้ดีของการจดัหอ้งบรรยายแบบน้ีคือ นกัศึกษา มีจุดโฟกสัเพียงจุดเดียว ทาํใหค้วาม

สนใจทั้งหมดจะถกูส่งไปท่ี อาจารยผ์ูส้อน ดา้นหนา้เวทีเพียงจุดเดียว อีกทั้งยงัเป็นการใชพ้ื้นท่ีหอ้ง

บรรยาย อยา่งคุม้ค่า และเต็มพ้ืนท่ีมากท่ีสุด การจดัหอ้ง บรรยาย แบบน้ีเหมาะมากสาํหรับการ

ฝึกอบรมแบบบรรยายท่ีเนน้เน้ือหา   และมีการฉายภาพบนจอ หาก นกัศึกษา มีจาํนวนมากและหอ้ง

บรรยายขนาดไม่มาก  การจดัหอ้งบรรยายแบบ Theater จะทาํใหส้ามารถรองรับคนไดม้าก  โดยไม่

อึดอดั  

 

 1.1.2  จดัแบบ U-Shape 

 

ภาพท่ี 3  รูปแบบการจดัหอ้งบรรยายแบบ  U-Shape 

ท่ีมา :  บริษทั พนัรักเวิร์ค จาํกดั, รูปแบบการจดัห้องประชุมในงานอบรม สัมมนา และกจิกรรมกลุ่ม

(เบือ้งต้น), เขา้ถึงเม่ือ 11 สิงหาคม 2558. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.phanrakwork.com/ 

 

 จากภาพท่ี 3 การจดัหอ้ง บรรยาย รูปแบบน้ีไม่ว่าจะ U-Shape , V-Shape  เหมาะสาํหรับ

การบรรยายท่ีวิทยากรตอ้งการความใกลชิ้ดกบั นกัศึกษา  เพราะสามารถถือไมคเ์ดินเขา้หา พดูคุย 

สอบถามจากนกัศึกษาไดส้ะดวก สามารถสบตาผูเ้รียนไดง่้าย   
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 1.1.3 จดัแบบ Conference 

              
ภาพท่ี 4  รูปแบบการจดัหอ้งบรรยายแบบ  Conference 

ท่ีมา :  บริษทั พนัรักเวิร์ค จาํกดั, รูปแบบการจดัห้องประชุมในงานอบรม สัมมนา และกจิกรรมกลุ่ม

(เบือ้งต้น), เขา้ถึงเม่ือ 11 สิงหาคม 2558. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.phanrakwork.com/ 

 

 จากภาพท่ี 4 การจดัหอ้ง บรรยาย แบบน้ีเหมาะสาํหรับ ลกัษณะการเรียน ท่ีตอ้งการการ

ระดมสมอง เพ่ือแกปั้ญหา เพ่ือหาขอ้สรุป หรือเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการ เรียน เหมาะสาํหรับ

การเรียนกลุ่มยอ่ยๆตั้งแต่ 10 - 50 คน 

 

 1.2  การออกแบบห้องปฏิบัตกิาร  

  หอ้งปฏิบติัการท่ีใชใ้นการเรียนการสอนจะมีลกัษณะพิเศษ โดยเฉพาะหอ้งเรียน

ปฏิบติัการสาํหรับนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากหอ้งปฏิบติัการวิจยัใน

หลายดา้น เน่ืองจากพ้ืนท่ีภายในหอ้งปฏิบติัการจะใชเ้พ่ือทาํการสอนและการบรรยาย ควบคู่กบัการ

วิจยั โดยเนน้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลกั และกิจกรรมการวิจยัมีความสาํคญัรองลงมา ซ่ึง

ภายในหอ้งเรียนปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมีการกาํหนดโต๊ะปฏิบติัการเฉพาะ

หรือแท่นบรรยายสาํหรับวิทยากรไวท่ี้บริเวณดา้นหนา้ของหอ้ง หรือตั้งอยูใ่นส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัส่วน

กระดานดาํ ซ่ึงอาจจะเป็นผนงักระจกหรือไวทบ์อร์ดก็ได ้รวมถึงมีการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน เช่น เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ (Projector) หรือกลอ้งอิเลก็ทรอนิกส์

เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มและสภาวะของการเรียนการสอนใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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 การกาํหนดตาํแหน่งและรูปแบบของชุดผูป้ฏิบติัการ จะตอ้งคาํนึงถึงการปรับเปล่ียนให้

สามารถใชใ้นการเรียนการสอนและการทาํวิจยัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเดียวกนั ตามปกติแลว้การกาํหนด

ตาํแหน่งชุดปฏิบติัการมกักาํหนดตาํแหน่งตายตวั โดยกาํหนดทิศทางของโต๊ะปฏิบติัการหนัหนา้ไป

ทางผูบ้รรยาย ตั้งกระจายตวัเรียงแถวอยา่งต่อเน่ืองกนัอยูบ่นพ้ืนท่ีในหอ้งปฏิบติัการ ดงัตวัอยา่งใน

ภาพท่ี  5 - ภาพท่ี 7 แต่บางคร้ังอาจมีการใชชุ้ดปฏิบติัการท่ีเคล่ือนยา้ยไปมาไดเ้พ่ือใหส้ามารถจดั

หอ้งเรียนไดห้ลายรูปแบบ และสามารถทาํการบรรยายและวิจยัพร้อมกนัภายในพ้ืนท่ีเดียวกนั ภายใน

หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการมกัไม่มีการทาํชั้นหรือตูล้อยท่ีอยูเ่หนือศีรษะในบริเวณพ้ืนท่ีตรงกลางหอ้ง 

มีเพียงบริเวณส่วนพ้ืนท่ีผนงัโดยรอบหอ้งเท่านั้น บริเวณตรงกลางมกัมีเพียงตูเ้ก็บของใตโ้ต๊ะ

ปฏิบติัการ เพ่ือมิใหบ้ดบงัวิสยัทศัน์ในการมองและการไดย้นิเสียงจากการบรรยายท่ีเกิดข้ึนใน

ระหว่างการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพตวัอยา่งหอ้งปฏิบติัการท่ีสามารถทาํการวิจยัและการเรียนการสอนร่วมกนัภายในพ้ืนท่ี

เดียวกนั   

ท่ีมา : Custer, Jason W., Time – Saver Standard, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 1997), 510  
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ภาพท่ี 6  ภาพตวัอยา่งรูปแบบของหอ้งปฏิบติัการท่ีใชท้าํวิจยัและการเรียนการสอนร่วมกนั 

ท่ีมา : Custer, Jason W., Time – Saver Standard, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 1997), 510  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  ภาพตวัอยา่งรูปแบบของหอ้งปฏิบติัการท่ีใชอ่้างนํ้ าเป็นศนูยก์ลางของชุดโต๊ะปฏิบติัการ

เพ่ือใชใ้นการวิจยัและการเรียนการสอน   

ท่ีมา : Custer, Jason W., Time – Saver Standard, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 1997), 510  
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 โดยปกติหอ้งเรียนปฏิบติัการมกัทาํการเรียนการสอนในช่วงเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 

8.00 – 16.00 น. หรือ 9.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และปราศจากการเรียนการสอนใน

ช่วงเวลาเยน็หรือในช่วงวนัหยดุ แต่ในขณะน้ีพบว่ามีแนวโนม้ในการใชง้านหอ้งเรียนปฏิบติัการมาก

ข้ึน โดยมีการใชง้านเกือบตลอดเวลาเพ่ือรองรับการศึกษา ดว้ย วิธีทาง ไกลหรือมีการเปิดอบรม

การศึกษาต่อเน่ือง ซ่ึงจะใชเ้วลาในช่วงเยน็หรือในวนัหยดุ  เพ่ือเป็นชัว่โมงเรียนของชั้นเรียนพิเศษ

ดงักล่าว รวมทั้งในปัจจุบนัหอ้งเรียนปฏิบติัการมกัออกแบบใหส้ามารถทาํงานวิจยัและการเรียนการ

สอนควบคู่กนัไป ดงันั้นในการออกแบบหอ้งปฏิบติัการแล ะงานระบบประกอบอาคารท่ีเก่ียวขอ้ง

ควรออกแบบใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง  โดยไม่มีปัญหาเกิดข้ึน  การ

ออกแบบใหมี้ความยดืหยุน่ก็เป็นส่ิงจาํเป็นอีกประการหน่ึง  เพ่ือใหส้ามารถปรับเปล่ียนและรอง รับ

จาํนวนนิสิตนกัศึกษาท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในแต่ละภาคการศึกษา  และถา้หาก

สามารถปรับเปล่ียนหรือเคล่ือนยา้ยเฟอร์นิเจอร์ไดจ้ะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดรูปแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนไดห้ลากหลายรูปแบบดงัภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8  ภาพตวัอยา่งการจดัเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนและเคล่ือนยา้ยไดภ้ายใน

หอ้งปฏิบติัการในรูปแบบต่างๆ   

ท่ีมา : Watch, Daniel, Building type basics for laboratories. (New York: John Wiley & son, 2001), 69
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  หากเป็นกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอหรือเป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีออกแบบและสร้างข้ึนมาใหม่

ภายในหอ้งเรียนอาจมีส่วนหอ้งประชุมหรือหอ้งบรรยาย  ซ่ึงใชร่้วมกนัสาํหรับหอ้งปฏิบติั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เพ่ือใชใ้นการบรรยายก่อนท่ีจะเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีส่วนหอ้งปฏิบติัการต่อไป  ดงัภาพท่ี 8 นอกจากน้ีการ

ออกแบบหอ้งเรียนปฏิบติัการสามารถอาศยัแนวความคิดในการใชส่้วน สนบั สนุนของ

หอ้งปฏิบติัการหลายส่วนร่วมกนั การออกแบบหอ้งเรียนปฏิบติัการอาจจะติดกบัหอ้งปฏิบติัการการ

วิจยัเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการใชท้รัพยากรร่วมกนั เช่น หอ้งปฏิบติัการเคมีอินทรี ยแ์ละเคมีอนิ -

นทรียแ์ละวิชาเคมีพ้ืนฐาน สามารถใชท้ดลองบางอยา่งร่วมกนั  

  หอ้งเรียนปฏิบติัการควรมีขนาดใหญ่เพียงพอเพ่ือรองรับบุคลากรไดเ้ป็นจาํนวนมากและ

มีจาํนวนเกา้อ้ีปฏิบติัการ  (Stool) จาํนวนมากกว่าหอ้งปฏิบติัการทัว่ไป  โดยใชจ้าํนวนนกัศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเป็นตวักาํหนดขนาดของหอ้งปฏิบติัการเพ่ือการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 

2 มาตรฐานของพืน้ที่ใช้สอยที่เกีย่วข้องกบังานวจิยั 

 2.1  มาตรฐานพืน้ที่ห้องบรรยาย   

  ในการวิจยัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์อาคารสถานศึกษา จะพิจารณาถึงความจุของ

หอ้ง โดยตอ้งคาํนึงว่าขนาดของหอ้งมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

ซ่ึงโดยปกติแลว้มกัหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีต ํ่าสุดท่ีจดัไวส้าํหรับนกัศึกษา 1 คน การกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน

นอกจากจะพิจารณาจากขนาดร่างกาย ยงัตอ้งพิจารณาประเภทหลกัสูตร วิธีการสอน กิจกรรมท่ีทาํ 

และการแบ่งขนาดของกลุ่มอีกดว้ย ดงันั้นเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ื้นท่ีจึงแตกต่างกนัออกไป  

 Basil Castadi (1969: ไม่ปรากฏเลขหนา้ ) ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ื้นท่ีหอ้ง

บรรยายในมหาวิทยาลยัไวด้งัน้ี 

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  90 - 130 คน ควรมีพ้ืนท่ี  1.00  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  50 คน ควรมีพ้ืนท่ี  1.60  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  30 คน ควรมีพ้ืนท่ี  2.00  ตารางเมตรต่อคน  

  Feaderic C. Wood (1970: ไม่ปรากฏเลขหนา้ )  ไดเ้สนอเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ื้นท่ี

หอ้งบรรยายในมหาวิทยาลยัไวด้งัน้ี 
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  หอ้งเรียนขนาดความจุ   80 - 200 คน ควรมีพ้ืนท่ี  0.90  - 1.30  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ   25 - 80  คน ควรมีพ้ืนท่ี  1.30  - 1.80  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ    8 - 25  คน ควรมีพ้ืนท่ี  1.80  - 2.30  ตารางเมตรต่อคน  

 Franklin G. Matsler (1966: ไม่ปรากฎเลขหนา้) ไดก้าํหนดค่ามาตรฐานการใชพ้ื้นท่ีหอ้ง

บรรยายในมหาวิทยาลยัไวด้งัน้ี  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  110 - 200 คน ควรมีพ้ืนท่ี   0.80  - 0.90  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ    65 - 110 คน ควรมีพ้ืนท่ี   1.10  - 1.30  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุ      35 - 65 คน ควรมีพ้ืนท่ี   1.20  - 1.30  ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งเรียนขนาดความจุไม่เกิน  35 คน ควรมีพ้ืนท่ี   1.30  - 2.00  ตารางเมตรต่อคน  

 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ปี 2556 ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานในการใช้

พ้ืนท่ีหอ้งบรรยายในระดบัอุดมศึกษาไวด้งัน้ี (กาํจร ตติยกวี, 2556 ) 

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  300 คน ควรมีพ้ืนท่ี  0.90  ตารางเมตรต่อคน 

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  200 คน ควรมีพ้ืนท่ี  0.90  ตารางเมตรต่อคน 

  หอ้งเรียนขนาดความจุ  100 คน ควรมีพ้ืนท่ี  1.00  ตารางเมตรต่อคน 

  หอ้งเรียนขนาดความจุ    50 คน    ควรมีพ้ืนท่ี  1.10  ตารางเมตรต่อคน 

  หอ้งเรียนขนาดความจุ    25 คน   ควรมีพ้ืนท่ี  1.50  ตารางเมตรต่อคน 

 จากการศึกษา มาตรฐานพ้ืนท่ีหอ้งบรรยาย มีขนาดการใชพ้ื้นท่ีต่อคนใกลเ้คียงกนั ในคร้ัง

น้ีจะนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปทาํการเปรียบเทียบเพ่ือหาค่ามาตรฐานท่ีนอ้ยท่ีสุด และใชป้ระกอบในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูในบทถดัไป 

 2.2 มาตรฐานพืน้ที่ห้องปฏิบัตกิาร 

  การกาํหนดมาตรฐานการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการหรือพ้ืนท่ีใชส้อยต่อคนนั้นมี

