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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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กรุ ณาให้เกียรติมาเป็ นกรรมการสอบสารนิพนธ์
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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การบริ หารจัดการพื้นที่ที่มีอยูใ่ ห้สามารถใช้งานได้อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ในปัจจุบนั มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความสําคัญของการใช้ทรัพยากรที่อยูร่ อบตัวให้
เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าที่สุด ทําให้มีแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการพื้นที่เพิม่
มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน เนื่องจากสภาวะที่ตอ้ งมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นจําเป็ นต้องมีบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย ในขณะที่บุคลากรมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นแต่มีพ้ืนที่ในการบริ หารจัดการเท่าเดิมหรื อมีพ้นื ที่จาํ กัด
ทางออกที่มกั พบเสมอเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาคือ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย โดยสร้างอาคารใหม่ เช่าพื้นที่
เพิม่ หรื อวางแผนออกแบบตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการขยายตัว ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย
และลงทุนเพิ่ม ขณะเดียวกันการสร้างอาคารใหม่ มักจบลงที่ใช้อาคารใหม่เป็ นหลัก ทิ้งอาคารเก่าให้
รกร้าง ทําให้สิ้นเปลืองหรื อใช้ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า
กระแสลดต้นทุน เพิ่มผลกําไร และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุม้ ค่า
ทําให้หลายฝ่ ายหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะอาคารหรื อพื้นที่สาํ นักงาน โดย
เน้นใช้พ้นื ที่ทุกส่ วนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และปรับปรุ งให้ใช้งานอย่างเหมาะสม เพราะใน
ปั จจุบนั อัตราค่าเช่าพื้นที่ การปรับปรุ งพื้นที่ หรื อการขยายพื้นที่มีราคาสูง ถ้าการบริ หารจัดการไม่
ดีพออาจจะเป็ นการลงทุนที่เสี ยประโยชน์ได้
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาเข้ามาเรี ยนที่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่จาํ กัดในการในการเรี ยนการสอน
ดังนั้นการจัดการเรื่ องการใช้พ้ืนที่ให้คุม้ ค่า จึงมีผลต่อการเพิม่ ศักยภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผูศ้ ึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะทําการศึกษาเรื่ อง การประเมินการใช้
พื้นที่อาคาร กรณี ศึกษา อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อการเรี ยนการสอน จากนโยบายในการปรับปรุ งพื้นที่
อาคารให้เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน เพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึง
นโยบายการรองรับการย้ายนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 – 2 กลับมาเรี ยนที่คณะ
1

