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งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการทําการประเมินโครงการหลังการใช้งาน (Post Occupancy
Evaluation, POE) ของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในเรื่ อง
ขนาดการใช้พ้นื ที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนภายหลังการปรับปรุ งอาคาร เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
กับมาตรฐานของพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงเพื่อศึกษาปัญหาที่พบและเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มี ทั้งเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการพื้นที่ได้เหมาะสมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน พบว่า
1. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบค่ามาตรฐานขนาดและพื้นที่ของห้องเรี ยน พบว่ามีหอ้ งเรี ยน
ทั้งหมด 9 ห้อง ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ (ห้องเรี ยน 7 ห้องและห้องปฏิบตั ิการ 2
ห้อง) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วน 50% ของห้องเรี ยนทั้งหมด
2. จากการศึกษาพบว่าขนาดของพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่ไม่เพียงพอ
กับจํานวนของนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้พ้ืนที่จริ งและไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
3. ผลการเปรี ยบเทียบความถี่อตั ราการใช้หอ้ งเรี ยน พบว่าห้องเรี ยนมีการใช้งานที่ไม่
คุม้ ค่าในแง่ของการใช้พ้ืนที่อาคาร
ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นปัญหาเรื่ องพื้นที่ที่จาํ กัดและไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
จากการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่ องนี้แบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง ได้แก่ 1.นโยบายการ
จัดการด้านการเรี ยนการสอน 2.นโยบายการจัดการด้านกายภาพ 3.นโยบายการจัดการด้านตาราง
เรี ยนตารางสอน ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่ องพื้นที่จาํ กัดและไม่เพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษา
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This research aims to evaluate space utilization of the Faculty of Architecture’s
building. Post Occupancy Evaluation (POE) is used as a tool to identify problems. Data are
collected and analyzed from case studies that portray similar problems. Suitable standards for
teaching and learning areas are collected from published papers and used as a tool to evaluate
the suitability of current area usage in each university. Subsequently, space management
tactics used in each institution are studied and later on used as suggestions for the the Faculty
of Architecture’s building space management strategies. The study has found that:
1. 50% of all the classroom in Architecture’s building are under set forth standards.
2. The size of the classroom and studio space, comparing to the number of students
who actually use the space, is inadequate and inappropriate for usage.
3. The frequency rate of classrooms usage shows that almost a quarter of the
classrooms in used are underutilized.
The result of this study illustrates the problem that space is limited and insufficient for
the numbers of students. Further study finds that the solutions to this issue can be divided into
three management approaches: 1. Using a management policy in teaching and learning 2.
Using a management policy in space utilization and 3. Using a management policy in teaching
schedules.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีผวู ้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.
นนท์ คุณคํ้าชู อาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุมสารนิพนธ์ ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําในการทําวิจยั และ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็ นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์น้ ีเป็ นอย่างมาก ขอกราบ
ขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ปณิ ตา วงศ์มหาดเล็ก และผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ปรี ชญา มหัทธนทวี ที่
กรุ ณาให้เกียรติมาเป็ นกรรมการสอบสารนิพนธ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุก
ท่านที่ได้มอบความรู ้ดีๆ ทําให้สามารถนํามาปรับใช้กบั การทํางานและชีวิตประจําวันได้เป็ นอย่างดี
และขอขอบคุณ คุณบุญทรัพย์ ศรี รัตนธรรม ที่ให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลมาตลอดการทําวิจยั
ขอขอบคุณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่อนุเคราะห์ให้ศึกษาและสํารวจพื้นที่ รวมถึงสัมภาษณ์อาจารย์และผูค้ วบคุม
อาคาร เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพื้นที่ที่ใช้งาน เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไขในสารนิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบคุณเพือ่ นๆ พี่ๆ ทุกคนที่ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาและคอยช่วยเหลือดูแลกัน จนสามารถ
ทําสารนิพนธ์น้ ีสาํ เร็ จได้ดว้ ยดี
ผูว้ ิจยั อยากขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่คอยสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้
และคอยเป็ นกําลังใจจนสามารถสําเร็ จการศึกษาลงได้
ขอขอบพระคุณอย่างสู งต่อทุกท่านที่ได้กล่าวนามข้างต้น และขอขอบคุณผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ท่านที่มิได้กล่าวนามข้างต้นที่ช่วยเหลือให้สามารถทํางานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีไว้ ณ
โอกาสนี้ดว้ ย
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