ความสาํคญัมาก เน่ืองจากหอ้งปฏิบติัการมีลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีต่างกนั ถา้เปรียบเทียบกบัหอ้งเรียน 

จะเห็นว่ากิจกรรมท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทุกภาควิชา แต่สาํหรับกิจกรรมท่ีอยูใ่น

หอ้งปฏิบติัการนั้นแตกต่างกนัมาก เป็นเหตุใหก้ารใชพ้ื้นท่ีมีความแตกต่างกนั และยงัแตกต่างกนัใน

แต่ละมหาวิทยาลยัอีกดว้ย 
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 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ปี 2556   ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานในการใช้

พ้ืนท่ีหอ้งปฏิบติัการทดลอง สาํหรับการเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร์ ในระดบัอุดมศึกษาไว้

ดงัน้ี (กาํจร ตติยกวี, 2556) 

  หอ้งปฏิบติัการทดลองเคมี ฟิสิกส์ ขนาดความจุ  50 คน 3.50 ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งปฏิบติัการทดลองดา้นอ่ืนๆ ขนาดความจุ  50 คน 3.00 ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งปฏิบติัการทดลองเคมี ฟิสิกส์ ขนาดความจุ  25 คน 4.00 ตารางเมตรต่อคน  

  หอ้งปฏิบติัการทดลองดา้นอ่ืนๆ ขนาดความจุ  25 คน 3.50 ตารางเมตรต่อคน  

 มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั วสท 3002-51 (สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ , 

2555: 58)  ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานในการใชพ้ื้น ท่ีหอ้งปฏิบติัการทดลอง ขนาดพ้ืนท่ี 5 ตาราง -

เมตรต่อคน แต่ไม่ไดร้ะบุขนาดความจุของจาํนวนคน 

 จากการศึกษา มาตรฐานพ้ืนท่ีหอ้งปฏิบติัการ ในคร้ังน้ีจะนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปทาํการ

เปรียบเทียบเพ่ือหาค่ามาตรฐานท่ีนอ้ยท่ีสุด และใชป้ระกอบในการวิเคราะห์ขอ้มลูในบทถดัไป 

 

 2.3 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน 

          สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี 2557 ไดก้าํหนดมาตรฐานประสิทธิภาพ

การใชห้อ้งเรียน โดยแบ่งเป็นประเภทหอ้งบรรยาย และหอ้งปฏิบติัการ ไวด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑม์าตรฐานประสิทธิภาพการใชห้อ้ง (กาํจร ตติยกวี, 2556) 

 

 

 

 

 
 

 

   จากตาราง สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดเกณฑม์าตรฐานหอ้งบรรยาย

และ หอ้งปฏิบติัการไว ้3 ส่วน คือ ประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน, อตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา, 
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อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ ในการคาํนวณผลท่ีไดค้วรเท่ากบัหรือใกลเ้คียงค่าท่ีกาํหนดจึงจะ

ถือว่าหอ้งดงักล่าวมีประสิทธิภาพมีจาํนวนนกัศึกษา ขนาดของพ้ืนท่ี และเวลาในการใชพ้ื้นท่ีมีความ

เหมาะสม กรณีผลท่ีออกมาสูงหรือตํ่ากว่า เกณฑท่ี์กาํหนดถือว่าหอ้งนั้น มีจาํนวนนกัศึกษา ขนาด

ของพ้ืนท่ี และเวลาในการใชพ้ื้นไม่เหมาะสม 

   2.3.1 คาํจาํกดัความที่ใช้ในการศึกษาวเิคราะห์ 

   2.3.1.1 ห้องเรียน  หมายถึง  หอ้งบรรยาย  หอ้งปฏิบติัการ  

   2.3.1.2 ขนาดความจุของห้อง หมายถึง  อตัราส่วนระหว่างพ้ืนท่ีของหอ้งต่อ

นกัศึกษา  1 คนตามเกณฑม์าตรฐาน  

   2.3.1.3 จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์    หมายถึง จาํนวนชัว่โมงท่ี

ใชห้อ้งจริงตามตารางสอนท่ีจดัไว ้ใน 1 สปัดาห์ 

   2.3.1.4 จาํนวนช่ัวโมงที่ควรใช้ห้องจริงอย่างเตม็ที่ใน 1 สัปดาห์   หมายถึง 

จาํนวนชัว่โมงท่ีควรเขา้ไปใชห้อ้งไดอ้ยา่งเต็มท่ีตามเกณฑใ์น 1 สปัดาห์ ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห์ใน

คร้ังน้ีกาํหนดว่าควรมีการใชห้อ้งอยา่งเต็มท่ีสปัดาห์ละ  35 ชัว่โมง (กาํจร ตติยกวี, 2556 ) 

     2.3.1.5 อตัราการใช้ประโยชน์ตามเวลา หมายถึง จาํนวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริง

ใน 1 สปัดาห์ เม่ือเทียบเป็นร้อยละของจาํนวนชัว่โมงท่ีควรใชห้อ้งอยา่งเต็มท่ีภายใน 1สปัดาห์ 
 

อตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา (%)     =    จาํนวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงใน 1 สปัดาห์    x  100  

                                                             จาํนวนชัว่โมงท่ีควรใชห้อ้งจริงอยา่งเต็มท่ีใน 1 สปัดาห์ 

 

      2.3.1.6  อตัราการใช้ประโยชน์ตามความจุของห้องเรียน  หมายถึง ความจุ

จริงของหอ้งใน 1 สปัดาห์ (จาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง  จริงใน 1  สปัดาห์ ) เม่ือเทียบเป็นร้อยละขอ

ความจุเต็มท่ีตามความ จริงของหอ้งใน 1 สปัดาห์  ความจุเต็มท่ีตามความเป็นจริงของหอ้ง ใน 1 

สปัดาห์ หมายถึง ความจุเต็มท่ีของหอ้ง ตามจาํนวนชัว่โมงท่ีควรใชอ้ยา่งเต็มท่ีใน 1 สปัดาห์  ความจุ

เต็มท่ีของหอ้ง  หมายถึง  อตัราส่วนระหว่างพ้ืนท่ีของหอ้งกบัพ้ืนท่ีต่อคนตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ(%)   =    จาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริงใน 1 สปัดาห์   x   100 

                                                             จาํนวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริง x ขนาดความจุของหอ้ง 
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     2.3.1.7 ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน  หมายถึง ผลคูณระหว่างอตัราการใช้

ประโยชน์ตามเวลา และอตัราการใชป้ระโยชน์ตามความจุหารดว้ย 100 
 

ประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน(%)  =   อตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา x อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ 

                                                                                100  

 

3 การบริหารจดัการพืน้ที่  

 3.1 ภาพรวมของการบริหารจดัการพืน้ที่  

  จากการศึกษาทาํใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการบริหารจดัการพ้ืนท่ี โดยเฉพาะใน

เร่ืองเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวั ในปัจจุบนั ทาํใหอ้งคก์รภาคธุรกิจส่วนใหญ่ขยายตวัตามไปดว้ย เช่น 

การเพ่ิมสายงานการผลิต เพ่ิมสาขา เพ่ิมบุคลากร ซ่ึงทาํใหห้ลายองคก์รประสบปัญหาดา้นกายภาพ ท่ี

มีผลกระทบกบัการทาํงาน ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีอาคารไม่เพียงพอกบัจาํนวนบุคลากร พ้ืนท่ีท่ีจดัใหไ้ม่

เหมาะสมกบัการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่เหมาะสม 

 เน่ืองจากสภาวะท่ีตอ้งมีการแข่งขนัทางธุรกิจสูงข้ึน จาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนตาม

ไปดว้ย ในขณะท่ีบุคลากรมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน แต่มีพ้ืนท่ีในการบริหารจดัการเท่าเดิมหรือมีพ้ืนท่ีจาํกดั

ทางออกท่ีมกัพบเสมอเพ่ือแกไ้ขปัญหาคือ การเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยโดยการสร้างอาคารใหม่ เช่าพ้ืนท่ี

เพ่ิม หรือวางแผนออกแบบตกแต่งพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสม และเพียงพอต่อการขยายตวั ซ่ึงตอ้งมีการ

ลงทุนเพ่ิม ขณะเดียวกนัการสร้างอาคารใหม่ มกัประสบปัญหาท่ีการใชอ้าคารใหม่เป็นหลกั ท้ิง

อาคารเก่าใหร้กร้าง ทาํใหส้ิ้นเปลืองและใชท้รัพยากรไม่คุม้ค่า 

 จากกระแสการลดตน้ทุน เพ่ิมผลกาํไร และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรขององคก์รอยา่ง

คุม้ค่า ทาํใหห้ลายฝ่ายหนัมาใหค้วามสนใจกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่ โดยเฉพาะอาคารหรือพ้ืนท่ี

สาํนกังาน โดยเนน้ใชพ้ื้นท่ีทุกส่วนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงใหใ้ชง้านอยา่งเหมาะสม 

เพราะในปัจจุบนัอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ี  การปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือการขยายพ้ืนท่ีมีราคาสูง ถา้การบริหาร

จดัการไม่ดีพออาจจะเป็นการลงทุนท่ีเสียประโยชน์ได ้
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 3.2 แนวคดิในการบริหารจดัการพืน้ที่ที่มอียู่อย่างจาํกดั 

  3.2.1 Hoteling   

   เป็นกลยทุธก์ารจดัพ้ืนท่ีทาํงานรูปแบบใหม่ท่ีเลียนแบบการจดัการของ

โรงแรม ซ่ึงผลดักนัใชง้านพ้ืนท่ีเดียวกนั โดยเปรียบสาํนกังานเป็นเสมือนโรงแรม  ประกอบดว้ย

พ้ืนท่ีทาํงาน โต๊ะทาํงาน และอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น พนกังานเปรียบเสมือนลกูคา้ มีการจดัการการใช้

เหมือนการเขา้พกัในโรงแรม คือ มีการจองล่วงหนา้ กาํหนดช่วงเวลาใชง้านตามความตอ้งการของ

พนกังานแต่ละคนอยา่งชดัเจน โดยมีระบบจดัการและตรวจสอบเวลาเขา้ออก (Check-in/Check-out) 

หอ้งของโรงแรมคือส่วนทาํงาน และจดัเตรียมพ้ืนท่ีทาํงานเป็นส่วนกลาง แบบไม่มีเจา้ของในจาํนวน

ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมพร้อมอุปกรณ์สาํนกังา นและ การบริการท่ี

จาํเป็นเตรียมไวอ้ยา่งครบครัน (Preiser and Vischer, 2005) 

 Hoteling สามารถช่วยแกปั้ญหาขององคก์รในดา้นทรัพยากร ทางกายภาพ และการใช้

พ้ืนท่ีโดยจะมุ่งเนน้การจดัการ  การใชพ้ื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ลดพ้ืนท่ีท่ีมากเกินความจาํเป็น 

ช่วยแกปั้ญหาการขยายตวัขององคก์ร ซ่ึงมกัตอ้งการพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมและประสบปัญหาการมีพ้ืนท่ีไม่

เพียงพอ และแกปั้ญหาดา้นค่าใชจ่้าย ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายจากการสร้างอาคารใหม่  หรือเช่าพ้ืนท่ี

เพ่ิมเติม ลดค่าใชจ่้ายดา้นการบริการ การบาํรุงรักษาพ้ืนท่ีท่ีมากเกินความจาํเป็น 

 โดยสรุป Hoteling ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพ้ื้นท่ีอาคาร ดงัน้ี 

   3.2.1.1 ลดค่าใชจ่้ายระยะยาว เน่ืองจากประหยดัพ้ืนท่ีใชง้าน ลดภาระดา้น

การดูแลรักษาอาคาร และประหยดัค่าใชจ่้ายในการสร้างอาคารใหม่ 

   3.2.1.2 มีการใชอ้าคารใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ขององคก์รใหดี้ข้ึนเหมาะสมกบัรูปแบบการทาํงาน 

   3.2.1.3 สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ร จากสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสม สามารถใชง้านพ้ืนท่ีอยา่งอิสระ เลือกเวลาเขา้ทาํงานไดต้ามตอ้งการ ส่งผลทางออ้มต่อการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  
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    3 .2.2 Mobile Office  

   คือรูปแบบของสาํนกังานท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานทั้งหมดขององคก์รซ่ึงมี

พ้ืนฐานดา้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีอาจจะต่างกนัหรือคลา้ยคลึงกนัไดมี้โอกาสพบปะ

แลกเปล่ียนความรู้ และมีการประสานงานร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ แนวความคิดหลกัคือ  พนกังานจะ

ไม่มีท่ีนัง่ประจาํ หรือนัง่ชิดติดกบัผูร่้วมงานคนใดคนหน่ึงตลอดเวลา  แต่พนกังานจะสามารถยา้ยท่ี

นัง่ไปนัง่กบัเพ่ือนร่วมงานท่ีตอ้งการประสานงาน หรือปฏิบติังานร่วมกนัเฉพาะช่วงเวลาท่ีตอ้งติดต่อ

ประสานงานเท่านั้น และเม่ือเสร็จภารกิจก็จะยา้ยไปนัง่กบัเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนท่ีจะตอ้งประสานงาน

ในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป (Preiser and Vischer, 2005) 

 สรุปจุดเด่นของ Mobile Office มีดงัต่อไปน้ี 

 1. จะสามารถเพ่ิมเน้ือท่ีใชส้อยของสาํนกังานไดม้ากข้ึนกว่าเดิม และเกิดประโยชน์สูงสุด

ในการใชง้าน เน่ืองจาก 

  1.1  เปล่ียนโต๊ะทาํงานจากเดิมท่ีเป็นโต๊ะส่วนบุคคลไปเป็นโต๊ะทาํงานใหญ่ และนัง่

ทาํงานร่วมกนั 

  1.2  ลดการใชผ้นงั Partition กั้นเป็นหอ้งทาํงานของแต่ละบุคคล จึงทาํใหส้าํนกังาน

โล่งข้ึนกว่าเดิม 

  1.3  ลดการใชตู้เ้อกสาร เน่ืองจากเอกสารส่วนใหญ่จะถกูจดัเก็บเป็น Digital File ใน

เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 

  1.4  เน้ือท่ีหอ้งทาํงานมีความยดืหยุน่ ( Flexible)  สะดวกและคล่องตวัในการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบสาํนกังานใหส้ามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคไ์ดท้นัที เช่น สามารถจดัเป็น

หอ้งประชุม โดยนาํตน้ไมก้ระถางมากั้นเป็นแนวหอ้ง และนาํจอ ทีวีมาติดตั้ง  ก็สามารถ ใช้เป็นหอ้ง