2
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
บริ หารจัดการ และแก้ไขปั ญหาเรื่ องของการเดินทางที่มีผลต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ
ดังนั้นการศึกษาเรื่ อง การประเมินการใช้พ้นื ที่อาคาร กรณี ศึกษาอาคารเรี ยนคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จึงนําเอาทฤษฎีและความรู ้เกี่ยวกับการ
ประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation, POE) มาใช้เพือ่ ประเมินรวมถึงวิเคราะห์ถึง
ปั ญหา ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จดั ทําขึ้นเพื่อสรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนะข้อมูลในการจัดการ
พื้นที่ในการเรี ยนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของนักศึกษา
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งาน (POE)
2.2 ศึกษาลักษณะการใช้สอยและปั ญหาในการจัดการพื้นที่ที่พบในอาคารเรี ยนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2.3 เสนอแนะวิธีการจัดการการใช้พ้ืนที่ของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงาน อาคารเรี ยน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
3. สมมติฐานของการศึกษา
การจัดการพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิโดยส่ วนใหญ่จะพบปั ญหาการใช้งานพื้นที่ที่
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทําให้การจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ นั ๆไม่คุม้ ค่า
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ในการวิจยั นี้ จะทําการศึกษาและสํารวจเฉพาะห้องเรี ยนและห้องปฎิบตั ิการของ
อาคารเรี ยนประเภทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรื ออาคารที่มีลกั ษณะองค์กร และมีหลักสู ตรที่มีการ
เรี ยนการสอนที่คล้ายคลึงกัน
4.2 การศึกษานี้จะทําการศึกษาเพื่อเสนอแนะวิธีการจัดการพื้นที่ในอาคารเรี ยน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่มีการปรับปรุ งใหม่เท่านั้น
4.3 จํานวนนักศึกษาที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ นั จะใช้จาํ นวนนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่
1-5 ที่อยูใ่ นปี การศึกษาในปี 2553 และในช่วงที่ทาํ การวิจยั (เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 – เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2553)
4.4 การประเมินความเพียงพอของการใช้งานพื้นที่วดั จากค่ามาตราฐานที่กาํ หนดเท่านั้น
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5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งานหรื อ POE เพื่อให้เข้าใจถึง
หลักการ วิธีการและการนําไปใช้
5.2 ศึกษาการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารของอาคารเรี ยนประเภทคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และหลักการการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งศึกษามาตรฐานและลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน จากหนังสื อ บทความ วิทยานิพนธ์
และงานวิจยั
5.3 ทําการศึกษาและวิเคราะห์การใช้พ้นื ที่ใช้สอยภายในอาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่มีการปรับปรุ งใหม่
5.4 สํารวจพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่มีลกั ษณะองค์กรหรื อหลักสู ตรที่มีการเรี ยนการ
สอนทางด้านสถาปั ตยกรรม เพื่อรวบรวมประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายใน
อาคาร
5.5 สรุ ปลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ทาํ การสํารวจ โดยเปรี ยบเทียบขนาดพื้นที่กบั อาคารประเภทเดียวกัน วิเคราะห์ปัญหาที่
พบในเรื่ องการใช้พ้ืนที่และศึกษารู ปแบบวิธีการบริ หารจัดการพื้นที่ของแต่ละอาคารที่ทาํ การศึกษา
5.5 นําข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์และสรุ ปเปรี ยบเทียบกับพื้นที่ที่มีอยู่ ภายในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่มีการปรับปรุ งใหม่มาวิเคราะห์และ
อภิปรายผล
5.6 สรุ ปผลการวิจยั และเสนอแนะแนวทางเรื่ องการจัดการพื้นที่สาํ หรับการใช้งาน
ภายในอาคาร
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 สามารถนําผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่
ในอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ให้เหมาะสมกับการใช้
งาน และสามารถจัดสรรพื้นที่อย่างคุม้ ค่าเพื่อประโยชน์ในการใช้พ้นื ที่อย่างสู งสุ ด
6.2 สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในโครงการที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในบทนี้จะนําเสนอการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานพื้นที่ใช้
สอยในงานวิจยั และการศึกษาแนวความคิดในการจัดการพื้นที่ ตลอดจนผลงานวิจยั ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่ได้ทาํ การศึกษาในประเด็นและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็ นแนวทางในการวิจยั
โดยประเด็นและเนื้อหาที่มีความสําคัญได้แก่ รายละเอียดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินอาคารและ
พื้นที่ทางการศึกษา มาตรฐานของพื้นที่ใช้สอยของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งแนว
ความคิดเรื่ องการบริ หารจัดการพื้นที่ใช้สอยในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารและพืน้ ทีท่ างการศึกษา
อาคารการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนไม่วา่ ระดับใด เป็ นอาคารซึ่งมีบรรยา
กาศ สภาพแวดล้อม เพื่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านกายภาพและความรู ้สึก
ในการออกแบบสําหรับอาคารทางการศึกษานั้น การพิจารณาเลือกสถานที่ต้ งั การออก
แบบต้องพิจารณาถึงความต้องการของผูใ้ ช้อาคารกลุ่มใหญ่ คือ นักเรี ยน นักศึกษา ทั้งในทางกาย
ภาพและความรู ้สึกเพื่อให้การเรี ยนการสอนได้ผลสู งสุ ด
ในส่ วนของพื้นที่เพื่อส่ งเสริ มการศึกษานั้น ได้กล่าวถึงความต้องการทางกายภาพด้าน
อารมณ์ความรู ้สึก และการเลือกพื้นที่ต้ งั ดังนี้
1. ด้านกายภาพ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างและการใช้งาน พื้นที่ใช้งานที่เพียง
พอและเหมาะสม การควบคุมแสงสว่าง เสี ยง อุณหภูมิ การระบายอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ดี
2. ด้านความรู ้สึกหรื ออารมณ์ ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมหรื ออาคารและพื้นที่สวยงามมีบรรยา
กาศที่ดีก่อให้เกิดความรู ้สึกสงบ และเกิดความรู ้สึกที่กระตือรื อร้น และเป็ นอิสระ
3. การเลือกที่ต้ งั ได้แก่ การแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่โดยรอบอย่างเหมาะสม และระบบสุ ขา
ภิบาลที่ดี โดยคํานึงถึงปัจจุบนั และอนาคตของการใช้งาน การวางผังที่สามารถเชื่อมต่อกับส่ วนอื่นๆ
4
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ได้และรู ปแบบพื้นที่มีการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์
วิจิตร รุ ตบางกูร (2544 : 55-56) และวินยั หมัน่ คติธรรม (2543 : 151-157) ได้กล่าวถึง
ลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1. พื้นที่อาคาร ห้อง และอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีพ้นื ที่อย่างน้อย 1.80
ตารางเมตรต่อผูใ้ ช้ 1 คน
2. มีการจัดพื้นที่และลักษณะการจัดวางได้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและ
เชื่อมต่อกับส่ วนอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดีโดยไม่สบั สน
นอกจากนี้ วิจิตร วรุ ตบางกูร (2544 : 55-56) ยังจําแนกลักษณะปัจจัยการออกแบบให้
ลักษณะพื้นที่น้ นั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นไปดังต่อไปนี้
1. การจัดบริ เวณและความงาม ต้องมีความยืดหยุน่ และเหมาะสมกับการใช้งานที่มี
ความแตกต่างกัน เอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอยอาคาร ซึ่งนอกจากจะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ได้แล้วนั้นยัง
สามารถส่ งเสริ มปฏิสมั พันธ์และการรวมกลุ่มของผูใ้ ช้อาคารได้อีกด้วย
2. แสงสว่างต้องมีความเหมาะสมเห็นได้ชดั เจนและสบายตา โดยการออกแบบนั้น
เราสามารถควบคุมได้ท้ งั แสงธรรมชาติและการเปิ ดช่องเปิ ด หรื อแสงสังเคราะห์ ซึ่งการออกแบบ
พื้นที่ วัสดุและพื้นผิวก็สามารถควบคุมเรื่ องแสงได้เช่นกัน
2. มาตรฐานของพืน้ ทีใ่ ช้ สอยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับส่ วนทีว่ จิ ัย
2.1 มาตรฐานพืน้ ทีห่ ้ องเรียน
ในการวิจยั เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารสถานศึกษา การพิจารณาความจุของห้องจะ
ต้องคํานึงว่าขนาดของห้องมีความเหมาะสมหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งโดย
ปกติแล้วมักหมายถึงพื้นที่ที่ต่าํ สุ ดที่จดั ไว้สาํ หรับนักเรี ยน 1 คน การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานนอก
จากจะพิจารณาจากขนาดร่ างกาย หลักสู ตร วิธีการสอน กิจกรรมที่ทาํ และการแบ่งขนาดของกลุ่ม
อีกด้วย ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานการใช้พ้นื ที่จึงแตกต่างกันออกไป เช่น
บาซิล กัสทาดิ (Basil Castaldi, 1969) ได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานการใช้หอ้ งเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยไว้ดงั นี้
ห้องเรี ยนจุ 90 - 300 คน ควรมีพ้ืนที่ 1.0 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 50 คน ควรมีพ้ืนที่ 1.6 ตารางเมตรต่อคน
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ห้องเรี ยนจุ 30 คน ควรมีพ้ืนที่ 2.0 ตารางเมตรต่อคน
เฟรอเดอริ ค ซี วูด (Frederic C. Wood, 1970) ได้กาํ หนดมาตรฐานพื้นที่หอ้ งเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยไว้ดงั นี้
ห้องเรี ยนจุ 80 - 200 คน ควรมีพ้ืนที่ 0.9 - 1.3 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 25 - 80 คน ควรมีพ้นื ที่ 1.3 - 1.8 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 8 - 25 คน ควรมีพ้ืนที่ 1.8 - 2.3 ตารางเมตรต่อคน
คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาปี 2510 - 2514 ของสํานักงานสภา
การศึกษาแห่ งชาติ (2515) ได้ต้ งั เกณฑ์มาตรฐานในการใช้พ้ืนที่หอ้ งบรรยายในระดับอุดมศึกษาของ
ไทยไว้เท่ากับ 2 ตารางเมตรต่อคน
คณะกรรมการฝ่ ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ธนาคารโลก (1973) ได้เสนอแนะเกณฑ์มาตรฐานในการใช้หอ้ งเรี ยนในระดับอุดมศึกษาว่า
ห้องเรี ยนที่มีพ้นื ที่ 200 - 300 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนที่มีพ้นื ที่ 110 - 200 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนที่มีพ้นื ที่ 65-110 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนที่มีพ้นื ที่ 38-65 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1.3 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนที่มีพ้นื ที่นอ้ ยกว่า 38 ตารางเมตร ควรใช้พ้ืนที่ 1.5 ตารางเมตรต่อคน
แมทเลอร์ (Matsler, 1966) ได้กาํ หนดค่าพื้นที่สาํ หรับห้องเรี ยน โดยกําหนดตามลักษณะ
ของห้องขนาดใหญ่พ้ืนที่ใช้สอยตามมาตรฐานต่อคนจะน้อยกว่าห้องซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่
มาตรฐานต่อคนจะมีค่ามากกว่า เช่น
ห้องเรี ยนที่จุ 110 - 200 คน พื้นที่ต่อคนเท่ากับ 0.8 - 0.9 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนที่จุ 65 - 110 คน พื้นที่ต่อคนเท่ากับ 1.1 - 1.3 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนที่จุ 35 - 65 คน พื้นที่ต่อคนเท่ากับ 1.2 - 1.3 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนความจุไม่เกิน 10 - 35 คน พื้นที่ต่อคนเท่ากับ 1.3 - 2 ตารางเมตรต่อคน
บาแรตเตอร์และซิลลิงเจอร์ (Bareither and Schillinger, 1968) ได้สาํ รวจพื้นที่หอ้ งเรี ยน
ของมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอิลลินอยซ์ พบว่าพื้นที่สาํ หรับห้องเรี ยนต่อคนมีช่วงตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.8
ตารางเมตร ทั้งนี้รวมทั้งพื้นที่หอ้ งบริ การห้องเรี ยนด้วย และได้กาํ หนดพื้นที่มาตรฐานเป็ น 1.4
ตารางเมตรต่อคน แต่มิได้กล่าวถึงขนาดห้องเรี ยนได้แต่กล่าวว่า ขนาดของห้องเรี ยนศึกษาได้จาก
ข้อมูลที่ผา่ นมา และจากวิชาเรี ยนตามแผนกวิชา จะสามารถวิเคราะห์หาจํานวนและขนาดห้องเรี ยน
ได้ไม่ยาก พื้นที่กาํ หนดเป็ นพื้นที่รวมสําหรับการวางแผนหาพื้นที่อาคารทั้งอาคาร
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มหาวิทยาลัยแห่ งมลรัฐนิวยอร์ก (State University of New York, 1970) ได้กาํ หนดให้
พื้นที่มาตรฐานเป็ น 1.5 ตารางเมตรต่อคน
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตราฐานอาคารราชการ ร่ างมาตรฐานอาคารทางการศึกษา
(2527) ได้กาํ หนดมาตรฐานเนื้อที่ใช้สอยที่เกี่ยวกับห้องเรี ยนเป็ น 1.8 ตารางเมตรต่อคน
หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนตามกฎทบวงมหา
วิทยาลัย (2522) กําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตราต่างๆ เรื่ องการกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับพื้นที่หอ้ งเรี ยนดังนี้
1. ห้องเรี ยนแบบสําหรับนักศึกษาจํานวน 300 คน จะต้องมีพ้ืนที่อย่างตํ่า 300
ตารางเมตรต่อคนละ 1 ตารางเมตร
2. ห้องเรี ยนแบบสําหรับนักศึกษา 25 คน จะต้องมีพ้นื ที่อย่างน้อย 38 ตารางเมตร
(1.5 ตารางเมตรต่อคน)
3. ห้องสัมมนาหรื อห้องประชุมสําหรับ 30 คน ต้องมีพ้ืนที่ 54 ตารางเมตร (1.8
ตารางเมตรต่อคน)
2.2 มาตรฐานพืน้ ทีห่ ้ องปฏิบัติการ
การกําหนดมาตรฐานการใช้พ้นื ที่หอ้ งปฏิบตั ิการหรื อพื้นที่ใช้สอยต่อคนนั้นมีความสํา
คัญมาก เนื่องจากห้องปฏิบตั ิการมีลกั ษณะการใช้พ้นื ที่แตกต่างกันมาก ถ้าเทียบกับห้องเรี ยนแล้ว จะ
เห็นว่ากิจกรรมที่อยูใ่ นห้องเรี ยนคล้ายคลึงกันทุกภาควิชา แต่สาํ หรับกิจกรรมที่อยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการ
นั้นแตกต่างกันมากตามแต่ละภาควิชา เนื่องจากเครื่ องมือ การสอน และอุปกรณ์กม็ ีขนาดลักษณะ
การใช้งานแตกต่างกันมาก เป็ นเหตุให้การใช้พ้ืนที่แตกต่างกันและยังแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน
วิทยาลัยหรื อแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย
แมทเลอร์ (Matsler,1966) ได้รายงานการใช้พ้นื ที่ตามมาตรฐานของห้องปฏิบตั ิการเป็ น
พื้นที่ใช้สอยสุทธิต่อ 1 คนของนักศึกษาต่อ Coordinating Council for Higher Education ตาม
ลักษณะวิชาและระดับ โดยแขนงวิชาเทคนิควิทยาการเขียนแบบ พื้นที่ใช้สอยสุ ทธิต่อคน 5.4 ตาราง
เมตร
แบเรตเตอร์และชิลลิงเจอร์ (Bareither and Schillinger, 1968) ได้กาํ หนดพื้นที่มาตรฐาน
สําหรับห้องปฏิบตั ิการตามลักษณะภาควิชา โดยภาควิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่ ง
มลรัฐอิลลินอยซ์ พื้นที่ใช้สอยสุ ทธิต่อคน 5.8 ตารางเมตร
มหาวิทยาลัยแห่ งมลรัฐนิวยอร์ก (State University of New York, 1971) ได้เสนอแนะ
พื้นที่มาตรฐานต่อคนสําหรับห้องปฏิบตั ิการ โดยจําแนกตามแผนกวิชา ค่านี้เป็ นค่าเฉลี่ยซึ่งได้รวม
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พื้นที่หอ้ งบริ การปฏิบตั ิการด้วย โดยมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ก ที่บิงแฮมตัน พื้นที่ใช้สอยสุ ทธิ
ต่อคน 5.8 ตารางเมตร
คณะกรรมการฝ่ ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารโลก
(1973) ได้กาํ หนดพื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการตามลักษณ์วิชา ระดับ และความจุของห้อง โดยได้พ้นื ที่
ห้องปฏิบตั ิการเขียนแบบทัว่ ไป พื้นที่ใช้สอยสุ ทธิต่อคน 5 ตารางเมตร
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานอาคารราชการ มาตรฐานอาคารประเภทที่ทาํ การ
ของราชการ พ.ศ. 2521 และร่ างมาตรฐานอาคารทางการศึกษา พ.ศ. 2527 ได้กาํ หนดมาตรฐานเนื้อที่
ใช้สอยที่เกี่ยวกับห้องเขียนแบบเป็ น 3.6 ตารางเมตรต่อคน
3 ทฤษฎีเกีย่ วกับการประเมินอาคารและการประเมินหลังการใช้ งาน (POE)
การประเมินหลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation, POE) คือการศึกษาเพื่อทํา
การประเมินอาคารหลังการใช้งาน สําหรับอาคารที่ตอ้ งการทําการปรับปรุ งการประเมินอาคารหลัง
การใช้งานนั้นจะเน้นไปที่ การประเมินส่ วนใช้งาน (Function) องค์ประกอบหลักโดยรอบอาคาร
(Built Environment) เป็ นหลัก รู ปแบบการประเมินหลังการใช้งานได้ถกู พัฒนาจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งเครื่ องมือในการประเมินจะใช้แบบสอบถามเป็ นตัวเก็บข้อมูล
จากผูใ้ ช้อาคาร ได้แก่ ความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อส่ วนใช้งานของอาคาร (Turid Horgen
and Sheila Sheridan 1996)
การประเมินอาคารหลังการเข้าใช้ เป็ นประเภทของการประเมินที่จะพูดถึงการประเมิน
หลังการเข้าใช้อย่างมีระบบวิธี (Systematic-Post Occupancy Evaluation) คือ การนําเอาวิธีการค้น
คว้าวิจยั ที่มีระบบวิธีที่ชดั เจนเป็ นวิทยาศาสตร์และผนวกกับวิธีการค้นคว้าศึกษาในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมสภาพแวดล้อม (Environmental-Behavior)
POE หมายถึง การประเมินประสิ ทธิภาพของสิ่ งแวดล้อมที่ออกแบบหลังการเข้าใช้
Zimring and Reizenstein, (1980) และ Sommer (1984) ให้คาํ จํากัดความว่า “POE จะต้องเป็ นการ
ทดลองภาคสนาม หรื อทํากับสิ่ งแวดล้อม โดยมีการควบคุมและมีการใช้ทฤษฎีที่ชดั เจน”
การประเมินหลังการใช้งานสามารถจําแนกได้ 3 ระดับ (Preiser, 1994) ซึ่งการเลือก
ระดับของการประเมินขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของงานวิจยั และความละเอียดของข้อมูล ดังนี้
การเก็บข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) เก็บข้อมูลหลักเกี่ยวกับข้อดีขอ้ เสี ยของอาคาร
เป็ นการเก็บข้อมูลโดยรวมของอาคาร เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ ช้อาคารที่มีต่อส่ วนใช้งานทุกส่ วน
เปรี ยบเทียบข้อมูลแบบกว้าง เช่น รู ปแบบภายนอก เกณฑ์ที่เกี่ยวกับรู ปแบบภายในอาคารและการใช้
สอยอาคาร
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การเก็บข้อมูลแบบจําเพาะ (Investigative POE) เก็บข้อมูลต่อจากการเก็บข้อมูลแบบ
กว้าง เป็ นการเก็บข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เก็บข้อมูลแบบจําเพาะช่วงเวลา และเปรี ยบเทียบเฉพาะจุดใด
จุดหนึ่งเท่านั้นในอาคารเพื่อทําการวิเคราะห์ เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ ช้อาคารต่อห้องอาหารใน
ช่วงระหว่างเวลา 16.00-19.00 น.
การเก็บข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เป็ นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาจากการเก็บข้อมูล
แบบจําเพาะ เมื่อพบข้อบกพร่ องในการเก็บข้อมูลในขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบจําเพาะ ก็จะทําการ
แก้ไขและจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงลึก ในการเก็บข้อมูลจะเก็บแบบเชิงลึก เช่น เปรี ยบเทียบปั จจัยหลาย
ประการสําหรับส่ วนใช้งานส่ วนเดียวของอาคาร เพื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับอาคารประเภทเดียวกันที่
มีส่วนใช้งานคล้ายคลึงกันเพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อมูลหลัก
การประเมินสิ่ งแวดล้อมหลังการเข้าใช้น้ ี มักดําเนินการใน 3 ลักษณะคือ
1. สอบถามทัศนคติและระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้หรื อผูอ้ ยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ประเมิน
2. สอบถามเพื่อค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคารหรื อสิ่ งแวดล้อมที่
เป็ นเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทดลองในสภาพแวดล้อมจริ งที่สามารถควบคุมได้
3. นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสํารวจไปใช้ในการกําหนดโปรแกรมสิ่ งแวดล้อมที่จะ
ออกแบบหรื อก่อสร้างใหม่ หรื อเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมอาคารเดิม โดยให้ผใู ้ ช้อาคารหรื อสิ่ ง
แวดล้อมนั้นๆ ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
การประเมินวิธีน้ ีมกั ใช้วิธีการโต้ตอบ (Interactive) เช่น การสัมภาษณ์จะเป็ นการ
สัมภาษณ์รายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ รวมถึงการเดินสํารวจผ่านเข้าไป (Walk Through) ในสิ่ งแวดล้อม
หรื ออาคารที่ประเมิน
การกําหนดคําถามและเป้ าหมายในการประเมิน
การตัดสิ นใจเลือกระเบียบวิธีวิจยั เชิงประเมินมี 3 ขั้นตอน คือ
1. กําหนดกลยุทธ์ในการทําประเมินหรื อการเลือกวิธีการวิจยั เช่น การทดลองในห้อง
ทดลอง การทดลองในสนาม หรื อการศึกษาสํารวจภาคสนาม
2. การออกแบบการประเมินตามวิธีการวิจยั ที่เลือกในข้อ 1 จะนําไปสู่การกําหนดวิธีการ
สุ่ มตัวอย่าง สถานที่ และเวลาที่จะทําการศึกษาที่เหมาะสม
3. การออกแบบเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลและการวางแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 3
ขั้นตอน มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน ต้องพิจารณาต่อเนื่องและร่ วมกันไป เช่น เปรี ยบเทียบข้อดี
ข้อเสี ยของการทดลองในห้องทดลองกับระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพเพราะทั้งสองอย่างนี้มีความ
เหมาะสมในระดับและในโอกาสที่ต่างกัน งานวิจยั ประเมินบางโครงการอาจใช้ท้ งั สองระเบียบวิธี
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วิจยั ร่ วมกัน เพือ่ สนับสนุนซึ่งกันและกัน
การเลือกระเบียบวิธีวจิ ยั ดังที่กล่าวมาแล้ว ช่วยทําให้การกําหนดคําถามและเป้ าหมาย
ของการประเมินชัดเจนขึ้น เนื่องจาก
1. ชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะของสิ่ งแวดล้อมในแง่ของกลุ่มผูใ้ ช้ ประวัติความเป็ นมาและ
โครงสร้างของสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน
2. ทําให้สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ ไปใช้อา้ งอิงกับสิ่ งแวดล้อม
อื่นๆ ได้กว้างขวางขึ้น
3. ทําให้สามารถหาข้อสรุ ปหรื ออธิบายผลของการวิจยั ได้อย่างแม่นยําไม่กาํ กวม
ระเบียบวิธีวิจยั เกี่ยวข้องโดยตรงกับคําถามหรื อเป้ าหมายกลยุทธ์ของการวิจยั ที่กาํ หนด
เช่น การเลือกวิธีทดลองในห้องหรื อในสภาพแวดล้อมทดลอง วิธีวิจยั ลักษณะนี้เป็ นการศึกษาเจาะ
จงสภาพแวดล้อม ซึ่งจะสามารถควบคุมและวิเคราะห์ส่ิ งแวดล้อมนั้นๆ ว่าตอบสนองการใช้สอยได้
ดีเพียงใด ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการหรื อไม่ หรื อพฤติกรรมผูใ้ ช้มีส่วนทําให้เกิดความเปลี่ยน
แปลงต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ อย่างไร
ผูป้ ระเมินจะต้องเป็ นผูก้ าํ หนดคําถามในการประเมิน กําหนดมาตรฐานที่ใช้วดั ในการ
ประเมิน (Evaluation Standards) รวมถึงพิจารณาตัวชี้วดั (Indicators) ความสําเร็ จของโครงการที่
ประเมิน มาตรฐานต่างๆ ที่จะใช้เป็ นเกณฑ์วดั จะเป็ นมาตรฐานที่เป็ นสากลเป็ นที่ยอมรับอยูแ่ ล้ว
หรื อเป็ นมาตรฐานที่อาจกําหนดขึ้นมาเองแล้วแต่กรณี ข้ ึนอยูก่ บั ปัญหาที่ประเมิน
การสร้ างมาตรฐานสํ าหรับการประเมิน (Evaluation Standard)
การประเมินอาคารหรื อสิ่ งแวดล้อมใดๆ ก็เพื่อค้นหาข้อดี-ข้อเสี ยของอาคารหรื อสิ่ งแวด
ล้อมนั้นๆ คําถามที่มกั ถูกถามเสมอในการประเมินก็คือโครงการประเมินนั้นๆ ประสบความสําเร็ จ
หรื อไม่ มีประสิ ทธิภาพเพียงใด คุม้ ค่ากับการลงทุนหรื อไม่ หรื อโครงการนั้นๆ ให้ประโยชน์อย่าง
ไร แต่ลาํ พังเพียงการสอบถามความคิดเห็น หรื อทัศนคติของผูใ้ ช้หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับอาคารหรื อโครง
การที่ประเมิน หรื อการสํารวจสภาพของอาคารหรื อโครงการนั้นๆ คงไม่สามารถบอกความสําเร็ จ
หรื อล้มเหลวของโครงการได้ท้ งั หมด
ความสําคัญของการประเมินอยูท่ ี่การอธิบายว่าโครงการเหล่านั้นประสบความสําเร็ จ