ประชุม และเม่ือเลิกใชง้านก็สามารถปรับเปล่ียนเป็นท่ีทาํงานไดท้นัที 

  1.5  ลดการเดินสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์เพราะการส่ือสารส่วนใหญ่จะเป็นแบบไร้

สาย (Wireless) 

 2.  พนกังานไม่มีโต๊ะทาํงานประจาํตวั จึงสามารถยา้ยท่ีนัง่เพ่ือทาํงานร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมงานคนอ่ืนๆ ตามภาระงานท่ีตอ้งทาํงานร่วมกนั 

 3.  เป็นสาํนกังานท่ีลดการใชก้ระดาษลงใหน้อ้ยท่ีสุด จนสุดทา้ยจะกลายเป็นสาํนกั 
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งานไร้กระดาษ (Paperless Office) นอกจากนั้นจะช่วยลดการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสารดว้ย 

      4.  การใชก้ารจดัการความรู้ (KM) มาการจดัสาํนกังานน้ี จะช่วยส่งเสริมดงัน้ี 

  4.1 การแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Exchange) 

  4.2 ทกัษะและประสบการณ์ความรู้เฉพาะตวั (Individual Knowledge) 

  4.3 การใชค้วามรู้ร่วมกนั (Knowledge Sharing) 

  4.4 การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ (Knowledge Creation) 

 5. การประชุมอยา่งเป็นทางการจะลดลง  เน่ืองจากพนกังานจะมีการประชุมหารือ

ตลอดเวลาในขณะท่ีนัง่ทาํงานท่ีโต๊ะทาํงานเดียวกนั 

 6. หอ้งทาํงานจะเปิดโล่ง ไม่แออดั และสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มของอากาศ กล่ิน

ไม่พึงประสงค ์และความช้ืนในหอ้งทาํงานไดง่้ายข้ึน 

 7. ลดช่องว่าง (Gap) ระหว่างพนกังานในองคก์ร เพราะแต่ละคนจะมีความคล่อง 

ตวัในการเขา้มาพบปะพดูคุย และปรึกษาหารือ ทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  ทาํใหเ้กิดสายสมัพนัธ์

ซ่ึงกนัภายในองคก์ร 

 

  3.2.3 การจดัห้องเรียนเสมอืนจริง (Virtual Classroom)  

   ไดมี้ผูใ้หค้วามหมา ยของหอ้งเรียนเสมือนจริงไวห้ลายท่าน (มหาวิทยาลยั

พระจอมเกลา้ธนบุรี งานบริการโสตทศันูปกรณ์, 2558) ดงัน้ี  

 ศ.ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ไดก้ล่าวถึงความหมายของหอ้งเรียนเสมือน (Virtual Classroom) 

ว่าหมายถึง การเรียนการสอนท่ีผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียน

เขา้ไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้หบ้ริการเครือข่าย  (File Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู ้

ใหบ้ริการเวบ็ (Web Server) อาจเป็นการเช่ือมโยงระยะใกลห้รือระยะไกลผา่นทางระบบการส่ือสาร

และอินเตอร์เน็ต ผูส้อนจะออกแบบการเรียนการสอนไว ้โดยกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ

ต่างๆ โดยนาํเสนอผา่นเวบ็ไซตป์ระจาํวิชา จดัสร้างเวบ็เพจในแต่ละส่วนใหส้มบูรณ์  ผูเ้รียนจะเขา้สู่

เวบ็ไซตป์ระจาํวิชาและดาํเนินการเรียนไปตามระบบการเรียนท่ีผูส้อนออกแบบไวใ้นระบบเครือข่าย 

มีการจาํลองสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในลกัษณะเป็นหอ้งเรียนเสมือน  
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 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หอ้งเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เป็นการเรียน

การสอนท่ีจะตอ้งมีการนดัเวลา นดัสถานท่ี นดัผูเ้รียนและผูส้อน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนการสอน  มีการ

กาํหนดตารางเวลาหรือตารางสอน ผูเ้รียนไม่ตอ้งเดินทาง  แต่สามารถ เรียกผา่นเครือข่ายตาม

กาํหนดเวลาเพ่ือเขา้หอ้งเรียน และเรียนไดแ้มจ้ะอยูท่ี่ใดในโลก  

 บุญเก้ือ ควรหาเวช  ไดก้ล่าวถึงหอ้งเรียนเสมือน  (Virtual Classroom) หมายถึง  การ

จดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนจะเรียนท่ีไหนก็ได ้เช่น ท่ีบา้น ท่ีทาํงาน  โดยไม่ตอ้งไปนัง่เรียนใน

หอ้งเรียนจริงๆ ทาํใหป้ระหยดัเวลา ค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 รศ.ดร.อุทยั ภิรมยร่ื์น  ไดจ้าํแนกประเภทการเรียนในหอ้งเรียนแบบเสมือนจริงได้  2 

ลกัษณะ คือ  

  1. จดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนธรรมดา  แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียง

เก่ียวกบับทเรียน  โดยอาศยัระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียนท่ีอยูน่อก

หอ้งเรียน นกัศึกษาก็สามารถรับฟังและติดตามการสอนของผูส้อนไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ตนเอง อีกทั้งยงัสามารถโตต้อบกบัอาจารยผ์ูส้อน หรือเพ่ือนนกัศึกษาในชั้นเรียนได ้หอ้งเรียนแบบน้ี

ยงัอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นจริง ซ่ึงเรียกว่า Physical Education Environment  

  2.  การจดัหอ้งเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริง เรียกว่า Virtual 

Reality โดยใชส่ื้อท่ีเป็นตวัหนงัสือ (Text-Based) หรือภาพกราฟิก (Graphical-Based) ส่งบทเรียนไป

ยงัผูเ้รียนโดยผา่นระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หอ้งเรียนลกัษณะน้ีเรียกว่า  Virtual 

Education Environment ซ่ึงเป็น  Virtual Classroom ท่ีแทจ้ริง  การจดัการเรียนการสอนทางไกลทั้ง

สองลกัษณะน้ี ในบางมหาวิทยาลยัก็ใชร่้วมกนั คือมีทั้งแบบท่ีเป็นหอ้งเรียนจริงและหอ้งเรียนเสมือน

จริง การเรียนการสอนก็ผา่นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมโยงกนัอยูท่ัว่โลก เช่น Internet, World 

Wide Web ขณะน้ีไดมี้ผูพ้ยายามจดัตั้งมหาวิทยาลยัเสมือนจริงข้ึนแลว้  โดยเช่ือมโยง  Site ต่างๆ ท่ี

ใหบ้ริการดา้นการเรียนการสอนทางไกล  แบบ Virtual Classroom ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และจดับริเวณ

อาคารสถานท่ี  หอ้งเรียน หอ้งสมุด ภาควิชาต่างๆ ศนูยบ์ริการต่างๆ ตลอดจนคณาจารย ์นกัศึกษา  

กิจกรรมทุกอยา่งเสมือนเป็นชุมชนวิชาการจริงๆ แต่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะอยูท่ี่ศนูยค์อมพิวเตอร์ของแต่ละ

แห่ง ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมในการเปิดบริการก็จะตอ้งจองเน้ือท่ีและเขียนโปรแกรมใส่ขอ้มลูเขา้ไว ้  
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เม่ือนกัศึกษาติดต่อเขา้มา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว  และสามารถ

โตต้อบไดเ้สมือนหน่ึงเป็นมหาวิทยาลยัจริงๆ  

 

 3.3  แนวความคดิในการบริหารจดัการพืน้ที่ของอาคารเรียน 

  เน่ืองดว้ยประกาศของ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีกาํหนดใหส้ถาบนั

ทั้งหมด ตอ้งนาํส่งขอ้มลูการใชพ้ื้นท่ี, ปัญหาและวิธีการแกปั้ญหา  เพ่ือใชใ้นการจดัการงบประมาณ

จากการศึกษาพบว่าการแกปั้ญหาและการบริหารจดัการพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลยัต่างๆสามารถสรุป

วิธีการแกปั้ญหา ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 2  แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรียน 

ปัญหา 
สูงกว่า 

มาตรฐาน  

ต่ํากว่า 

มาตรฐาน  
แนวทางการแก้ไข 

กรณีที่  1     

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา    1  จดัหาพื้นท่ีเพิ่มเติมตามความตอ้งการ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ    2  เพิ่มการเรียนการสอนในช่วงเวลาเยน็หรือ 

       ในวนัหยดุ 

   3  จดัวางเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน 

       รูปแบบการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 

กรณีที่  2    

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา    1  ปรับปรุงหอ้งใหเ้ป็นแบบเอนกประสงค ์ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ        สามารถ ปรับเป็นหอ้งเลก็หรือหอ้งใหญ่ได ้ 

       ตามจาํนวน นกัศึกษาท่ีมาใชง้าน โดยการ 

       เพิ่มพาติชนั (Partition) กั้นระหว่างหอ้ง 

   2  จดัการเรียนการสอนใหพ้ิจารณาขนาดพื้นท่ี 

       หอ้งเป็นสําคญั 

กรณีที่  3    

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา    1  แบ่งกลุ่มนกัศึกษา 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ    2  เพิ่มการเรียนการสอนในช่วงเวลาเยน็ 

       หรือในวนัหยดุ 
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 ตารางท่ี 2  แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรียน (ต่อ) 

ปัญหา 
สูงกว่า 

มาตรฐาน  

ต่ํากว่า 

มาตรฐาน  
แนวทางการแก้ไข 

กรณีที่  4    

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา    1 ใหพ้ิจารณาจาํนวนนกัศึกษากบัจาํนวนความ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ       จุหอ้งหรือกรณีมีจาํนวนนกัศึกษานอ้ยหาก 

      มีการเรียนวิชา เดียวกนักบักลุ่มอื่นหรือภาควิชา 

      อื่น  ควรจดัใหน้ัง่เรียนรวมกนั 

   2  การรวมหอ้งปฏิบติัการ ใหเ้ป็นหอ้ง 

       ปฏิบติัการกลาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

       การใชง้าน 

ท่ีมา : ประสริฐ แสงวิชิระภิบาล, ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 5-6; มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้

ธนบุรี งานบริการโสตทศันูปกรณ์,  การจดัห้องเรียนเสมอืนจริง  (Virtual Classroom),  เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาค ม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.kmutt.ac.th/av/th/detail.php?t=1&id=6; เรืองชยั 

จรุงศิรวฒัน์, เทคนิคการวเิคราะห์การใช้อาคาร, (เอกสารประกอบการอบรมขา้ราชการและพนกังาน 

สายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยั , 2556), 8; วีระ สจักุล , การประเมนิสภาพแวดล้อมอาคาร , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 12 
 

 3.4  สรุป 

       บทท่ี 2 ไดส้รุปการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิด งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

พ้ืนท่ี มาตรฐานการใชพ้ื้นท่ี ของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการประเภทต่างๆ และจะนาํขอ้มลูดงักล่าวใช้

ประกอบ การวิเคราะห์ในบทถดัไป 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิดําเนินการวจัิย 

 

 ในบทน้ีจะกล่าวถึง วธีิการและขั้นตอนในการศึกษา วธีิการเก็บขอ้มูล ตลอดจนการนาํ

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํการวเิคราะห์เพื่อวดัประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ี โดยมีรายละเอียดและระเบียบ

วธีิดาํเนินการวจิยั เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องงานวจิยัดงัภาพท่ี 9 ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

ภาพท่ี  9  ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั 

ทาํการศึกษาทฤษฎี บทความและงานวจิยัทางวชิาการ รวมถึงเกณฑ์ 
มาตรฐาน ขอ้กาํหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพื้นท่ี ใหส้ามารถใช้ 

ประโยชน์ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพสูงสุด 

รวบรวมคาํร้องเพื่อระบุพื้นท่ี / กลุ่มอาคารท่ีมีปัญหา 
 

ดาํเนินการสาํรวจและเก็บขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ีตามจริง 
(คณะวชิาแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวทิยาลยัรังสิต ) 

 

ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและวธีิการแกไ้ข 

สรุปผลการวจิยัและนาํเสนอแนวทางการแกไ้ข 
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1  ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 1.1 รวบรวมคําร้องเพือ่ระบุปัญหา  

  ทาํการรวบรวม ขอ้มูลทางสถิติของคาํร้องเรียนในเร่ืองพื้นท่ีหอ้งบรรยาย และ

หอ้งปฏิบติัการท่ีไม่เพียงต่อการใชง้าน รวมถึงการร้องขอปรับเปล่ียนรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีอาคารเพื่อ

สนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอน วา่แต่ละอาคารมีจาํนวนคาํร้องขอเท่าไรในปีท่ีผา่นมา เพื่อนาํ

ขอ้มูลท่ีได ้เป็นตวัช้ีวดัวา่ปัจจุบนัอาคารใด ภายในมหาวทิยาลยัรังสิตมีปัญหาในเร่ืองพื้นท่ีไม่

เพียงพอต่อการใชง้าน 

 1.2 ทาํการศึกษาทฤษฎ ีบทความและงานวจัิยทางวชิาการ รวมถึงเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อกาํหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการพืน้ที ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.2.1 ศึกษามาตรฐานการออกแบบหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการประเภทต่างๆ ศึกษา

ถึงขนาดของพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ  

  1.2.2 ศึกษาขอ้กาํหนด ทฤษฎี รูปแบบวธีิการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้ง

บรรยาย หอ้งปฏิบติัการ เพื่อนาํมาตรวจสอบวา่หอ้งเรียนในปัจจุบนั มีประสิทธิภาพสูงกวา่ หรือตํ่า

กวา่มาตรฐานท่ีมีการกาํหนดไว ้

  1.2.3 ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารงานวจิยั บทความทางวชิาการต่างๆ  ในเร่ือง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการพื้นท่ี ท่ีมีลกัษณะการศึกษาใกลเ้คียงกบังานวจิยั  วา่มีวธีิการ รูปแบบ

การจดัการพื้นท่ีอยา่งไร มีวธีิการ แนวทางการแกไ้ขปัญหาในกรณีต่างๆอยา่งไร เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได ้

ไปวเิคราะห์ และหาขอ้สรุป วธีิการแกปั้ญหา เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์พื้นท่ีไดสู้งสุด  

  1.2.4 ศึกษาการบริหารจดัการพื้นท่ีของอาคารและขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

ปัญหา จากมหาวทิยาลยัต่างๆ ท่ีทาํการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคารเรียนเพื่อเสนอต่อ สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 1.3 ดําเนินการสํารวจและเกบ็ข้อมูลการใช้พืน้ทีต่ามจริง  

           งานวจิยัน้ีกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือกลุ่มคณะวชิาแพทยศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยทาํ การศึกษาเฉพาะส่วนของหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ เน่ืองจากเป็น
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บริเวณท่ีมีปัญหาเร่ืองการใชพ้ื้นท่ี มีการทาํหนงัสือขอใหป้รับปรุงพื้นท่ี และแจง้วา่พื้นท่ีการใชง้าน

ในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน (มหาวทิยาลยัรังสิต สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, 2558)  

             1.3.1 ทาํการเก็บขอ้มูล ตารางเวลาการใชห้อ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการของ กลุ่ม 

คณะวชิาแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพยอ้นหลงั 5 ปี  โดยพิจารณาทั้ง ภาคเรียนท่ี 1 และภาค

เรียนท่ี 2 จากฐานขอ้มูลของทางมหาวทิยาลยัรังสิต โดยทาํการแยกเป็นอาคาร ประกอบดว้ย  อาคาร 

4, อาคาร 4/1, และ อาคาร 4/2  

             1.3. 2 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาวธีิการและรูปแบบการจดัตารางสอน ในแต่ละปี

พบวา่การจดัตารางสอนมีรูปแบบเดิม มีความแตกต่างจากเดิมเพียงเล็กนอ้ย และพบวา่ในภาคเรียนท่ี 

1 มีอตัราการใชห้อ้งเรียนมากกวา่ภาคเรียนท่ี 2 รวมถึงจาํนวนนกัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ก็มีปริมาณ

มากกวา่เช่นกนั (มหาวทิยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม , 2558)  ดว้ยเหตุน้ีเองทาํให้

ผูว้จิยัเลือกท่ีจะทาํการศึกษาลงรายละเอียดเฉพาะในภาคเรียนท่ี 1   

             1.3. 3 ทาํการเก็บขอ้มูลการใชง้านจริงของหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการของทั้ง  

3 อาคารโดยทาํการบนัทึกจาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งต่างๆตามจริงในแต่ละอาคาร โดยทาํการจด

บนัทึกเฉพาะหอ้งท่ีมีการเรียนการสอนตามตารางสอนเท่านั้น เป็นเวลา 1 เดือน โดยการเดินสาํรวจ

ทุกตน้ชัว่โมงท่ีมีการเรียนการสอน นบัจาํนวนนกัศึกษา, อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  ท่ีใชง้านหอ้งต่างๆ

ตามจริง หากพบวา่หอ้งใดไม่มีผูใ้ชง้าน จะบนัทึกผลวา่ไม่ไดใ้ชง้านและจะทาํการสาํรวจลกัษณะการ

ใชง้าน อีกคร้ังในสัปดาห์ถดัไป 

             1.3. 4 ทาํการวดัขนาดพื้นท่ีหอ้งเรียนตามจริง ลกัษณะรูปแบบการจดัวาง

เฟอร์นิเจอร์ ภายในหอ้งเรียน เพื่อนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ

ต่างๆ และวเิคราะห์ถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางการในแกไ้ข และบริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดการใช้

งานหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด   

 โดยการเก็บขอ้มูลการใชห้อ้งบรรยาย หอ้งปฏิบติัการของกลุ่มคณะวชิาแพทยศาสตร์

และวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต  มีตวัอยา่งการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
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ภาพท่ี  10  ตวัอยา่งตารางเรียน วนัพุธ อาคาร 4/1 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัรังสิต, จาํนวนนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต ปี 2553-2557 (แฟ้มขอ้มูล

คอมพิวเตอร์), ปทุมธานี: สาํนกังานทะเบียน มหาวทิยาลยัรังสิต, 2557. 

 จากภาพท่ี 10  แสดงการอ่านตาราง  ส่วนท่ี 1 แสดงหมายเลขหอ้งท่ีทาํการสาํรวจ  ส่วนท่ี 

2 จะบอกช่ือวชิา ระยะเวลาการใชห้อ้งในวชิานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลการใชห้อ้งบรรยาย และหอ้งปฏิบติัการ  

2 

4 

3 

1 

หมายเลขห้อง                                    . 

5 

6 
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 จากภาพท่ี 11  แสดงตวัอยา่งการสาํรวจและบนัทึกขอ้มูลหอ้งเรียน 1 หอ้งใน หน่ึง

สัปดาห์ ช่องดา้นบน (1)  บอกถึงช่วงเวลาท่ีมีการใชห้อ้งเรียน โดยในตวัอยา่งแสดงการใชห้อ้งตั้งแต่

เวลา 15.00-16.00 น. เม่ือสาํรวจครบ 1 สัปดาห์จะทาํการรวมจาํนวนชัว่โมงในแต่ละช่วงเวลาใน แต่

ละวนั (จนัทร์- ศุกร์)  ในช่อง (5) จากนั้นทาํการรวมจาํนวนชัว่โมงท่ีใชท้ั้งสัปดาห์ ในช่อง เส้นปะ 

(2)  ในตารางตวัอยา่ง สามารถสรุปไดว้า่ใน 1 สัปดาห์หอ้งน้ีมีการใชง้านจริงรวม 15 ชัว่โมง  

 ในช่องท่ี (3) ตวัเลขจะแสดงถึงจาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งเรียนตามจริงในแต่ละวนั  เม่ือ

สาํรวจหอ้งเรียนครบ 1 สัปดาห์ จะทาํการรวมจาํนวนนกัศึกษาในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวนั (จนัทร์- 

ศุกร์)  ในช่อง (6) หลงัจากนั้นจะทาํการรวมจาํนวนนกัศึกษาในสัปดาห์นั้น ใน ช่องท่ี  (4) ในตาราง

ตวัอยา่ง ใน 1 สัปดาห์มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งตามจริงรวม 1,241 คน  

 โดยผูว้จิยัจะทาํการบนัทึกขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าว ทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นหอ้ง

บรรยาย หอ้งปฏิบติัการ และแบ่งเป็นอาคาร 4, อาคาร 4/1, อาคาร 4/2 จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการ

หาค่าเฉล่ียของจาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งตามจริงใน 1 สัปดาห์ และจาํนวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งตามจริง

ใน 1 สัปดาห์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  

 

 1.4  ทาํการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น เพือ่หาสาเหตุของปัญหาและวธีิการแก้ไข 

  ทาํการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาในการใชพ้ื้นท่ี  ของกลุ่มคณะวชิาแพทยศาสตร์

และวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจการใชง้านจริง โดย

แยกเป็นหอ้งบรรยาย และหอ้งปฏิบติัการ มาทาํการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้เพื่อใหท้ราบ

วา่ หอ้งบรรยายหรือหอ้งปฏิบติัการดงักล่าว มีปัญหาการใชพ้ื้นท่ีหรือไม่ กรณีท่ีมีปัญหาการใชพ้ื้นท่ี 

ก็ทาํการศึกษาวา่มีปัญหาในดา้นใด เพื่อจะไดท้าํการศึกษาหา แนวทางในการแกไ้ขต่อไป 

  1.4.1  เกณฑ์มาตรฐานในการวเิคราะห์  

   ในการศึกษาวเิคราะห์น้ี ใชเ้กณฑม์าตรฐาน เพื่อวดัประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์อาคาร ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ ตามเกณฑม์าตรฐานของ  

UNESCO (กาํจร ตติยกวี, 2556: 8)  ซ่ึงมีการกาํหนดมาตรฐานไวเ้หมือนกนั เน่ืองจากมหาวทิยาลยั

รังสิต ข้ึนตรงกบักระทรวงศึกษาธิการ จึงเลือกใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์จากสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เป็นหลกั  
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    1.4.1.1  เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ห้อง    สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2557 ไดก้าํหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใชห้อ้งไวด้งัตารางท่ี 1 

(แสดงอยูใ่นบทท่ี 2, หนา้ 13 ) โดยแสดงค่ามาตรฐานท่ีใชเ้ป็นตวัวดัประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน 

และหอ้งปฏิบติัการในระดบัอุดมศึกษา โดยมีการกาํหนด ค่าไวด้งัน้ี 

 ห้องบรรยาย    ควรมีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาอยูท่ี่ ร้อยละ 80 ของเวลาการใชห้อ้ง

ทั้งหมด  ควรมีอตัราการใชห้อ้งตามความจุ  อยูท่ี่ ร้อยละ 70 ของขนาดความจุหอ้ง ควรมีค่า

ประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยาย   อยูท่ี่ ร้อยละ 56  จึงจะถือวา่หอ้งบรรยายน้ีมีประสิทธิภาพการ 

 ห้องปฏิบัติการ    ควรมีอตัราการใชห้อ้งตามเวลา  อยูท่ี่ ร้อยละ 80 ของเวลาการใชห้อ้ง

ทั้งหมด  ควรมีอตัราการใชห้อ้งตามความจุ   อยูท่ี่  ร้อยละ 80 ของขนาดความจุหอ้งนั้นๆ ควรมี ค่า

ประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยาย   อยูท่ี่ ร้อยละ 64  จึงจะถือวา่  หอ้งปฏิบติัการน้ีมีประสิทธิภาพการ 

 ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณควรมีค่าใกลเ้คียงเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด จึงจะถือวา่หอ้ง

ดงักล่าวมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ท่ี  2.3.1 (แสดงอยูใ่นบทท่ี 2, หนา้ 13 )  คาํจาํกดัความ

ท่ีใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ 

    1.4.1. 2  เกณฑ์มาตรฐานการใช้ห้องเรียน 

                มาตรฐานการใช้ห้องบรรยาย  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดก้าํหนดเกณฑ์

มาตรฐานในการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยายในระดบัอุดมศึกษาไวด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3  แสดงเกณฑม์าตรฐานในการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย ในระดบัอุดมศึกษา ( ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 ) 

หอ้ง พื้นท่ี/คน 
ใชห้อ้งตามความจุ 

100 %  (ตร.ม. ) 

ใชห้อ้งตามความจุ   

70 %  (ตร.ม. ) 

หอ้งบรรยายขนาดความจุ 300  คน 0.90 ตรม : คน 270 189 

หอ้งบรรยายขนาดความจุ 200  คน 0.90 ตรม : คน 180 126 

หอ้งบรรยายขนาดความจุ 100  คน 1.00 ตรม : คน 100 70 

หอ้งบรรยายขนาดความจุ   50 คน 1.10 ตรม  : คน 55 38.50 

หอ้งบรรยายขนาดความจุ   25 คน 1.50 ตรม    คน 37.50 26.50 
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 จาก ตารางท่ี 3 แสดงค่า มาตรฐานในการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย ตามขนาดความจุจาํนวน

นกัศึกษาแต่ละขนาด กรณีหอ้งบรรยายขนาดความจุ มีค่าอยูร่ะหวา่งตาราง เช่น  กรณีหอ้งบรรยาย

ขนาด 150 คน ใหเ้ลือกค่าพื้นท่ี/คน ท่ีนอ้ยท่ีสุด  ในท่ีน้ีจะใชค้่าของหอ้ง บรรยายขนาดความจุ  200 

คน เน่ืองจากมีพื้นท่ีจาํกดัและมีจาํนวนนกัศึกษาและบุคลากรท่ีใชง้านจาํนวนมาก 

 มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการ การทดลองด้านวทิยาศาสตร์ระดับพืน้ฐาน  มาตรฐาน

การใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการ มีการแบ่งประเภทหอ้งปฏิบติัการ และขนาดความจุ  สาํนกังาน  

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานในการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการใน

ระดบัอุดมศึกษาไวเ้ท่ากบั 4 ตารางเมตรต่อคน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2556 ) 

  1.4 .2  วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

   คาํนวณ ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง  การคาํนวณประสิทธิภาพการใชห้อ้ง 

คาํนวณไดจ้ากสูตรในบทท่ี 2 หวัขอ้ 2.3.1  คาํจาํกดัความท่ีใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ 

  1.4 .3  ตัวอย่าง   การคาํนวณประสิทธิภาพของการใชห้อ้งเรียน  (พื้นท่ีหอ้งเรียน 

130 ตรม.)  ดงัแสดงในภาพท่ี 11  หนา้ท่ี 29 

   1.4.3.1 แสดงอตัราการใช้ห้องเรียนตามเวลา 

      อตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา (%)     =      จาํนวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงใน 1 สัปดาห์      x   100  

                                                                      จาํนวนชัว่โมงท่ีควรใชห้อ้งจริงอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 
 

      อตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา (%)     =       15         x   100    =    42.86   % 

                                                                             35 
 

 ค่าท่ีออกมา  42.86 % เป็นค่าท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน (80%) แสดงวา่หอ้งบรรยายน้ีมีอตัราการ

ใชห้อ้งเรียนตามเวลา ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  แสดงวา่หอ้งน้ีมีการใชพ้ื้นท่ีไม่คุม้ค่า ยงัสามารถจดั

ตารางการเรียนเพิ่มไดอี้ก 
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   1.4.3.2 แสดงอตัราการใช้ห้องเรียนตามความจุ 

 

      อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ  (%)   =     จาํนวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริงใน 1 สัปดาห์   x   100 

                                                                           จาํนวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริง x ขนาดความจุของหอ้ง  
 

      อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ  (%)   =      1,241  x 100          =     70.005  % 

                                                                              15 x (130/1.1) 

  ค่าท่ีออกมา  70.005 % เป็นค่าท่ีใกลเ้คียงมาตรฐาน  (70%) คือจาํนวนนกัศึกษาเขา้ใช้

พื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ี 

   1.4.3.3 แสดงประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน 
 

 ประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน (%)  = อตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา x อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ 

                                                                                                             100  
 

 ประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน (%)         =     42.86 x 70.005       =      30.004   % 

                                                                                  100 

 ค่าท่ีออกมา  30.004  % เป็นค่าท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน (56%)  แสดงวา่หอ้งดงักล่าวมีการใช้

พื้นท่ีไม่เตม็ประสิทธิภาพ  จากตวัอยา่งอตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ มีค่าใกลเ้คียงมาตรฐานซ่ึง

ถือวา่เป็นค่าท่ีเหมาะสม เลือกวธีิการเพิ่มตารางการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารใชห้อ้งดงักล่าวเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 1.5 ประมวลผลการวเิคราะห์และสรุปผลการวเิคราะห์ 

  ทาํการสรุปปัญหาลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีท่ีเกิดข้ึน หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว  เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการจดัการพื้นท่ีของกลุ่มอาคาร

คณะวชิาแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต โดยจะวเิคราะห์ วธีิการท่ีมีความ

เหมาะสมกบับริบทของ มหาวทิยาลยัรังสิตใหม้ากท่ีสุด 

 เม่ือทาํการกาํหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียนเรียบร้อย 

จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจการใชง้านตามจริง มาแทนค่าในสูตรขา้งตน้ เพื่อใหท้ราบวา่
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หอ้งบรรยาย หอ้งปฏิบติัการท่ีทาํการสาํรวจนั้น มีการใชพ้ื้นท่ีเตม็ประสิทธิภาพแลว้หรือไม่ เม่ือ