หรื อประสบปัญหาอย่างไร ดังนั้นในการประเมินจึงต้องสร้างเกณฑ์วดั หรื อมาตรฐานสําหรับการ
ประเมินก็เพื่อหาคําอธิบายที่ยนื ยันผลของการประเมินนี้ การใช้มาตรฐานสําหรับการประเมินที่ใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั มี 4 วิธี ได้แก่
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1. การใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Experts) ที่เกี่ยวข้องและคุน้ เคยประเด็นปัญหาที่ทาํ การประเมิน
ทั้งนี้โดยอาศัยการพิจารณาร่ วมกัน เพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับมาตรฐานที่จะนํามาใช้วดั ความสําเร็ จของ
โครงการหรื อสิ่ งแวดล้อมที่ประเมิน ส่ วนใหญ่ใช้กบั กรณี ศึกษาซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน หรื อ
ประเด็นศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีผลสรุ ปจากการศึกษามาก่อน วิธีน้ ีมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ข้อดีคือได้
รับข้อสรุ ปความคิดเห็นที่ชดั เจนจากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นที่ยอมรับ แต่ขอ้ เสี ยที่อาจเกิดขึ้น คือ ความ
ลําเอียง (Bias) ของผูเ้ ชี่ยวชาญนัน่ เอง
2. มาตรฐาน (Standard) ใช้มาตรฐานเดิมที่เคยใช้กนั มาก่อนและเป็ นที่ยอมรับหรื ออาจ
จะวิเคราะห์จากสถิติ ตัวเลขหรื อหาค่าประมาณจากรายงานการศึกษาในอดีต ข้อดีของการใช้
มาตรฐานก็คือเป็ นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงเปรี ยบเทียบได้ แต่มีขอ้ เสี ยคือ ถ้าเป็ นกรณี ศึกษาใหม่ตอ้ ง
มีสมมติฐานว่าเกณฑ์ที่นาํ มาใช้เชื่อถือได้สามารถใช้ในการคาดการณ์ปัจจุบนั และอนาคตได้
3. การเปรี ยบเทียบ การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของกลุ่มหรื อบุคคลจากการศึกษาที่เคย
กระทํามา วิธีน้ ีเข้าใจได้ง่ายแต่การวิเคราะห์หานัยสําคัญของความแตกต่างหรื อความถูกต้องของ
ข้อมูลบางครั้งเข้าใจยาก
4. การใช้เกณฑ์เปรี ยบเทียบซึ่งเป็ นที่ยอมรับอยูแ่ ล้วในเชิงปฏิบตั ิ (Norm) เป็ นเกณฑ์วดั
การออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูลในการประเมินสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ใช้มาก
ที่สุดมี 3 ประเภท ได้แก่ แบบสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
1. แบบสังเกตการณ์ เป็ นวิธีที่นกั วิจยั เก็บข้อมูลโดยการบันทึกพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์หนึ่ง การสังเกตการณ์ทาํ ได้หลายวิธี ได้แก่
1.1 การสังเกตโดยตรง เช่น การถ่ายรู ป การวัด การจดบันทึกเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพของสิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมของผูใ้ ช้อาคารหรื อสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ
1.2 การหาร่ องรอย โดยการสังเกตหาร่ องรอยทางกายภาพที่เป็ นหลักฐานสะท้อน
พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่
1.3 การเข้าไปมีส่วนร่ วมโดยเป็ นผูว้ จิ ยั ร่ วมอยูใ่ นกลุ่มบุคคลหรื อตัวอย่างที่สาํ รวจ
เพื่อการศึกษาพฤติกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนและสังคมที่ทาํ การศึกษา
2. แบบสัมภาษณ์ เป็ นกระบวนการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูต้ อบ
สัมภาษณ์ โดยอาศัยภาษาจากคําถามเป็ นสื่ อในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อดีของการสัมภาษณ์คือ ได้
ข้อมูลที่ผตู ้ อบสัมภาษณ์ไม่อยากเขียนเป็ นหลักฐาน ผูส้ มั ภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความคําถามใน
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กรณี ที่ผตู ้ อบสัมภาษณ์ไม่เข้าใจ และทําให้เกิดความมัน่ ใจว่าคําตอบที่ได้น่าจะมีความถูกต้องแม่นยํา
จากการสังเกตความร่ วมมือของผูต้ อบ อย่างไรก็ดี ข้อเสี ยของเทคนิควิธีน้ ีกม็ ี คือเปลืองเวลาและแรง
งานในการรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะในกรณี ท่ีกลุ่มตัวอย่างกระจัดกระจายแบบสัมภาษณ์มี 2
ประเภท ได้แก่
2.1 ประเภทที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็ นคําถามที่กาํ หนดรู ปแบบคํา
ตอบให้เลือกตอบที่ชดั เจนในขอบข่ายที่กาํ หนด
2.2 ประเภทที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Unstructured Interview) เป็ นคําถามที่ไม่กาํ
หนดคําตอบให้เลือกตอบ แต่เป็ นคําถามเปิ ดที่ตอ้ งการคําตอบที่เป็ นข้อเท็จจริ งและที่แสดงเหตุผล
จากผูต้ อบแต่ละคน
3. แบบสอบถาม เป็ นรายการที่เตรี ยมไว้เพือ่ รวบรวมข้อมูลเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยการส่ ง
แบบคําถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ตอบตามความสมัครใจ แบบสอบถามมุ่งเก็บข้อมูลที่เป็ นข้อ
เท็จจริ ง ความเห็นตลอดจนทัศนคติ แบบสอบถามมีขอ้ ดีตรงที่ประหยัดกว่าเครื่ องมือแบบอื่น แต่กม็ ี
ข้อเสี ยตรงที่คาํ ตอบที่ได้รับที่ข้ ึนอยูก่ บั ความจริ งของผูต้ อบ ซึ่งไม่มีทางรู ้ได้หรื อสังเกตได้ และ
ปั ญหาคือ คําตอบซึ่งอาจมีอตั ราส่ วนตํ่ากว่าแบบสัมภาษณ์ แบบคําถามที่ใช้แบบสอบถาม มี 2
ประเภท คือ
1. คําถามแบบปิ ด (Close Ended) เป็ นคําถามที่มีคาํ ตอบกําหนดไว้ให้เลือก
2. คําถามแบบเปิ ด (Open Ended) เป็ นคําถามที่ไม่มีคาํ ตอบให้ผตู ้ อบ แต่ผตู ้ อบ
คําถามตอบเองตามความคิดเห็น
การศึกษาเรื่ องการประเมินโครงการหลังการเข้าใช้ (POE) ซึ่งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของ
การประเมินผลงานการออกแบบเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จ โดยทําได้ท้ งั การวิเคราะห์ดูวา่ พื้นที่การใช้
งานในอาคารสามารถตอบสนองประโยชน์ที่ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดหรื อไม่ และประเมิน
กระบวนการการออกแบบว่าเหมาะสมและมีความถูกต้องเพียงไร เพื่อให้ทราบถึงผลจากการใช้
พื้นที่อาคารตลอดจนปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริ ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลที่นาํ ไป
ใช้เป็ นประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุ งการออกแบบและการใช้งานต่อไปในอนาคต
4. การบริหารจัดการพืน้ ที่
4.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการบริหารจัดการพืน้ ที่
จากการศึกษาด้านการบริ หารจัดการพื้นที่ ทําให้เห็นถึงหลายปัจจัยที่เป็ นสาเหตุให้ตอ้ ง
มีการเรี ยนรู ้และศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการพื้นที่ เพราะสภาวะในปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา โดยเฉพาะเรื่ องเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวในปั จจุบนั ทําให้องค์กรภาคธุรกิจส่ วนใหญ่
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ขยายตัวตามไปด้วย เช่น การเพิ่มสายงานการผลิต เพิ่มสาขา เพิ่มบุคลากร ซึ่งทําให้หลายองค์กร
ประสบปั ญหาด้านกายภาพที่มีผลกระทบกับการทํางาน ได้แก่ พื้นที่อาคารไม่เพียงพอกับจํานวน
บุคลากร พื้นที่ที่จดั ให้ไม่เหมาะสมกับการทํางาน และความต้องการสภาพแวดล้อมในการทํางานไม่
เหมาะสม
เนื่องจากสภาวะที่ตอ้ งมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นจําเป็ นต้องมีบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ในขณะที่บุคลากรมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นแต่มีพ้ืนที่ในการบริ หารจัดการเท่าเดิมหรื อมีพ้ืนที่จาํ กัด
ทางออกที่มกั พบเสมอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาคือ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย โดยสร้างอาคารใหม่ เช่าพื้นที่
เพิม่ หรื อวางแผนออกแบบตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการขยายตัว ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย
และลงทุนเพิ่ม ขณะเดียวกันการสร้างอาคารใหม่ มักจบลงที่ใช้อาคารใหม่เป็ นหลัก ทิ้งอาคารเก่าให้
รกร้าง ทําให้สิ้นเปลืองหรื อใช้ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า
กระแสลดต้นทุน เพิ่มผลกําไร และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุม้ ค่า
ทําให้หลายฝ่ ายหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะอาคารหรื อพื้นที่สาํ นักงาน โดย
เน้นใช้พ้ืนที่ทุกส่ วนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และปรับปรุ งให้ใช้งานอย่างเหมาะสมเพราะในปัจจุบนั
อัตราค่าเช่าพื้นที่ การปรับปรุ งพื้นที่ หรื อการขยายพื้นที่มีราคาสูง ถ้าการบริ หารจัดการไม่ดีพอ
อาจจะเป็ นการลงทุนที่เสี ยประโยชน์ได้
การจัดการพื้นที่ยงั มีสาเหตุหลายประการที่ส่งผลถึงปัจจัยให้ศึกษาเรื่ องการบริ หารจัด
การพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปั จจุบนั มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อชีวิต
ประจําวัน การนําเทคโนโลยีมาใช้กบั องค์กรนั้นเป็ นการบริ หารจัดการอีกรู ปแบบ จากการทํางาน
ในบริ ษทั หรื อองค์กรทัว่ ไปมักจะใช้คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะที่มีขนาดของหน้าจอที่ใหญ่ ทําให้ตอ้ งใช้
พื้นที่ในการวางเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นจํานวนมาก ปัจจุบนั ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็ นจอแบนเพื่อ
ลดพื้นที่ลง แต่ปัจจุบนั หลายบริ ษทั เปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาแทน เนื่องจากประหยัดพื้น
ที่ใช้สอยบนโต๊ะทํางาน สามารถพกพาไปใช้ทาํ งานนอกสถานที่ได้ และการลดเอกสารแบบเดิมที่
ต้องเก็บเป็ นข้อมูลในรู ปแบบของกระดาษ ลดพื้นที่ในส่วนตูแ้ ละพื้นที่จดั เก็บเอกสาร ซึ่งข้อมูล
ส่ วนใหญ่จะเก็บโดยระบบแม่ข่าย (Server) ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อการเก็บข้อมูลในรู ปแบบ
แผ่นซีดีและดีวีดี
จากหลายปัจจัยที่กล่าวมานั้น เป็ นเหตุผลที่ตอ้ งมี วิธีที่จะบริ หารจัดการพื้นที่ที่มีอยูใ่ ห้
สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด และนอกเหนือจากนั้นก็ตอ้ งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของการใช้พ้ืนที่กบั การทํางานของแต่ละคนได้ ซึ่งพื้นที่ในการทํางานมีผลต่อการทํางานด้วย ถ้ามี
พื้นที่ที่ดีกจ็ ะได้มีบรรยากาศหรื อสมาธิในการทํางานที่ดีตามไปด้วย
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4.2 แนวความคิดในการบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ช้ สอยในอาคาร
4.2.1 Hoteling เป็ นกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทาํ งานรู ปแบบใหม่ที่เลียนแบบการจัดการ
ของโรงแรม ซึ่งผลัดกันใช้งานพื้นที่เดียวกัน โดยเปรี ยบสํานักงานเป็ นเสมือนโรงแรม ประกอบด้วย
พื้นที่ทาํ งาน โต๊ะทํางาน และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น พนักงานเปรี ยบเสมือนลูกค้า มีการจัดการการใช้
เหมือนการเข้าพักในโรงแรม คือ มีการจองล่วงหน้า กําหนดช่วงเวลาใช้งานตามความต้องการของ
พนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยมีระบบจัดการและตรวจสอบเวลาเข้าออก (Check-in/Checkout) ห้องของโรงแรมคือส่ วนทํางาน และจัดเตรี ยมพื้นที่ทาํ งานเป็ นส่ วนกลางแบบไม่มีเจ้าของ
ในจํานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์สาํ นักงาน และ
การบริ การที่จาํ เป็ นเตรี ยมไว้อย่างครบครัน
Hoteling สามารถช่วยแก้ปัญหาขององค์กรในด้านทรัพยากรกายภาพ และการใช้พ้นื ที่
โดยจะมุ่งเน้นการจัดการการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ลดพื้นที่ที่มากเกินความจําเป็ น ช่วย
แก้ปัญหาการขยายตัวขององค์กร ซึ่งมักต้องการพื้นที่เพิม่ เติมและประสบปั ญหาการมีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ และแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสร้างอาคารใหม่ หรื อเช่าพื้นที่
เพิ่มเติม ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริ การ การบํารุ งรักษาพื้นที่ที่มากเกินความจําเป็ น
โดยสรุ ป Hoteling ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการใช้พ้นื ที่อาคาร ดังนี้
1. ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว เนื่องจากประหยัดพื้นที่ใช้งาน ลดภาระด้านการดูแล
รักษาอาคาร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารใหม่
2. ใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมขององค์กรให้ดี
ขึ้นเหมาะสมกับรู ปแบบการทํางาน
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4. สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรขององค์กรจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สามารถใช้งานพื้นที่อย่างอิสระ เลือกเวลาเข้าทํางานได้ตามต้องการ ส่ งผลทางอ้อมต่อการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
4.2.2 Mobile Office คือรู ปแบบของสํานักงานที่ส่งเสริ มให้พนักงานทั้งหมดของ
องค์กรซึ่งมีภูมิหลังด้านความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่อาจจะต่างกันหรื อคล้ายคลึงกันได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ และมีการประสานงานร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอ จนเกิดเกลียวความรู ้
หรื อความรู ้ใหม่ในองค์กร แนวความคิดหลักคือพนักงานจะไม่มีที่นงั่ ประจํา หรื อนัง่ ชิดติดกับ
ผูร้ ่ วมงานคนใดคนหนึ่งตลอดเวลา แต่พนักงานจะสามารถย้ายที่นงั่ ไปนัง่ กับเพื่อนร่ วมงานที่
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ต้องการประสานงาน หรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกันเฉพาะช่วงเวลาที่ตอ้ งติดต่อประสานงานเท่านั้น และ
เมื่อเสร็ จภารกิจก็จะย้ายไปนัง่ กับเพื่อนร่ วมงานคนอื่นที่จะต้องประสานงานในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป
สรุ ปจุดเด่นของ Mobile Office มีดงั ต่อไปนี้
1. จะสามารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สอยของสํานักงานได้มากขึ้นกว่าเดิม และเกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการใช้งาน เนื่องจาก
1.1 เปลี่ยนโต๊ะทํางานจากเดิมที่เป็ นโต๊ะส่ วนบุคคลไปเป็ นโต๊ะทํางานใหญ่
ขนาด 4 ที่นงั่ และนัง่ ทํางานร่ วมกัน
1.2 ลดการใช้ผนัง Partition กั้นเป็ นห้องทํางานของแต่ละบุคคล จึงทําให้
สํานักงานโล่งขึ้นกว่าเดิมมาก
1.3 ลดการใช้ตเู ้ อกสาร เนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บเป็ น Digital File
ในเครื่ องแม่ขา่ ย (Server)
1.4 เนื้อที่หอ้ งทํางานมีความยืดหยุน่ (Flexible) สะดวกและคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบสํานักงานให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ได้ทนั ที เช่น สามารถจัดเป็ น
ห้องประชุม โดยนําต้นไม้กระถางมากั้นเป็ นแนวห้อง และนําจอพลาสม่ามาติดตั้งก็สามารถเป็ น
ห้องประชุมได้แล้ว และเมื่อเลิกใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็ นที่ทาํ งานได้ทนั ที
1.5 ลดการเดินสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์ เพราะการสื่ อสารส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ
ไร้สาย (Wireless)
2. พนักงานไม่มีโต๊ะทํางานประจําตัว จึงสามารถย้ายที่นง่ั เพื่อทํางานร่ วมกับเพื่อน
ร่ วมงานคนอื่นๆ ตามภาระงานที่ตอ้ งทํางานร่ วมกัน
3. เป็ นสํานักงานที่ลดการใช้กระดาษลงให้นอ้ ยที่สุด จนสุ ดท้ายจะกลายเป็ นสํานัก
งานไร้กระดาษ (Paperless Office) นอกจากนั้นจะช่วยลดการใช้เครื่ องถ่ายเอกสารด้วย
4. การใช้การจัดการความรู ้ (KM) มาเป็ นการจัดสํานักงานนี้ จะช่วยส่ งเสริ มดังนี้
4.1 การแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Exchange)
4.2 ทักษะและประสบการณ์ความรู ้เฉพาะตัว (Individual Knowledge)
4.3 การใช้ความรู ้ร่วมกัน (Knowledge Sharing)
4.4 การสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Creation)
5. การประชุมอย่างเป็ นทางการจะลดลง เนื่องจากพนักงานจะมีการประชุมหารื อ
ตลอดเวลาในขณะที่นงั่ ทํางานที่โต๊ะทํางานเดียวกัน
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6. ห้องทํางานจะเปิ ดโล่ง ไม่แออัด และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศ
กลิ่นไม่พึงประสงค์ และความชื้นในห้องทํางานได้ง่ายขึ้น
7. ลดช่องว่าง (Gap) ระหว่างพนักงานในองค์กร เพราะแต่ละคนจะมีความคล่อง
ตัวในการเข้ามาพบปะพูดคุย และปรึ กษาหารื อ ทั้งเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัว นอกจากนี้จะมีโฮมเพจ
ส่ วนบุคคลเป็ นสื่ อกลางให้เกิดสายสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันด้วย
4.2.3 การจัดห้ องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)
การเรี ยนการสอนที่จาํ ลองแบบเสมือนจริ ง เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทัว่ โลกกําลังให้ความสนใจและจะขยายตัวมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 การเรี ยนการ
สอนในระบบนี้อาศัยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นหลัก ที่เรี ยกว่า
Virtual Classroom หรื อ Virtual Campus นับว่าเป็ นการพัฒนาการบริ การทางการศึกษาทางไกล
เป็ นรู ปแบบใหม่ของสถาบันการศึกษาในโลกยุคไร้พรมแดน
โดยสรุ ปกล่าวได้วา่ ห้ องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึง การเรี ยนการ
สอนที่กระทําผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผูเ้ รี ยนเข้าไว้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย (File Server) และคอมพิวเตอร์ผใู ้ ห้บริ การเว็บ (Web Server)
เป็ นการเรี ยนการสอนที่จะมีการนัดเวลาหรื อไม่นดั เวลาก็ได้ และนัดสถานที่ นัดตัวบุคคล เพื่อให้
เกิดการเรี ยนการสอน มีการกําหนดตารางเวลาหรื อตารางสอน เข้าสู่กระบวนการเรี ยนการสอน
พร้อมๆ กันหรื อไม่พร้อมกัน มีการใช้สื่อการสอนทั้งภาพและเสี ยง ผูเ้ รี ยนสามารถร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
หรื อตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้ อนหรื อกับเพื่อนร่ วมชั้นได้เต็มที่ (คล้าย Chat Room)
ส่ วนผูส้ อนสามารถตั้งโปรแกรมติดตามพัฒนาการ ประเมินผลการเรี ยน รวมทั้งประสิ ทธิภาพของ
หลักสู ตรได้ ทั้งนี้ไม่จาํ กัดเรื่ องสถานที่ เวลา (Any Where & Any Time) ของผูเ้ รี ยนในชั้นและ
ผูส้ อน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ องการประเมินการใช้พ้ืนที่อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research)
โดยมีรายละเอียดและระเบียบวิธีการดําเนินการวิจยั เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
1. แนวทางในการดําเนินการ
1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของการประเมิน
หลังการใช้งาน (POE) การบริ หารจัดการพื้นที่ที่มีแนวทางและลักษณะใกล้เคียงกับการทําวิจยั ครั้งนี้
รวมถึงศึกษามาตราฐานของพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคคลที่ใช้งาน จากหนังสื อ บทความ วิทยานิพนธ์และจากกลุ่มอาคารตัวอย่างที่ทาํ การวิจยั โดย
หลังจากศึกษาข้อมูลเรื่ องมาตรฐานแล้ว นําข้อมูลจากทฤษฎีการนําไปใช้ท้ งั หมดระหว่างประเทศ
ไทยและต่างประเทศมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่ามาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับในการวิจยั ครั้งนี้
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลต่อการใช้พ้ืนอาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระหลังจากการปรับปรุ งอาคาร โดยเจาะจงเรื่ องพื้นที่ของห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผคู ้ วบคุมฝ่ ายอาคารสถานที่ของแต่ละมหาวิทยาลัย
1.3 กําหนดกลุ่มอาคารตัวอย่างที่จะทําการศึกษา โดยเลือกจากกลุ่มอาคารที่มีลกั ษณะ
การใช้งานพื้นที่ใกล้เคียงหรื อมีองค์กรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนส่ วนใหญ่มกั มีขอ้ จํากัดและมีขนาดพื้นที่
และสัดส่ วนของนักศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.4 ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลกลุ่มอาคารตัวอย่างที่จะทําการศึกษา โดยการสํารวจ
พื้นที่ในส่วนห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการอาคารของแต่ละสถาบัน เพื่อนําข้อมูลของพื้นที่และ
ขนาดมาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน และวิเคราะห์ถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ของแต่ละแห่ง เพือ่
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริ หารจัดการพื้นที่ของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการสําหรับใช้
ในการเรี ยนการสอนต่อไป
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1.5 ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่วิเคราะห์จากอาคารกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีความเชี่ยวชาญและผูม้ ีหน้าที่ดูแลการใช้พ้ืนที่ของอาคารนั้นๆ ด้วยคําถามใน
เรื่ องการจัดการพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องการใช้
พื้นที่ที่มีปัญหาในการใช้ไม่เพียงพอ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่ องการจัดการพื้นที่ให้เพียงพอ
และสามารถรองรับกับการใช้งานได้
1.6 ประมวลผลการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั โดยนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการ
ศึกษาทฤษฎีหรื อเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ POE และการจัดการพื้นที่ การศึกษาเรื่ องของมาตรฐานของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิ รวมถึงการศึกษาอาคารกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อ
สรุ ปผลและแนวทางการแก้ไขในเรื่ องการจัดการพื้นที่ของอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ให้มีความเหมาะสม
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ องการประเมินการใช้พ้ืนที่อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research)
โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั จากหนังสื อ เอกสาร บทความ และ
งานวิจยั ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางและวิธีในการ
บริ หารจัดการพื้นที่ที่มีจาํ กัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ด และเพือ่ เปรี ยบเทียบหาค่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้สาํ หรับการวิจยั ครั้งนี้ ด้วยการนําข้อมูลจากทฤษฎีมาตรฐานการนําไปใช้ท้ งั ใน
ประเทศไทยและจากต่างประเทศ เปรี ยบเทียบเพื่อหาค่ามาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดที่มีการนําไปใช้เพื่อ
เป็ นค่าเกณฑ์มาตรฐานในการวิจยั จากนั้นทําการสํารวจอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระที่มีการปรับปรุ งใหม่ และข้อมูลตัวอย่างจากอาคารกลุ่มอาคาร
ตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาแบบเชิงลึก (Diagnostic POE) ว่ามีพ้ืนที่และความจุที่สามารถรองรับ
นักศึกษาได้ตามที่ระบุไว้ และสามารถรองรับพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนเพียงพอหรื อไม่ โดย
กลุ่มอาคารตัวอย่างจะประกอบด้วยอาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่มี
ลักษณะพื้นที่และปั ญหาในการจัดการพื้นที่เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นนําข้อมูลที่
ได้มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตราฐานที่กาํ หนดไว้ ว่าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ และศึกษาถึง
ปั ญหาการบริ หารจัดการพื้นที่น้ นั ๆ เพื่อให้รู้ถึงปั ญหาของพื้นที่ต่อการใช้ต่อคนกับความจุของห้อง
ในปั จจุบนั แล้วเอาจํานวนของนักศึกษาที่มีการใช้งานจริ งมาเปรี ยบเทียบหาการใช้งานพื้นที่ต่อคน
ว่าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้หรื อไม่ หลังจากนั้นก็นาํ ข้อมูลการใช้พ้ืนที่ต่อคนของพื้นที่
อาคารตัวอย่างกับอาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั

19
และค่ามาตราฐานที่กาํ หนดมาเปรี ยบเทียบกัน เพื่อสรุ ปปัญหาที่เกิดขึ้นและทําการศึกษาแนวทางการ
แก้ไขเกี่ยวกับการบริ หารจัดการพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับใช้กบั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป (ดู
แผนภูมิที่ 2)

แผนภูมิที่ 2 แสดงวิธีการดําเนินการวิจยั
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3. การกําหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มอาคารตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาํ การสัมภาษณ์อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญหรื อมีหน้าที่บริ หารจัดการเรื่ อง
การใช้พ้ืนที่อาคาร ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่หรื ออาจารย์ที่มีหน้าที่ดูแลอาคารเรี ยนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
กลุ่มอาคารตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้เลือกตัวอย่างอาคารที่มีลกั ษณะการจัดการ
พื้นที่ที่มีจาํ กัดหรื อมีการบริ หารจัดการพื้นที่ที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับอาคารเรี ยนคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ งเพื่อทําการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาอัสสัมชัญ
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบหาข้อสรุ ปในการบริ หารจัดการพื้นที่ต่อไป โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. การนําทฤษฎีมาตรฐานจากการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์หาค่ามาตรฐาน
ของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ โดยการหาค่ามาตรฐานที่ต่าํ ที่สุดที่มีการยอมรับและเคยใช้งาน
จริ ง เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับขนาดพื้นที่ในปัจจุบนั
2. การสังเกตการณ์ (observations) จากอาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระและกลุ่มอาคารตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา โดยการถ่ายรู ป การวัดขนาด
พื้นที่และการจดบันทึกเกี่ยวกับการใช้พ้นื ที่อาคารเรี ยน โดยเฉพาะขนาดและพื้นที่หอ้ งเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการที่นกั ศึกษามาใช้งานจริ ง เพื่อเป็ นข้อมูลในการเปรี ยบเทียบ
3. การสัมภาษณ์แบบไม่มีมาตรฐาน (non standardized interview) โดยเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ
และมีหน้าที่ในการดูและเรื่ องการจัดการบริ หารอาคารของอาคารเรี ยนนั้นๆ สัมภาษณ์ในประเด็น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการบริ หารจัดการพื้นที่ในอาคาร และแนวทางแก้ไขปัญหากับเรื่ องที่เกิดขึ้น