ไดผ้ลการทดลอง ก็นาํขอ้มูลท่ีไดแ้บ่งประเภท ตามปัญหาลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ัง 

จากนั้นจึงศึกษาวธีิการแกไ้ข วา่วธีิใดเหมาะสมท่ีสุด 
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 บทที่ 4 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ 

 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรียนประเภท

หอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ ของ กลุ่ม คณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี

การศึกษา  2557  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยในบทน้ีจะเป็นการสรุปผลจากการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 

ส่วนดงัน้ี 

  ส่วนท่ี  1  ผลการรวบรวมคาํร้องจากหน่วยงานต่างๆ 

  ส่วนท่ี  2  ผลการศึกษาเกณฑม์าตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 

ส่วนท่ี  3  ผลการสาํรวจและเก็บขอ้มลูการใชพ้ื้นท่ีตามจริงของอาคาร 

ส่วนท่ี  4  ผลการศึกษาแนวทางการแกปั้ญหา 

 

1 ผลการรวบรวมคาํร้องจากหน่วยงานต่างๆที ่

  ภายในปีการศึกษา 2556 มีการทาํหนงัสือคาํร้องจากหน่วยงานต่างๆในเร่ืองพ้ืนท่ีหอ้ง

บรรยาย และหอ้งปฏิบติัการไม่เพียงต่อการใชง้าน รวมถึงการร้องขอปรับเปล่ียนรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี

อาคารเพ่ือสนบัสนุนในดา้นการเรียนการสอน จากสถิติหนงัสือคาํร้องจากหน่วยงานต่างๆ จาํนวน

ทั้งหมด 5 ฉบบั มี 4 ฉบบัเป็นหนงัสือท่ีส่งมาจาก กลุ่มอาคารคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  อีก  1 ฉบบั มาจากกลุ่มคณะเศรษฐกิจและธุรกิจ พบว่าปัจจุบนั กลุ่มอาคารคณะวิชา      

แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นกลุ่มท่ีกาํลงัประสบปัญหาในเร่ืองของการใชพ้ื้นท่ีมาก

ท่ีสุด  

 

2   ผลการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกีย่วข้องกบังานวจิยั 

  2.1  มาตรฐานการใช้ห้องบรรยาย 

   จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีมี ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างของการกาํหนด  

มาตรฐานการใชพ้ื้นท่ีหอ้งเรียนต่อคน ซ่ึงมีทฤษฎีและแนวความคิด ท่ีแตกต่างกนั  ดงัแสดงในการ
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กาํหนดมาตรฐานพ้ืนท่ี หอ้งเรียนท่ีใชใ้นประเทศไทยและมาตรฐาน พ้ืนท่ี หอ้งเรียนท่ีใชใ้น

ต่างประเทศ (ดูแผนภูมิท่ี 2)   

ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มลูทั้งหมดในเร่ืองมาตรฐานของหอ้งเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่ามาตรฐาน

ท่ีสามารถนาํมาเป็นเกณฑใ์นการใชง้านกบัพ้ืนท่ีอาคารกลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์-

สุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต จากการเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานสาํหรับพ้ืนท่ีหอ้งเรียน  ผูว้ิจยั

เลือกใชค่้ามาตรฐานท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีมีการศึกษาและการนาํไปใชใ้นการออกแบบหอ้งเรียนจริง

เน่ืองจากพ้ืนท่ีของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  มีพ้ืนท่ีจาํกดัและมีจาํนวนนกัศึกษา

และบุคลากรท่ีใชง้านจาํนวนมาก จึงตอ้งการเกณฑท่ี์นอ้ยท่ีสุดแต่ยงัสามารถตอบสนองการใชง้าน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ดูแผนภูมิท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2   เปรียบเทียบการกาํหนดมาตรฐานสาํหรับพ้ืนท่ีหอ้งเรียน 

ท่ีมา: Castaldi, Basil., Creative Planning of Educational Facilities, Illinois : Rand McWally, 

1969), 280-281;. Wood, Feaderic C., Space Requirement for Physical Facilities, (Princeton : 

Wood & Tower, 1970, 98; Matsler, Franklin G., Space and Utilization Standard, California 

Public Higher Education,  (Sacramento : Coordinating Council for Higher Education, 1966), 67; 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์อาคารของสภาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2556, ราชกจิจา

นุเบกษา เล่ม 130, ตอนพิเศษ 47ง (11 เมษายน 2556), 66 
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  ซ่ึงค่าเกณฑม์าตรฐานท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด สาํหรับการใชง้านพ้ืนท่ีหอ้งบรรยายต่อคน ท่ีใชท้าํ

การวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ี ไดม้าจากเกณฑข์องสาํนกังานสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (กาํจร 

ตติยกวี, 2556) เม่ือนาํมาคาํนวณหาอตัราการใชห้อ้งตามความจุท่ีร้อยละ 100 และร้อยละ 70  จาก

การคาํนวณไดค่้าดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  แสดงเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย ในระดบัอุดมศึกษา ท่ีใชใ้นการศึกษา 

หอ้ง 
พ้ืนท่ี / คน 

(ตร.ม.) 

ใชห้อ้งตาม 

ความจุ 100 % 

(ตร.ม.) 

ใชห้อ้งตาม

ความจุ 70 % 

(ตร.ม.) 

หอ้งบรรยาย  ขนาดความจุ   200 - 300  คน 0.9  ตร.ม.  180 - 270  126-189  

หอ้งบรรยาย  ขนาดความจุ  100 – 200  คน 1.0  ตร.ม.  180 - 270  126-189  

หอ้งบรรยาย  ขนาดความจุ   50-100     คน 1.0  ตร.ม.  50 - 100  35-70  

หอ้งบรรยาย  ขนาดความจุ   25- 50      คน 1.1 ตร.ม.  27.50 - 55  19.25 - 39  

หอ้งบรรยาย  ขนาดความจุ   1-25         คน 1.5  ตร.ม.  1.50 - 37.50  1.05 – 26.25 

  

1.2  มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัตกิาร การทดลองด้านวทิยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา  

  การกาํหนดมาตรฐานพ้ืนท่ีใชส้อยต่อคนของหอ้งปฏิบติัการ การทดลอง ดา้น            

วิทยาศาสตร์  เน่ืองจากมีความหลากหลายในแง่ของลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีต่อคน  การศึกษาคร้ังน้ีจึง

ตอ้งการเปรียบเทียบเพ่ือหาค่ามาตรฐานท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีมีการศึกษา และการนาํไปใชใ้นการออกแบบ

หอ้งปฏิบติัจริง (ดูแผนภูมิท่ี 3) 
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แผนภูมิท่ี 3  เปรียบเทียบการกาํหนดมาตรฐานสาํหรับพ้ืนท่ีหอ้งปฏิบติัการ 

ท่ีมา:   แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์อาคารของสภาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2556, ราช

กจิจานุเบกษา เล่ม 130, ตอนพิเศษ 47ง (11 เมษายน 2556), 66 

  ซ่ึงผลการเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานสาํหรับพ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการ  จะใช้ ค่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ีนอ้ยท่ีสุดของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานการ

ใชพ้ื้นท่ีในระดบัอุดมศึกษา  แยกเป็นประเภท การทดลอง ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 แสดงเกณฑม์าตรฐานของหอ้งปฏิบติัการ ประเภทการทดลองทัว่ไป 

หอ้ง พ้ืนท่ี / คน (ตร.ม.) 

หอ้งปฏิบติัการทดลองเคมี ฟิสิกส์   ขนาดความจุ   50 คน   3.5   ตารางเมตรต่อคน 

หอ้งปฏิบติัการทดลองดา้นอ่ืน ๆ    ขนาดความจุ   50 คน 3   ตารางเมตรต่อคน 

ท่ีมา:   แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์อาคารของสภาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2556, ราช

กจิจานุเบกษา เล่ม 130, ตอนพิเศษ 47ง (11 เมษายน 2556), 66 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  38 
 

  ในกรณีท่ีมีขนาดความจุ มากกว่าท่ีกาํหนดไว ้ในการวิจยัน้ีจะใชข้นาด พ้ืนท่ีต่อคนเท่า

เดิม เน่ืองจากขนาดของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการมีขนาดตายตวั จึงไม่มีผลกบัจาํนวน

นกัศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

  1.3  เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน   

  ในการศึกษาวิเคราะห์น้ี ใชเ้กณฑม์าตรฐาน เพ่ือวดัประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์

อาคารของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ ตามเกณฑม์าตรฐานของ  UNESCO  ซ่ึงมี

การกาํหนดมาตรฐานไวเ้หมือนกนั เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรังสิต ข้ึนตรงกบักระทรวงศึกษาธิการ จึง

เลือก ใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห์จาก สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหลกั โดยมีการ

กาํหนดมาตรฐานไว ้ตามตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงเกณฑม์าตรฐานประสิทธิภาพการใชห้อ้ง  

 

 

 

 
 

 

ท่ีมา:   แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์อาคารของสภาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2556, ราช

กจิจานุเบกษา เล่ม 130, ตอนพิเศษ 47ง (11 เมษายน 2556), 66 

       

2  ผลการสํารวจและเกบ็ข้อมูลการใช้พืน้ที่ตามจริง ของกลุ่มอาคารวทิยาศาสตร์ 

 จากการสาํรวจการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการของกลุ่มอาคาร คณะวิชา

แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลยัรังสิต ทั้งหมด  3 อาคารประกอบ ดว้ย อาคาร 4 

อาคารวิทยาศาสตร์, อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์ และ อาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 12 

 กลุ่มอาคารคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบดว้ย  9 คณะ ไดแ้ก่ 

คณะแพทยศาสตร์,  คณะทนัตแพทยศาสตร์,  คณะเภสชัศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์,                   

คณะวิทยาศาสตร์, คณะกายภาพบาํบดั, คณะเทคนิคการแพทย,์ คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก,    
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คณะทศันมาตรศาสตร์  โดยอาคาร 4 เป็นอาคารท่ีสร้างเป็นอาคารแรก ดว้ยการขยายตวัของ

มหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง จาํนวนนกัศึกษามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนทุกปีทาํใหใ้น ปี 2550 ไดก่้อสร้างอาคาร

4/1 เป็นอาคารหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ และในปี 2553 ไดก่้อสร้างอาคาร 4/2 เป็นอาคารหอ้ง 

ปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์เช่นกนั เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลยั ลกัษณะการใชพ้ื้น  

ท่ีเป็นหอ้งบรรยาย, หอ้งปฏิบติัการ, สาํนกังานและหอ้งพกัอาจารย ์โดยใชห้อ้งบรรยายร่วมกนั ส่วน

หอ้งปฏิบติัการและสาํนกังาน แยกเป็นของแต่ละคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  แสดงตาํแหน่งอาคารวิทยาศาสตร์  อาคาร 4 , อาคาร 4/1 , อาคาร 4/2  

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

 

  การวิจยัคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีของหอ้งบรรยายและหอ้ง 

ปฏิบติัการ ดงันั้นการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีอาคารต่อไปน้ี จะกล่าวถึงส่วนของหอ้ง

บรรยายและหอ้งปฏิบติัการเท่านั้น จะทาํการอธิบายถึงลกัษณะทางกายภาพของทั้ง 3 อาคารดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  40 
 

  2.1 สภาพทั่วไปของพืน้ที่อาคารในปัจจุบัน 

   2.1.1 อาคาร 4  อาคารวทิยาศาสตร์  พ้ืนท่ีอาคารทั้งหมด  11,240 ตรม. เป็นอาคาร 

คสล. 7 ชั้น ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7  แสดงลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี อาคาร 4 อาคารวิทยาศาสตร์ (ดูขอ้มลูเพ่ิมเติมในภาคผนวก ข) 

หอ้ง จาํนวน/ หอ้ง ช่ือหอ้ง พ้ืนท่ี (ตรม.) 

หอ้งบรรยาย 9 103, 104, 105, 106, 107, 109, 

301, 302 , 619 

560 

หอ้งปฏิบติัการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ 

10 111, 112, 221, 222, 316, 319, 617, 

618, 701, 702 

815 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงผงัอาคาร 4 ชั้น 1  พ้ืนท่ีหอ้งบรรยาย และ หอ้งปฏิบติัการ(ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 14 แสดงผงัอาคาร 4  ชั้น 2  พ้ืนท่ีสาํนกังานคณะเภสชัศาสตร์, หอ้งพกัอาจารยแ์ละ  

หอ้งปฏิบติัการคณะเภสชัศาสตร์ (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงผงัอาคาร 4  ชั้น 3 พ้ืนท่ีสาํนกังานคณะเทคนิคการแพทย,์ หอ้งพกัอาจารย,์ หอ้ง

บรรยายและหอ้งปฏิบติัการคณะเทคนิคการแพทย ์(ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

302 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 16  แสดงผงัอาคาร 4  ชั้น 4  พ้ืนท่ีสาํนกังานคณะพยาบาล, หอ้งพกัอาจารย,์ หอ้งบรรยาย  

                  และหอ้งปฏิบติัการคณะพยาบาล (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17  แสดงผงัอาคาร 4  ชั้น 5 พ้ืนท่ีสาํนกังานคณะกายภาพบาํบดั, หอ้งพกัอาจารย,์     

   หอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการคณะกายภาพบาํบดั  (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 18   แสดงผงัอาคาร 4  ชั้น 6   พ้ืนท่ีสาํนกังานคณะวิทยาศาสตร์, หอ้งพกัอาจารย,์  

    และหอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19  แสดงผงัอาคาร 4  ชั้น 7 พ้ืนท่ีหอ้งพกัอาจารยแ์ละหอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ 

                 (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัรังสิต, สาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม, ปรับปรุงภูมทิัศน์ ม.รังสิต , เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก  https://sites.google.com/site/sudjitprofile/phl-ngan-

phey-phaer/prabprungphumithasnmrangsit 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากการเก็บขอ้มลู การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ของอาคาร 4 อาคาร

วิทยาศาสตร์ ในส่วนหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ โดยการคาํนวณหา อตัราการใชห้อ้งเรียนตาม

เวลา,  อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ , และประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน  เพ่ือตรวจสอบ การใช้

พ้ืนท่ี หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ   ว่า มีความสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีอาคาร หรือไม่  แสดงผลเป็น

แผนภูมิไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามความจุ อาคาร 4 อาคารวิทยาศาสตร์  