บทที่ 4
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์
การศึกษาเรื่ องการประเมินการใช้พ้ืนที่อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็ นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่มีการใช้งาน
อย่างจํากัด โดยการเปรี ยบเทียบพื้นที่ในปัจจุบนั กับมาตรฐานการใช้งาน นอกจากนี้ยงั ศึกษาและ
วิเคราะห์อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบปั ญหาของ
การใช้พ้ืนที่ที่มีอยูแ่ ละแนวทางแก้ไขปั ญหาเรื่ องการจัดการพื้นที่อาคารนั้นๆ เพื่อหาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการเรื่ องของการใช้พ้ืนที่ให้ได้ตามความต้องการและมีความเหมาะ
สมกับผูท้ ี่ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานของพืน้ ทีใ่ นกรณีส่วนทีว่ จิ ัย
1.1 มาตรฐานพืน้ ทีห่ ้ องเรียน
มาตรฐานขนาดพืน้ ที่ห้องเรียนของประเทศไทย (ตร.ม.)
คณะกรรมการประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตราฐานอาคารราชการ

ตร.ม./1คน
3
2

2

1.8

2

1.8

2

1.8

1
0

1-25 คน

25-80 คน

80-300 คน

แผนภูมิที่ 2 เปรี ยบเทียบการกําหนดมาตรฐานสําหรับพื้นที่หอ้ งเรี ยนของประเทศไทย
(สรุ ปรายงานประเมินผลการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2510-2514,หน้า 11. ,
ร่ างมาตรฐานอาคารทางการศึกษา 2527)
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จากทําการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยู่ ทําให้ทราบถึงความแตกต่างของการกําหนด
มาตรฐานการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยนต่อคน ซึ่งมีทฤษฎีและแนวความคิดที่แตกต่างกันดังแสดงในการกํา
หนดมาตรฐานพื้นที่หอ้ งเรี ยนที่ใช้ในประเทศไทย(ดูแผนภูมิที่ 2) และมาตรฐานพื้นที่หอ้ งเรี ยนที่ใช้
ในต่างประเทศ (ดูแผนภูมิที่ 3)

มาตรฐานขนาดพืน้ ที่ห้องเรี ยนที่ใช้ ในต่ างประเทศ (ตร.ม.)
1-25 คน

ตร.ม./ 1 คน

25-80 คน

80-300 คน

2.5
2.05

2

2
1.6

1.55

1.4 1.4 1.4

1.5
1.1

1.5 1.5 1.5

1

1

0.5

0

เฟรอเดอริค ซี วูด

บาซิล กัสทาดิ

บาแรตเตอร์ และซิลลิง
เจอร์

มหาวิทยาลัยแห่ งมลรัฐ
นิวยอร์ ค

1-25 คน

2.05

2

1.4

1.5

25-80 คน

1.55

1.6

1.4

1.5

80-300 คน

1.1

1

1.4

1.5

แผนภูมิที่ 3 เปรี ยบเทียบการกําหนดมาตรฐานสําหรับพื้นที่หอ้ งเรี ยนของต่างประเทศ
(Hanbook of Collage and University Administration,Generai (1970), p.103. ,Creative
Planning of Educational Facilities (1969), pp.280-281. ,University Space Planning,
p.52. ,Space Projection Criteria for Capital and Long Range Facilities Planing
Purposes, Apendix B.
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ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ข้อมูลทั้งหมดในเรื่ องมาตรฐานของห้องเรี ยนมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่า
มาตรฐานที่สามารถนํามาเป็ นเกณฑ์ในการใช้งานกับพื้นที่อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จากการเปรี ยบเทียบเกณฑ์มาตรฐานสําหรับพื้นที่หอ้ งเรี ยน ผูว้ ิจยั
เลือกใช้ค่ามาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดที่มีการศึกษาและการนําไปใช้ในการออกแบบห้องเรี ยนจริ ง
เนื่องมาจากพื้นที่ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับศิลปากร วังท่าพระ มีพ้นื ที่จาํ กัดและ
มีจาํ นวนนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้งานจํานวนมาก จึงต้องการเกณฑ์ที่นอ้ ยที่สุดแต่ยงั สามารถตอบ
สนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยจะนําค่ามาตรฐานมาใช้ในการเปรี ยบเทียบพื้นที่ต่อคนของ
การใช้หอ้ งเรี ยนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และของมหาวิทยา
ลัยตัวอย่างที่ทาํ การศึกษา ซึ่งค่าเกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับพื้นที่หอ้ งเรี ยนที่ทาํ การวิเคราะห์
แล้ว ได้ค่าดังนี้ (ดูแผนภูมิที่ 4)
ห้องเรี ยนจุ 80 - 300 คน ควรมีพ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 25 - 80 คน ควรมีพ้ืนที่ 1.4 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 1 - 25 คน ควรมีพ้นื ที่ 1.4 ตารางเมตรต่อคน

ภาพที่ 1 แสดงการใช้พ้ืนที่มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับห้องเรี ยน/คน
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มาตรฐานห้ องเรี ยน (ตร.ม.)
ตร.ม./1 คน

1-25 คน

25-80 คน

80-300 คน

2.5

2.05

2

2 2 2

2
1.8 1.8 1.8
1.55

1.6
1.5 1.5 1.5

1.5

1.4 1.4 1.4

1.4 1.4

1.1
1

1

1

0.5

0

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมกา
บาแรตเตอร์ และ มหาวิทยาลัยแห่ ง ประเมินผล
รกําหนด
เกณฑ์ มาตราฐาน
ซิลลิงเจอร์
มลรัฐนิวยอร์ ค
การศึกษา
มาตราฐาน
ที่น้อยที่สุด
ระดับอุดมศึกษา อาคารราชการ

เฟรอเดอริค ซี
วูด

บาซิล กัสทาดิ

1-25 คน

2.05

2

1.4

1.5

2

1.8

1.4

25-80 คน

1.55

1.6

1.4

1.5

2

1.8

1.4

80-300 คน

1.1

1

1.4

1.5

2

1.8

1

แผนภูมิที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับพื้นที่หอ้ งเรี ยน
1.2 มาตรฐานพืน้ ทีห่ ้ องปฏิบัติการ
แผนภูมิที่ 5 แสดงการกําหนดมาตรฐานพื้นที่ใช้สอยต่อคนของห้องปฏิบตั ิการ(Studio)
เนื่องจากมีความหลากหลายในแง่ของพื้นที่ต่อคน การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการเปรี ยบเทียบเพื่อหาค่า
มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดที่มีการศึกษาและการนําไปใช้ในการออกแบบห้องปฏิบตั ิที่จริ ง ซึ่งผลการ
เปรี ยบเทียบเกณฑ์มาตรฐานสําหรับพื้นที่หอ้ งปฎิบตั ิการ (Studio) ได้ค่าเกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุด
คือ 3.6 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งค่าเกณฑ์มาตรฐานนี้จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจยั ครั้งนี้ต่อไป
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มาตรฐานห้ องปฏิบัตกิ าร (ตร.ม.)
เกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุด

1 คน
4.3

architecture data
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานอาคารราชการ
มาตรฐานอาคารประเภทที่ทําการของราชการ

3.6

3.6

คณะกรรมการฝ่ ายอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับธนาคารโลก

5

มหาวิทยาลัยแห่ งมลรัฐนิวยอร์ ค

5.8

แบเรตเตอร์ และชิลลิงเจอร์

5.8

แมทเลอร์

5.4

แผนภูมิที่ 5 เปรี ยบเทียบเกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับพื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
(ร่ างมาตรฐานอาคารทางการศึกษา(2527), First Phase Report Kasetsart University
Bangkok,Thailand, p.64. ,Space Projection Criteria for Capital and Long Range
Facilities Planing Purposes, Apendix B. ,University Space Planning, pp.55-56. ,Space
and Utilization Standard, California Public Higher Education, p.17.)