จากแผนภูมิท่ี 4  ผลการศึกษาอตัราการใชห้อ้ง บรรยาย ตามความจุ  ของอาคาร 4 พบว่า

หอ้งบรรยายทุกหอ้งมี อตัรา การใชห้อ้งตามความจุ ตํ่ากว่ามาตรฐาน โดยมีอตัราการใชห้อ้งอยู่

ระหว่างร้อยละ 14.90 - 56.19 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 70  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี  5  แสดงอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามเวลา อาคาร 4  อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 5  พบว่าอตัราการใชห้อ้ง บรรยาย ตามเวลา  ของอาคาร 4 มีอตัรา การใช้

หอ้งตามเวลา ตํ่ากว่ามาตรฐานทุกหอ้ง โดยมีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาอยูร่ะหว่างร้อยละ 11.11 - 

78.44 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย  อาคาร 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 

  จากแผนภูมิท่ี 6 พบว่าประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยาย  ของอาคาร 4 มีประสิทธิภาพ

การใชห้อ้งตํ่ากว่ามาตรฐานทุกหอ้ง โดยมีค่าประสิทธิภาพการใชห้อ้งอยูร่ะหว่างร้อยละ 1.66 - 28.65  

ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 56 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามความจุ อาคาร 4  อาคารวิทยาศาสตร์ 

จาก แผนภูมิท่ี 7 อตัราการใชห้อ้ง ปฏิบติัการ ตามความจุ  ของอาคาร 4 พบว่า

หอ้งปฏิบติัการทุกหอ้ง มีอตัรา การใช้หอ้งตามความจุ นอ้ยกว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยมีอตัรา การใช้

หอ้งตามความจุอยูร่ะหว่างร้อยละ 4.80 – 44.25 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 80            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามเวลา  อาคาร 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จาก แผนภูมิท่ี 8 อตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามเวลา ของอาคาร 4 พบว่าหอ้งปฏิบติัการ

ทุกหอ้ง มีอตัราการใชห้อ้งตามเวลา ตํ่ากว่ามาตรฐาน โดยมีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาอยูร่ะหว่าง 

6.94 – 66.57 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ 80%  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี  9  แสดงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการ  อาคาร 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 9  ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร 4 ผลของการศึกษา  พบว่าหอ้ง

บรรยายทุกหอ้ง มีประสิทธิภาพการใชห้อ้ง ต ํ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 0.33 – 25.20  

ค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 64 
 

2.1.2 อาคาร 4/1  อาคารวทิยาศาสตร์  พ้ืนท่ีอาคารทั้งหมด 6,100 ตรม. เป็นอาคาร 

คสล 5 ชั้น  ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 แสดงลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์ (ดูขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ี ภาคผนวก ข)  

หอ้ง จาํนวน/ หอ้ง ช่ือหอ้ง พ้ืนท่ี (ตรม.) 

หอ้งบรรยาย 2 307, 503 

 

447 

หอ้งปฏิบติัการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ 

7 203, 204, 302, 304, 401, 403, 501 

 

2,293 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ภาพท่ี 20  แสดงผงัอาคาร 4/1  ชั้น 1 พ้ืนท่ีส่วนจอดรถ และ ลานอเนกประสงค ์ 

                   (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

ภาพท่ี 21  แสดงผงัอาคาร 4/1  ชั้น 2 พ้ืนท่ีหอ้งพกัอาจารย ์และ หอ้งปฏิบติัการคณะเภสชัศาสตร์ 

                 (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 22  แสดงผงัอาคาร 4/1  ชั้น 3 พ้ืนท่ีหอ้งพกัอาจารย ์และ หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์   

   (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงผงัอาคาร 4/1  ชั้น 4  พ้ืนท่ีหอ้งพกัอาจารย ์และ หอ้งปฏิบติัการ คณะเทคนิค -

การแพทย ์ (ไม่เขา้มาตราส่วน)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 24 แสดงผงัอาคาร 4/1  ชั้น 5  พ้ืนท่ีหอ้งพกัอาจารย,์ หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ และ

หอ้งบรรยาย  (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

  จากการเก็บขอ้มลู การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ของอาคาร 4 /1 

อาคารวิทยาศาสตร์ ในส่วนหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ โดยทาํการคาํนวณหา อตัราการใช้

หอ้งเรียนตามเวลา , อตัราการใชห้อ้งเรียนตามความจุ , และประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียน  เพ่ือ

ตรวจสอบการใชพ้ื้นท่ีหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ ว่ามีความสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีอาคารหรือไม่ แสดงผล

เป็นแผนภูมิไดด้งัต่อไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 10  แสดงอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามความจุ  อาคาร 4/1  อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 10 ผลของการศึกษา  พบว่าหอ้งบรรยายทุกหอ้งมีอตัราการใชห้อ้งตาม

ความจุตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยมีอตัราการใชห้อ้งตามความจุอยูร่ะหว่างร้อยละ 7.72 – 27.74  ซ่ึง

ค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 70 

 

แผนภูมิท่ี 11  แสดงอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามเวลา  อาคาร 4/1  อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 11  อตัราการใชห้อ้ง บรรยาย ตามเวลา ของอาคาร 4 /1  ผลของการศึกษา 

พบว่าหอ้งบรรยาย 307 มีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาท่ี 46.41  ในขณะท่ีหอ้ง 503 มีอตัราการใชต้าม

เวลาท่ี 83.33 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ 80%  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แผนภูมิท่ี  12  แสดงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย  อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จาก แผนภูมิท่ี 12  แสดงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย  ของอาคาร 4 /1  ผลของ

การศึกษา  พบว่าหอ้งบรรยาย  307 มีประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 3.58 และ หอ้ง 503 มี

ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ  23.12 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 56  

 

แผนภูมิท่ี 13  แสดงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามความจุ อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์  

จาก แผนภูมิท่ี 13  อตัราการใชห้อ้ง ปฏิบติัการ ตามความจุ  ของอาคาร 4 /1  ผลของ

การศึกษา พบว่าหอ้งปฏิบติัการทุกหอ้ง มีอตัราการใชห้อ้งตามความจุตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยมี

อตัราการใชห้อ้งตามความจุอยูร่ะหว่างร้อยละ  30.00 – 51.85  ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 70  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 14 แสดงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการ ตามเวลา อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จาก แผนภูมิท่ี 14  อตัราการใชห้อ้ง ปฏิบติัการตามเวลาของอาคาร 4 /1  พบว่า

หอ้งปฏิบติัการทุกหอ้ง อยูใ่นเกณฑต์ํ่ากว่ามาตรฐาน โดยมีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาอยูร่ะหว่างร้อย

ละ 23.44 - 77.97 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 80  
 

 
 

แผนภูมิท่ี  15  แสดงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการ  อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จาก แผนภูมิท่ี 15  แสดงประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ี หอ้งปฏิบติัการ  ของอาคาร 4 /1 ผล 

ของการศึกษาพบว่าหอ้งปฏิบติัการทุกหอ้ง อยูใ่นเกณฑต์ํ่ากว่ามาตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพการใช้

หอ้งอยูร่ะหว่างร้อยละ 10.76 - 29.55  ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 64 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.3  อาคาร 4/2 อาคารวทิยาศาสตร์  พ้ืนท่ีอาคารทั้งหมด 25,000 ตรม. เป็นอาคาร  

คสล. 8  ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีประกอบดว้ย  

ตารางท่ี 9 แสดงลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีอาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ (ดูขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ี ภาคผนวก ค) 

หอ้ง จาํนวน/ หอ้ง ช่ือหอ้ง พ้ืนท่ี (ตรม.) 

หอ้งบรรยาย 3 402, 403, 803 

 

575 

หอ้งปฏิบติัการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ 

15 103, 202, 206, 300, 301, 302, 305, 

501, 504, 600, 601, 604, 701, 806, 

812   

4,273 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 25  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 1 พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะเภสชัศาสตร์ และ หอ้งปฏิบติัการ 

                  คณะวิทยาศาสตร์  (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 26  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 2  พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะเภสชัศาสตร์ และ หอ้งปฏิบติัการ 

                 คณะวิทยาศาสตร์(ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

ภาพท่ี 27  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 3   พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะเทคนิคการแพทย ์และ  

                    หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

ภาพท่ี 28  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 4  พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะพยาบาล และ หอ้งบรรยาย 

                 (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 29  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 5  พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

 

ภาพท่ี 30  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 6   พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

 

ภาพท่ี 31  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 6 พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ และ หอ้งปฏิบติัการ 

                 คณะกายภาพบาํบดั  (ไม่เขา้มาตราส่วน ) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 32  แสดงผงัอาคาร 4/2  ชั้น 8  พ้ืนท่ี หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เขา้มาตราส่วน) 

 

จากการเก็บขอ้มลู การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีหอ้งเรียนของอาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ 

ประเภทหอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ แสดงผลเป็นแผนภูมิไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 

แผนภูมิท่ี 16  แสดงอตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลา ของอาคาร 4/2  อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 16  แสดง อตัราการใชห้อ้ง บรรยาย ตามเวลา ของอาคาร 4 /2  ผลของ

การศึกษา  พบว่ามี 1 หอ้ง คือ 803 มีอตัราการใชห้อ้งตามเวลามีค่าเท่ากบัร้อยละ  118.75  ซ่ึงเกินค่า

มาตรฐานท่ีกาํหนด  สาํหรับหอ้งบรรยายท่ีเหลืออยู ่มีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาตํ่ากว่าเกณฑ ์โดยมี

อตัราการใชห้อ้งตามเวลามีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ  31.25 - 71.88  ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ  80 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 17  แสดงอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามความจุ ของอาคาร 4/2  อาคารวิทยาศาสตร์ 

  จาก แผนภูมิท่ี 17 แสดงอตัราการใชห้อ้ง บรรยาย ตามความจุ ของอาคาร 4 /2  ผลของ

การศึกษา  พบว่าทุกหอ้ง มีอตัราการใชห้อ้งตามความจุตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด  ซ่ึงมีค่า

ความจุอยูร่ะหว่างร้อยละ  34.61 - 49.46  ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 70  

 

แผนภูมิท่ี 18  แสดงประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยาย ของอาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จาก แผนภูมิท่ี 18 แสดงประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยาย ของอาคาร 4 /2  ผลของ

การศึกษา  พบว่าทุกหอ้ง มีประสิทธิภาพการใชห้อ้งตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพการ

ใชห้อ้งบรรยาย มีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 12.11 - 41.09 ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 56 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 19  แสดงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามเวลา ของอาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 19 อตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามเวลา ของอาคาร 4/ 2 ผลของการศึกษา  

พบว่ามี 3 หอ้งคือ 206, 305, 504  มีค่าอตัราการใชห้อ้งตามเวลาอยูร่ะหว่างร้อยละ 100 – 115.63  ซ่ึง

เกินค่ามาตรฐาน สาํหรับหอ้งปฏิบติัการท่ีเหลือมีอตัราการใชห้อ้งตามเวลาตํ่ากว่ามาตรฐาน และมี

อตัราการใชห้อ้งอยูร่ะหว่างร้อยละ 35.94 – 79.56 ค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 80 

 

แผนภูมิท่ี 20  แสดงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามความจุ ของอาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ 

จากแผนภูมิท่ี 20  อตัราการใชห้อ้ง ปฏิบติัการ ตามความจุ  ของอาคาร 4/ 2 ผลของการ 

ศึกษา พบว่ามี 2 หอ้งคือ 206 และ 305  มีค่าอตัราความจุเท่ากบัร้อยละ 91.13 ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานท่ี

กาํหนดไว ้ สาํหรับหอ้งปฏิบติัการท่ีเหลือมีอตัราการใชห้อ้งตามความจุตํ่ากว่ามาตรฐานทั้งหมด และ

มีอตัราการใชห้อ้งตามความจุอยูร่ะหว่างร้อยละ 18.67 – 76.51 ค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ 80 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิท่ี 21  แสดงประสิทธิภาพการใชห้อ้งปฏิบติัการ ของอาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ 

  จาก แผนภูมิท่ี 21  แสดงประสิทธิภาพการใชห้อ้งปฏิบติัการ ของอาคาร 4/2  ผลของการ 

ศึกษา  พบว่ามี 2 หอ้ง คือ หอ้ง 206 และ 305 มีค่าประสิทธิภาพการใชห้อ้งเท่ากบัร้อยละ 105.37  ซ่ึง

เกินค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด สาํหรับหอ้งปฏิบติัการท่ีเหลืออยู ่มีค่าประสิทธิภาพการใชห้อ้งอยูร่ะหว่าง 

ร้อยละ  11.98 – 62.44  ซ่ึงค่ามาตรฐานอยูท่ี่ร้อยละ  64 

 

สรุปผลการศึกษา 

  ผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ปีการศึกษา  2557  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

ตารางท่ี  10  ผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคารกลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

  สุขภาพ ปีการศึกษา  2557 

อาคาร ประเภท ลกัษณะ 
สูงกว่า 

มาตรฐาน  

ต่ํากว่า 

มาตรฐาน  
ห้อง 

อาคาร  4 หอ้งบรรยาย 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   

ทั้งหมด อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  10  ผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ปีการศึกษา  2557 (ต่อ) 

อาคาร ประเภท ลกัษณะ 
สูงกว่า 

มาตรฐาน  

ต่ํากว่า 

มาตรฐาน  
ห้อง 

อาคาร  4 หอ้งปฏิบติัการ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   

ทั้งหมด อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

อาคาร  4/1 

หอ้งบรรยาย 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   

503 อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   ทั้งหมด 

ยกเวน้ 

503 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

หอ้งปฏิบติัการ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา    

ทั้งหมด 

 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

อาคาร  4/2 หอ้งบรรยาย 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   

803 อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   ทั้งหมด 

ยกเวน้ 

      803 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  10  ผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ปีการศึกษา  2557 (ต่อ) 

อาคาร ประเภท ลกัษณะ 
สูงกว่า 

มาตรฐาน  

ต่ํากว่า 

มาตรฐาน  
ห้อง 

อาคาร  4/2 หอ้งปฏิบติัการ 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   
206 

305 
อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   

 504     อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา   ทั้งหมด 

ยกเวน้ 

206, 305, 

504 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ   

ประสิทธิภาพการใชห้อ้ง   

 

  จากตารางท่ี 10 แสดงผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  ในการศึกษาคร้ังน้ี  พิจารณาในส่วนของ

หอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ ท่ีมีปัญหาสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน  เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่เพียงพอ

ต่อการใชใ้นการเรียนการสอน จากตารางสรุปไดว้่า อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์ หอ้งบรรยาย 

503, อาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการ 206, 305, 504 และหอ้งบรรยาย 803  เป็นส่วนท่ี

จะศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขต่อไป 
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4 แนวทางการแก้ไข 

  การสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีและทาํการสรุปปัญหา สามารถวิเคราะห์และสรุปแนวทางการ

แกไ้ข ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี  11   แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรียน 

ห้อง ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

อาคาร 4/1 อาคารวทิยาศาสตร์  กรณีท่ี 2 1  ปรับปรุงหอ้งใหเ้ป็นแบบเอนกประสงคส์ามารถ ปรับ  

หอ้งบรรยาย  503  
 

    เป็นหอ้งเลก็หรือหอ้งใหญ่ไดต้าม จาํนวนนกัศึกษาท่ี  

อาคาร 4/2 อาคารวทิยาศาสตร์  
 

   ใชง้านโดยการเพ่ิมพาติชนั (partition) กั้นระหวา่งหอ้ง 

หอ้งบรรยาย  803  
 

2  จดัการเรียนการสอนใหพิ้จารณาขนาดพ้ืนท่ีหอ้ง  

หอ้งปฏิบติัการ 504 
 

    เป็นสําคญั โดยจดัจาํนวนนกัศึกษาใหเ้หมะสม  

อาคาร 4/2 อาคารวทิยาศาสตร์  กรณีท่ี 1  1 จดัหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ  

หอ้งปฏิบติัการ 206, 305 
 

2  เพ่ิมการเรียนการสอนในช่วงเวลาเยน็หรือในวนัหยุด  

  
3  จดัวางเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ  

  
    การใชง้านไดห้ลายรูปแบบ  

 

กรณีท่ี 1 คือ อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา, อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุและประสิทธิภาพการ

หอ้งเรียน สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 

กรณีท่ี 2 คือ อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุและประสิทธิภาพการหอ้งเรียน ตํ่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานแต่อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา สูงกว่ามาตรฐาน 

 

5 สรุป 

 ในบทน้ีไดท้าํการสรุปผลการศึกษา และแนวทางการแกไ้ขปัญหา  เพ่ือนาํขอ้มลูไปใชใ้น 

การวิเคราะห์หาแนวทางการแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะท่ีมีความเหมาะสมกบัอาคารกลุ่มคณะวิชา

แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลยัรังสิต ในบทถดัไป 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์การใชพ้ื้นท่ีของอาคารกลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงเพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ใชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือวางแผนการ บริหารจดัการการใชพ้ื้นท่ี หอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ 

โดยทาํการสรุปผลการวิเคราะห์และนาํเสนอในบทน้ีโดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาและการดาํเนินการ 

 ส่วนท่ี 2 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 

1 สรุปผลการศึกษาและการดําเนินการ 

1.1  อาคาร 4 อาคารวทิยาศาสตร์  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการจากอาคาร 4 ใน 

ในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีการใชห้อ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการเฉล่ีย ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ใน

ทุกมิติ  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ามหาวิทยาลยั  มีการใชห้อ้งบรรยายและ หอ้ง ปฏิบติัการ ยงัไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ดงัตารางท่ี 12 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาอตัราการใชห้อ้งตามเวลา พบว่าทุกหอ้งมีการใชห้อ้ง

ตํ่ากว่าเกณฑค่์อนขา้งมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ายงัสามารถเพ่ิมจาํนวนชัว่โมงการใชห้อ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบติัการ ในแต่ละสปัดาห์ไดอี้ก เม่ือพิจารณาอตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ ทุกหอ้งมีอตัราการ

ใชพ้ื้นท่ีตํ่ากว่าเกณฑ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการต่อคร้ัง มีจาํนวนไม่

เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัความจุของหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการท่ียงัสามารถรองรับจาํนวน

นกัศึกษาในการเขา้ใชห้อ้งต่อคร้ังไดอี้ก  
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ตารางท่ี 12  ผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร 4 

 
 

 

 1.2  อาคาร 4/1 อาคารวทิยาศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชห้อ้งปฏิบติัการจากอาคาร 4/1  อาคารวิทยาศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีการใชห้อ้งปฏิบติัการเฉล่ียตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า 

มหาวิทยาลยัรังสิต มีการใชห้อ้งปฏิบติัการยงัไม่เต็มประสิทธิภาพ (แผนภูมิท่ี 15 ในบทท่ี 4) ทั้งน้ี

เม่ือพิจารณาอตัราการใชห้อ้งตามเวลา พบว่าทุกหอ้งมีการใชห้อ้งตํ่ากว่าเกณฑค่์อนขา้งมาก ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นว่ายงัสามารถเพ่ิมจาํนวนชัว่โมงการใชห้อ้งปฏิบติัการ ในแต่ละสปัดาห์ไดอี้ก เม่ือ

พิจารณาอตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ ทุกหอ้งมีอตัราการใชพ้ื้นท่ีตํ่ากว่าเกณฑ ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการต่อคร้ัง มีจาํนวนไม่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัความจุของ

หอ้งปฏิบติัการท่ียงัสามารถเพ่ิมจาํนวนนกัศึกษาในการเขา้ใชห้อ้งต่อคร้ังไดอี้ก  

 ในส่วนของหอ้งบรรยาย จากการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยายตํ่ากว่า

เกณฑม์าตรฐานทั้งหมดในทุกมิติ (แผนภูมิท่ี 12ในบทท่ี 4) ยกเวน้หอ้ง 503 ซ่ึงเป็นหอ้งเรียนขนาด 

250 คน มีอตัราการใชห้อ้งเรียนตามเวลาร้อยละ 83.33 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด

ทุกมิติ (แผนภูมิท่ี 11 ในบทท่ี 4)  แต่อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุร้อยละ 27.74 ซ่ึงอยูใ่นระดบั ตํ่า

กว่าเกณฑค่์อนขา้งมาก (แผนภูมิท่ี 10 ในบทท่ี 4) แสดงว่าหอ้งบรรยาย 503 อาคาร 4/1 อาคาร

วิทยาศาสตร์ มีขนาดพ้ืนท่ีหอ้งเรียนไม่เหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 13 ซ่ึงจะทาํ

การเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาในส่วนถดัไป 
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 ตารางท่ี 13  ผลการสาํรวจการใช ้พ้ืนท่ีของอาคาร 4/1 

 
 

 1.3  อาคาร 4/2 อาคารวทิยาศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชห้อ้งเรียนจากอาคาร 4/2  อาคารวิทยาศาสตร์ ในปี 

การศึกษา 2557 พบว่าหอ้งบรรยายมีประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ทั้งหมดในทุก

มิติ (แผนภูมิท่ี 18 ในบทท่ี 4) ยกเวน้ หอ้ง 803 ซ่ึงเป็นหอ้งเรียนขนาด 250 คน มีอตัราการใช้

หอ้งเรียนตามเวลาร้อยละ 118.75 ซ่ึงมีอตัราสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานมาก (แผนภูมิท่ี 1 6 ในบทท่ี 4)  

แต่มีอตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุร้อยละ 34.61 ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์  (แผนภูมิท่ี 17 ในบทท่ี 4) แสดงว่า

หอ้งบรรยาย 803 มีขนาดพ้ืนท่ีหอ้งเรียนไม่เหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 

ในส่วนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชห้อ้งปฏิบติัการ อาคาร 4/2 ในปีการศึกษา 2557  

พบว่าหอ้ง 206 และ 305 มีประสิทธิภาพการใชห้อ้งปฏิบติัการร้อยละ 115.37 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานมาก และยงัมีอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการตามเวลาร้อยละ 115.63  และอตัราการใชห้อ้ง 

ปฏิบติัการตามความจุ ร้อยละ 105.37 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานเช่นกนั (แผนภูมิท่ี19, แผนภูมิ 20ใน

บทท่ี 4) แสดงว่าขนาดพ้ืนท่ีหอ้งปฏิบติัการ ดงักล่าวมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา   

หอ้งปฏิบติัการ 206 และ 305 เป็นหอ้งปฏิบติัการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมีลกัษณะการใช้

พ้ืนท่ี ในการเรียนการสอนพร้อมกนั จึงทาํใหค่้าในการวิเคราะห์มีผลเหมือนกนั นอกจากน้ียงัพบว่า 

หอ้งปฏิบติัการ 504 มีประสิทธิภาพการใชห้อ้งตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน (แผนภูมิท่ี 21ในบทท่ี 4) 

ในทางตรงกนัขา้มเม่ือพิจารณาการใชห้อ้งเรียนตามเวลาแลว้พบว่า หอ้ง 504 มีอตัราการใชห้อ้งเรียน
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ตามเวลาร้อยละ 100 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน  (แผนภูมิท่ี 19 ในบทท่ี 4)  แต่อตัราการ

ใชพ้ื้นท่ีตามความจุร้อยละ 53.13 ซ่ึงอยูใ่นระดบั ตํ่ากว่าเกณฑ ์ (แผนภูมิท่ี 20 ในบทท่ี 4) แสดงว่า

หอ้งปฏิบติัการ 504 อาคาร 4/ 2 อาคารวิทยาศาสตร์ มีขนาดพ้ืนท่ีหอ้งเรียนไม่เหมาะสมกบัจาํนวน

นกัศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 14 ซ่ึงจะทาํการเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาในส่วนถดัไป 
 

ตารางท่ี 14  ผลการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร 4/2 

 
 
 
 

2  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของการใชพ้ื้นท่ีอาคาร ของ 

กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยยดึบริบทของมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือ

ตรวจสอบว่าวิธีการใดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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 หอ้งปฏิบติัการ 206 และ 305 ใชใ้นการเรียนการสอนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซ่ึงเป็น

วิชาพ้ืนฐาน เป็นหอ้งปฏิบติัการกลาง ดูแลโดยคณะวิทยาศาสตร์ ตอ้งรองรับนกัศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์, คณะทนัตแพทยศาสตร, คณะกายภาพบาํบดั, คณะเทคนิคการแพทย,์ คณะการแพทย์

แผนตะวนัออก, และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์  
 

ตารางท่ี 15  แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรียน  

ห้อง ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

อาคาร 4/2  กรณีท่ี 1  1 จดัหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ  

หอ้งปฏิบติัการ  
 

 2  เพ่ิมการเรียนการสอนในช่วงเวลาเยน็หรือในวนัหยดุ  

206, 305 
 

3  จดัวางเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ  

  
    การใชง้านไดห้ลายรูปแบบ  

*กรณีท่ี 1 คือ อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา, อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุและประสิทธิภาพการ

หอ้งเรียน สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 

 จากการศึกษา แนวทางการแกไ้ข หอ้งปฏิบติัการ 206 และ 305  มี 3 วิธี ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 15 ผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

 วธิีที่ 1 จดัหาพืน้ที่เพิม่เตมิตามความต้องการ 

 อาคาร 4/2 หอ้งปฏิบติัการเลขท่ี 206 และ 305 มีพ้ืนท่ีสาํหรับการเรียนสอนไม่เพียงพอ

ต่อจาํนวนนกัศึกษา  จาํเป็นตอ้งจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมสาํหรับรองรับนกัศึกษา เพ่ือแกไ้ขปัญหาพ้ืนท่ีไม่

เพียงพอต่อการใชง้าน โดยทาํการศึกษาหาพ้ืนท่ีการใชง้านสาํหรับรับรองนกัศึกษาท่ีใช ้หอ้งปฏิบติั 

การ  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์น้ี  ไดต้ามรายการในตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 16 แสดงขนาดของพ้ืนท่ี ท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ 206, 305  

 

 สรุปการแกไ้ขปัญหาในวิธีท่ี 1 ตอ้งจดัหาพ้ืนท่ีหอ้งปฏิบติัการสาํหรับภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์เพ่ิมอยา่งนอ้ย  516  ตรม. เพ่ือรองรับนกัศึกษาจาํนวน 252 คนในปัจจุบนั จึงจะเพียงพอต่อ

ความตอ้งการใชง้าน และเกิดประโยชน์สูงสุด ถา้แกไ้ขปัญหาในวิธีท่ี 1 โดยจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ิมให้

สาํหรับการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีตํ่ากว่าเกณฑม์าก 

ดงัแผนภูมิท่ี 2 2 ซ่ึงอาจจะเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า ประกอบกบัพ้ืนท่ีท่ีมีอยูจ่าํกดัและในการเพ่ิม

พ้ืนท่ี ควรเป็นบริเวณท่ีอยูใ่กลเ้คียงหอ้งปฏิบติัการเดิม เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการ ทาํใหก้ารหา

พ้ืนท่ีเพ่ิมน้ีอาจจะเป็นไปไดย้าก 

 

 
แผนภูมิท่ี 22   เปรียบเทียบอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการปัจจุบนักบักรณีแกไ้ขวิธีท่ี 1 

ประเภท

หอ้ง 
ช่ือหอ้ง 

จาํนวน

นกัศึกษา 

ตามจริง (คน) 

มาตรฐาน 

ท่ีกาํหนด 

( ตรม./ คน) 

พื้นท่ีตาม 

มาตรฐาน 

(ตรม.) 

พื้นท่ีปัจจุบนั 

(ตรม.) 

ตอ้งการ 

พื้นท่ีเพิ่ม 

(ตรม.) 

หอ้ง 

ปฏิบติัการ 

206 176 3 528 270 258 

305 176 3 528 270 258 

 
รวม 516 
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 วธิีที่ 2 เพิม่การเรียนการสอนในช่วงเวลาเยน็หรือในวนัหยุด 

 ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอน ของหอ้งปฏิบติัการ 206 และ 305 อาคาร4/2 ปัจจุบนั 

ทั้ง 2 หอ้ง มีการมีการเพ่ิมการเรียนการสอนในช่วงเยน็วนัจนัทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น (ภาพท่ี 

33)คงมีเวลาเหลือในช่วงเยน็วนัอ่ืน และในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ การจดัตารางเรียนเพ่ิม ในช่วงเวลา

เยน็หรือในวนัหยดุ น่าจะเป็นการช่วยลดปัญหา พ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการใชง้านไดดี้ท่ีสุด 
 

       

ภาพท่ี 33  แสดงตารางสอนวิชากายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัรังสิต, คณะวิทยาศาสตร์, ประมวลรายวชิา 2557(แฟ้มขอ้มลูคอมพิวเตอร์), 

ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต,2557 

   ส
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 วธิีที่ 3 จดัวางเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบการใช้งานได้หลายรูปแบบ 

     หอ้งปฏิบติัการ 206 และ 305  ใชใ้นการเรียนการสอนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซ่ึง มี

ลกัษณะการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไม่ตายตวัอยูแ่ลว้ (ภาพท่ี 34) ลกัษณะการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ จะเป็นแบบ

เคล่ือนยา้ยได ้และขนาดของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้ขนาดมาตรฐานตายตวั 

(ภาพท่ี 35)  ซ่ึงพิจารณาจากผงัการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ (ภาพท่ี 36 และ 37) มีการจดัวางเฟอร์นิเจอร์

ในรูปแบบท่ีสามารถรองรับนกัศึกษาไดม้ากท่ีสุดแลว้ วิธีการแกปั้ญหาวิธีน้ีจึงไม่เหมาะสม 
 

                  
 

ภาพท่ี 34  เตียงสาํหรับวางร่างอาจารยใ์หญ่ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนหอ้งปฏิบติัการ 206 และ 305 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 35  หอ้ง 206  หอ้งปฏิบติัการวิชาภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาคาร 4/2 มหาวิทยาลยัรังสิต 

   ส
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หอ้งบรรยาย อาคาร 4/1 หอ้ง 503 และ อาคาร 4/2  หอ้ง 803  และหอ้งปฏิบติัการ  504  

มีประสิทธิภาพการใชห้อ้งและอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามความจุ มีค่าตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานมาก 

ในทางกลบักนัมี อตัราการใชห้อ้ง บรรยาย ตามเวลา   สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน แสดงว่าทั้ง 3 หอ้ง มี

ขนาดพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา ขนาดของพ้ืนท่ีมากเกินความจาํเป็น 

พ้ืนท่ีทั้ง 3 หอ้งมีลกัษณะของปัญหาเช่นเดียวกนั ซ่ึงตรงกบั กรณีท่ี 2 คือ อตัราการใช้

พ้ืนท่ีตามเวลา, อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ และประสิทธิภาพการหอ้งเรียน ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน

ทั้งหมด ซ่ึงจะนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงัตารางท่ี 17 ต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 17  แสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชพ้ื้นท่ีอาคารเรียน  
 

ห้อง ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

อาคาร 4/1 อาคารวทิยาศาสตร์  กรณีท่ี 2 1  ปรับปรุงหอ้งใหเ้ป็นแบบเอนกประสงคส์ามารถ ปรับ  

หอ้งบรรยาย  503  
 

    เป็นหอ้งเลก็หรือหอ้งใหญ่ไดต้าม จาํนวนนกัศึกษา  

อาคาร 4/2 อาคารวทิยาศาสตร์  
 

    ท่ีมา ใชง้านโดยการเพ่ิมพาติชนั กั้นระหวา่งหอ้ง  

หอ้งบรรยาย  803  
 

2  จดัการเรียนการสอนใหพิ้จารณาขนาดพ้ืนท่ีหอ้ง  

หอ้งปฏิบติัการ 504 
 

    เป็นสําคญั โดยจดัจาํนวนนกัศึกษาใหเ้หมะสม  

*กรณีท่ี 2 คือ อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุและประสิทธิภาพการหอ้งเรียน ตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน

แต่อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา สูงกว่ามาตรฐาน 

 

 จากการศึกษา แนวทางการแกไ้ข หอ้งบรรยาย 503 และ 803 หอ้งปฏิบติัการ 504  มี 2 วิธี 

ผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 วธิีที่ 1  ปรับปรุงห้องให้เป็นแบบเอนกประสงค์ สามารถปรับเป็นหอ้งเลก็หรือหอ้งใหญ่

ไดต้ามจาํนวนนกัศึกษาท่ีมา ใชง้านโดยการเพ่ิมพาติชนั (Partition) กั้นระหว่างหอ้ง ปัจจุบนัลกัษณะ

ของหอ้งบรรยาย 4/1-503 และ 4/2-803 เป็นหอ้งสโลปขนาด 250 ท่ีนัง่ ชนิดมา้นัง่ยดึติดกบัพ้ืน (ภาพ

ท่ี 38 - 41) จึงทาํใหล้กัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีทั้งสองหอ้ง ไม่เหมาะกบัการกั้นแบ่งพ้ืน วิธีน้ีจึง

ไม่เหมาะสมสาํหรับ หอ้งบรรยาย 4/1-503 และ 4/2-803 ส่วนหอ้งปฏิบติัการ 4/2-504 มีลกัษณะทาง

กายภาพไม่เหมาะกบัการกั้นแบ่งพ้ืน(ภาพท่ี 43) เน่ืองจากการจดัวางตาํแหน่งเฟอร์นิเจอร์และประตู

 

   ส
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ทางเขา้หอ้งถา้มีการแบ่งพ้ืนท่ีจะทาํใหเ้สียประโยชน์การใชพ้ื้นท่ีมากกว่าเดิม วิธีน้ีมีลกัษณะไม่

เหมาะสมเช่นกนั 

     
 

ภาพท่ี 38  แสดงผงัการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ หอ้งบรรยาย 503 อาคาร 4/1  มหาวิทยาลยัรังสิต 

   

     
 

ภาพท่ี 39  หอ้งบรรยาย 503  อาคาร 4/1 มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ภาพท่ี 40  แสดงผงัการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ หอ้งปฏิบติัการ 803 อาคาร 4/2  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

     
 

ภาพท่ี 41  หอ้งบรรยาย 803  อาคาร 4/2 มหาวิทยาลยัรังสิต 
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   ภาพท่ี 42  แสดงผงัการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ หอ้งปฏิบติัการ 504 อาคาร 4/2  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

    
 

ภาพท่ี 43  หอ้งปฏิบติัการ 504 อาคาร 4/2 มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

   ส
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 วธิีที่ 2  จดัการเรียนการสอนให้พจิารณาขนาดพืน้ที่ห้อง เป็นสําคญั โดยจดัจาํนวน

นักศึกษาให้เหมะสมห้องเรียนหรือห้องปฏิบัตกิารนั้น  พิจารณาจากตารางท่ี 18 พบว่า  หอ้งดงักล่าว

ทั้ง 3 หอ้ง มีอตัราการส่วนคนต่อพ้ืนท่ี เกินเกณฑม์าตรฐานอยูม่าก ในการพิจารณาเพ่ิมจาํนวน

นกัศึกษาใหมี้ความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี น่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม  

 

ตารางท่ี 18 แสดงจาํนวนนกัศึกษา ต่อพ้ืนท่ีในปัจจุบนั 

 
 

ตารางท่ี 19 แสดงจาํนวนนกัศึกษาท่ีควรเพ่ิมจาํนวนข้ึนในแต่ละหอ้ง 

 
 

จากตารางท่ี 19 แสดงใหเ้ห็นว่าควรเพ่ิมจาํนวนนกัศึกษา สาํหรับหอ้งบรรยาย 4/2-803 อีก

ไม่เกิน 155 และหอ้ง 4/1-503 จาํนวนไม่เกิน 120 คน ส่วนหอ้งปฏิบติัการ 4/2-504  จาํนวนไม่เกิน  

55 คน เพ่ือทดลองทาํการคาํนวณอตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ จะไดผ้ลตามแผนภูมิท่ี 23  
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แผนภูมิท่ี 23  เปรียบเทียบอตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุหอ้งบรรยาย 4/1-503 ปัจจุบนักบักรณีแกไ้ข

วิธีท่ี 2 
 

 จากแผนภูมิท่ี 23 วิธีท่ี 2 จะพบว่าอตัราการใชห้อ้งบรรยายตามเวลามีค่าใกลเ้คียงเกณฑ์

มาตรฐาน อตัราการใชห้อ้งตามความจุและประสิทธิภาพการใชห้อ้งบรรยายมีเกณฑดี์ข้ึนกว่าเดิม 

ถือว่าวิธีน้ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชห้อ้งดงักล่าวได ้ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน โดยยดึขนาด

ของพ้ืนท่ีเป็นหลกั น่าจะเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัทั้ง 3 หอ้งน้ี 

 

สรุปการแก้ปัญหา 

ตารางท่ี 20 แสดงวิธีการแกปั้ญหาการใชพ้ื้นท่ีอาคาร มหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2557 

อาคาร / หอ้ง ประเภท วิธีการแกปั้ญหา 

4/1 - 503 หอ้งบรรยาย จดัการเรียนการสอนใหพิ้จารณาขนาดพ้ืนท่ีหอ้ง เป็นสาํคญั 

โดยจดัจาํนวนนกัศึกษาใหเ้หมะสมหอ้งเรียนหรือ

หอ้งปฏิบติัการนั้น 

4/2 - 803 หอ้งบรรยาย 

4/2 - 504 หอ้งปฏิบติัการ 

4/2 - 206 หอ้งปฏิบติัการ 
เพ่ิมการเรียนการสอนในช่วงเวลาเยน็หรือในวนัหยดุ 

4/2 - 305 หอ้งปฏิบติัการ 
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3 ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

2.1  จากการศึกษาวิจยั การใชพ้ื้นท่ีโดยรวมของอาคารกลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  พบว่าการใชพ้ื้นท่ีตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน มีเพียง 2 หอ้ง ท่ีสูงเกินเกณฑ์

มาตรฐาน เห็นควรพิจารณาการบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอน โดย พิจารณาขนาดพ้ืนท่ีหอ้ง  

เป็นสาํคญั  ในการจดัตารางสอนหรือการจองหอ้ง ตอ้งมีความเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา 

2.2  จากการศึกษา ผูว้ิจยั ทาํการศึกษาเฉพาะหอ้งท่ีมีอตัราการใชพ้ื้นท่ีตามความจุ,  

อตัราการใชพ้ื้นท่ีตามเวลา, ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ี สูงกว่ามาตรฐาน ควรทาํการศึกษา 

ในส่วนท่ีมีค่าตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานมาก เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีไม่คุม้ค่า ควรทาํการศึกษาว่าควรมี

การจดัการพ้ืนท่ีอยา่งไร ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.3 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะอาคาร กลุ่มคณะวิชาแพทยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ควรทาํการศึกษาในส่วนของอาคารอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 36 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัพุธ (ต่อ) 

ตารางท่ี 37 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัพฤหสับดี 
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ตารางท่ี 38 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัพฤหสับดี (ต่อ) 

ตารางท่ี 39 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัศุกร์ 
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ตารางท่ี 40 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัศุกร์ (ต่อ) 

ตารางท่ี 41 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัเสาร์ 
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ตารางท่ี 42 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4)  ประจาํ วนัอาทิตย ์

ตารางท่ี 43 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4/1)  ประจาํ วนัจนัทร์ 
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ตารางท่ี 44 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4/1)  ประจาํ วนัองัคาร 
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ตารางท่ี 45 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4/1)  ประจาํ วนัพุธ 

ตารางท่ี 46 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4/1)  ประจาํ วนัพฤหสับดี 
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ตารางท่ี 47 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4/1)  ประจาํ วนัศุกร์ 

ตารางท่ี 48 แสดงตารางเรียนปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี: 1 (อาคาร: 4/1)  ประจาํ วนัเสาร์ 
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ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1  แสดงขอ้มลูพ้ืนฐาน อาคาร 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 

อาคาร 4 อาคารวทิยาศาสตร์ 

ชั้น  เลขท่ีหอ้ง ประเภท 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม) 

ความจุของหอ้ง 

(คน) 

1 103 หอ้งบรรยาย 120 100 

1 104 หอ้งบรรยาย 64 60 

1 105 หอ้งบรรยาย 104 80 

1 106 หอ้งบรรยาย 64 60 

1 107 หอ้งบรรยาย 96 80 

1 109 หอ้งบรรยาย 160 100 

1 111 หอ้งปฏิบติัการ 345 111 

1 112 หอ้งปฏิบติัการ 475 80 

2 221 หอ้งปฏิบติัการ 654 150 

2 222 หอ้งปฏิบติัการ 450 150 

3 301 หอ้งบรรยาย 135 80 

3 302 หอ้งบรรยาย 135 80 

3 316 หอ้งปฏิบติัการ 645 150 

3 319 หอ้งปฏิบติัการ 450 150 

4 411 หอ้งปฏิบติัการ 645 150 

4 412 หอ้งปฏิบติัการ 450 150 

5 513 หอ้งปฏิบติัการ 450 150 

5 516 หอ้งปฏิบติัการ 645 150 

6 617 หอ้งปฏิบติัการ 450 150 

6 618 หอ้งปฏิบติัการ 645 150 

7 701 หอ้งปฏิบติัการ 175 80 

7 702 หอ้งปฏิบติัการ 240 80 
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ตารางท่ี 2  แสดงขอ้มลูพ้ืนฐาน อาคาร 4/1 อาคารวิทยาศาสตร์  

อาคาร 4/1 อาคารวทิยาศาสตร์ 

ชั้น  เลขท่ีหอ้ง ประเภท 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม) 

ความจุของหอ้ง 

(คน) 

2 203 หอ้งปฏิบติัการ 300 100 

2 204 หอ้งปฏิบติัการ 430 100 

3 302 หอ้งปฏิบติัการ 287 100 

3 304 หอ้งปฏิบติัการ 297 100 

3 307 หอ้งปฏิบติัการ 150 100 

4 401 หอ้งปฏิบติัการ 287 100 

4 402 หอ้งปฏิบติัการ 297 100 

4 403 หอ้งปฏิบติัการ 150 100 

5 501 หอ้งปฏิบติัการ 245 100 

5 503 หอ้งบรรยาย 297 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 
 

ตารางท่ี 3  แสดงขอ้มลูพ้ืนฐาน อาคาร 4/2 อาคารวิทยาศาสตร์  

อาคาร 4/2 อาคารวทิยาศาสตร์ 

ชั้น  เลขท่ีหอ้ง ประเภท 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม) 

ความจุของหอ้ง 

(คน) 

1 103 หอ้งปฏิบติัการ 610 150 

2 202 หอ้งปฏิบติัการ 316 150 

2 206 หอ้งปฏิบติัการ 278 150 

3 300 หอ้งปฏิบติัการ 428 150 

3 301 หอ้งปฏิบติัการ 176 80 

3 302 หอ้งปฏิบติัการ 176 80 

3 305 หอ้งปฏิบติัการ 278 150 

4 402 หอ้งบรรยาย 129 80 

4 403 หอ้งบรรยาย 129 80 

5 501 หอ้งปฏิบติัการ 528 200 

5 504 หอ้งปฏิบติัการ 278 150 

6 600 หอ้งปฏิบติัการ 341 100 

6 601 หอ้งปฏิบติัการ 528 150 

6 604 หอ้งปฏิบติัการ 278 150 

7 700 หอ้งปฏิบติัการ 517 150 

7 701 หอ้งปฏิบติัการ 506 150 

8 803 หอ้งบรรยาย 315 200 

8 806 หอ้งปฏิบติัการ 278 80 
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