ภาพที่ 2 แสดงการใช้พ้ืนที่มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับห้องปฏิบตั ิการ/คน
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แต่การกําหนดพื้นที่ของการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยศิลปากรนั้นแบ่งออกตามระดับชั้นปี ซึ่งจะมีลกั ษณะการใช้งานและความต้องการการใช้
พื้นที่ต่อคนที่เท่ากันทุกชั้นปี ยกเว้นห้องปฏิบตั ิการของนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ที่จะมีการใช้งานและ
ความต้องการพื้นที่ต่อคนที่มากกว่าชั้นปี อื่นๆ เนื่องมาจากลักษณะของการใช้งานมักจะทํางานเป็ น
กลุ่ม และมีการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็ นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ บางครั้งต้องมีการร่ วมมือกันทําหลาย
คนลักษณะคล้ายสํานักงานสถาปนิก หรื ออาจจําเป็ นต้องค้างคืนจึงต้องมีพ้ืนที่เพียงพอเพื่อการพัก
ผ่อนด้วย ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้จะไม่ทาํ การวิเคราะห์และไม่พิจารณาในส่ วนห้องปฏิบตั ิการของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ของคณะสถาปั ตยกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เนื่องจากไม่มีมาตรฐานในการออกแบบห้องปฏิบตั ิที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาชั้นปี ที่ 5
อย่างชัดเจน
2. ข้ อมูลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่ าพระ
2.1 ข้ อมูลด้ านการจัดการศึกษา
คณะฯ มีหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนอยูท่ ้ งั สิ้ น 13 หลักสูตร ประกอบด้วย
ระดับปริ ญญาตรี จํานวนรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 85 คน ประกอบด้วยสาขาสถาปัตยกรรมรับจํา
นวน 60 คน แบ่งเป็ นการรับนักศึกษาโดยวิธีการสอบ Admission โดยตรงที่คณะฯ ดําเนินการเอง 30
คน และ Admission กลาง 30 คน (ในปี การศึกษา 2553 จะรับนักศึกษาโดยวิธีการสอบ Admission
โดยตรงที่คณะฯ ดําเนินการเองทั้งหมด 60 คน) สาขาสถาปั ตยกรรมไทย รับจํานวน 25 คน จาก
ระบบ Admission กลาง (ในปี การศึกษา 2553 จะยังคงรับนักศึกษาโดยวิธีการสอบ Admission กลาง
เช่นเดิม)
ระดับปริ ญญาโท ประกอบด้วย
หลักสูตรปริ ญญาโท โครงการปกติ จํานวน 6 หลักสู ตร
หลักสูตรปริ ญญาโท โครงการพิเศษ จํานวน 3 หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาโท - เอก
หลักสู ตรปริ ญญาโท โครงการพิเศษ (นานาชาติ ) จํานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรปริ ญญาเอก โครงการพิเศษ (นานาชาติ ) จํานวน 1 หลักสูตร
ซึ่งจากหลักสูตรต่างๆ ที่เปิ ดสอนอยู่ จะมีจาํ นวนนักศึกษาแยกตามระดับการศึกษา
และลักษณะของหลักสู ตรได้ ดังนี้
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ระดับปริ ญญาตรี ปี ที่ 1 - 5 จํานวนนักศึกษาชั้นปี ละ 85 คน รวม 425 คน
ระดับปริ ญญาโท โครงการปกติ จํานวน 125 คน
ระดับปริ ญญาโท โครงการพิเศษ จํานวน 90 คน
ระดับปริ ญญาโท - เอก หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 70 คน
รวมนักศึกษาทั้งหมด 710 คน
2.2 ข้ อมูลด้ านพืน้ ทีใ่ ช้ สอย
สําหรับพื้นที่ใช้สอยของคณะฯ ในปี การศึกษา 2553 (ซึ่งเป็ นพื้นที่หลังจากการดํา
เนินการปรับปรุ งอาคารของคณะฯ ที่วงั ท่าพระ ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจํา
ปี งบประมาณ 2552 เรี ยบร้อยแล้ว) เฉพาะส่ วนที่ได้รับการปรับปรุ ง มีพ้นื ที่สาํ หรับการใช้สอยสรุ ป
ได้ ดังนี้ ห้องบรรยาย ตรวจงาน และประชุม รวม 25 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการหมุนเวียน ชั้นปี ที่ 1 - 4
รวม 2 ห้อง และห้องปฏิบตั ิการหมุนเวียน ชั้นปี ที่ 5 รวม 1 ห้อง โดยจัดวางการแบ่งส่ วนอาคาร
(Zone and Floor Plan) ได้เป็ นชั้นที่ 1 เป็ นพื้นที่หอศิลปะสถาปัตยกรรม ห้องบรรยายขนาดใหญ่
ห้องอ่านหนังสื อ ห้องสมาคมนักศึกษาเก่าและกิจการนักศึกษาของคณะฯ และห้องบรรยาย ประชุม
และตรวจงาน ชั้นที่ 2 เป็ นพื้นที่สาํ นักงานเลขานุการคณะฯ ห้องพักอาจารย์ และห้องบรรยาย
ประชุมและตรวจงาน ชั้นที่ 3 เป็ นพื้นที่หน่วยโสตทัศนศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์
ห้องบรรยาย ห้องประชุมและตรวจงาน ชั้นที่ 4 เป็ นพื้นที่หอ้ งบรรยายขนาดใหญ่ ห้องสันทนาการ
และกิจกรรมหมุนเวียนสําหรับนักศึกษาปริ ญญาโท - เอก สํานักงานหลักสูตรนานาชาติ ห้อง
บรรยาย ห้องประชุมและตรวจงาน ชั้นที่ 5 เป็ นพื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการหมุนเวียน ชั้นปี ที่ 1 - 4 และ
ห้องบรรยาย ประชุมและตรวจงาน และชั้นที่ 6 เป็ นพื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการชั้นปี ที่ 5 ห้องอุปกรณ์และ
ปฏิบตั ิการด้านพลังงานและลานทดลอง และพื้นที่กิจกรรมของนักศึกษา
3. การประเมินอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่ าพระ
3.1 สภาพทัว่ ไปของพืน้ ทีอ่ าคารในปัจจุบัน
จากการศึกษาข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เรื่ องพื้นที่อาคารในการเรี ยนการสอน เนื่องจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และก่อตั้งมานาน
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มีพ้ืนที่จาํ กัดไม่สามารถขยายพื้นที่อาคารได้อีก ทําให้เกิดปั ญหาในเรื่ องการจัดการการใช้พ้ืนที่ใน
อาคารเรี ยน เพราะฉะนั้นทางคณะฯ จึงได้มีโครงการปรับปรุ งอาคารเพื่อเปลี่ยนรู ปแบบของห้อง
เรี ยน และห้องปฏิบตั ิการใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาภายในคณะฯ ในปัจจุบนั ที่มีมากขึ้น
อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็ นอาคารเรี ยน
6 ชั้น โดยแบ่งเป็ น 8 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1. ส่ วนห้องเรี ยนบรรยายและสัมมนา
2. ส่ วนห้องปฏิบตั ิการ
3. ส่ วนห้องทํางานอาจารย์และบุคลากรในคณะ
4. ห้องสมุด
5. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6. ห้องโสตทัศนศึกษา
7. ห้องตรวจงาน
8. ห้องสันทนาการและกิจกรรมหมุนเวียน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูท้ าํ วิจยั ได้ทาํ การศึกษาและค้นคว้าเฉพาะพื้นที่ของห้องเรี ยนบรรยาย
(Classroom) และห้องปฏิบตั ิการ (Studio) ดังนั้นการวิเคราะห์การปรับปรุ งอาคารต่อไปนี้จะกล่าว
ถึงเพียงการปรับปรุ งในส่ วนของห้องเรี ยนบรรยายและห้องปฏิบตั ิการเท่านั้น
พื้นที่อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นที่ 1 ก่อนการปรับปรุ งจะมีพ้ืนที่สาํ หรับ
ทําการเรี ยนการสอนอยู่ 2 ส่ วน คือ ส่ วนพื้นที่หอศิลป์ ที่มีไว้แสดงผลงานสถาปัตยกรรมและจัด
นิทรรศการของนักศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนเป็ นห้องบรรยาย - สัมมนาขนาด 100 คน และอีกส่วน
จะเป็ นห้องบรรยายขนาดใหญ่ที่รองรับนักศึกษา 70 คนขึ้นไป โดยหลังการปรับปรุ งพื้นที่ทางคณะ
ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของห้องเรี ยน โดยยังใช้หอ้ งบรรยาย 103 เป็ นห้องสําหรับการเรี ยนการสอน
แต่มีการเพิม่ ความจุของการรับนักศึกษาเป็ น 100 คน ส่ วนห้อง 104 ซึ่งเป็ นพื้นที่ของหอศิลป์ ก็ไม่ได้
ใช้สาํ หรับการเรี ยนอีกต่อไป การปรับปรุ งครั้งนี้ได้พ้นื ที่ในส่ วนการเรี ยนการสอนเพิม่ 1 ห้อง คือ
ห้องเอนกประสงค์/ห้องเรี ยน ซึ่งใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนของนักศึกษาสาขาสถาปั ตยกรรมไทย
รวมห้องที่ใช้ในการเรี ยนการสอนมีท้ งั หมด 2 ห้อง
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ภาพที่ 3 แสดงผังอาคารชั้นที่ 1 ก่อนปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)

ภาพที่ 4 แสดงผังอาคารชั้นที่ 1 หลังปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)
ชั้นที่ 2 ของอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุ งเพื่อเป็ นพื้นที่ของบุคลากร
และอาจารย์ในคณะสถาปั ตยกรรมสตร์เป็ นหลัก
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ภาพที่ 5 แสดงผังอาคารชั้นที่ 2 (ไม่เข้ามาตราส่ วน)
ชั้นที่ 3 ของอาคารจะประกอบไปด้วยพื้นที่ 2 ส่ วน คือ ส่ วนห้องพักสําหรับ
อาจารย์ และห้องสําหรับทําการเรี ยนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยห้องสัมมนา 1 ห้องที่รองรับนัก
ศึกษา 12-15 คน และห้องบรรยาย 1 ห้องที่รองรับนักศึกษาได้ 30-40 คน ในชั้น 3 ของอาคาร ยังมี
ห้องเรี ยนปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์อีก 2 ห้อง รวมพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนมีท้ งั หมด 2 ห้อง

ภาพที่ 6 แสดงผังอาคารชั้นที่ 3 (ไม่เข้ามาตราส่ วน)
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ชั้นที่ 4 เป็ นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ขนาดของห้อง ก่อนการปรับปรุ งจะมีหอ้ งปฏิบตั ิการ
(Studio) อยู่ 1 ห้อง หลังจากทําการปรับปรุ งแล้ว ได้เปลี่ยนจากห้องปฏิบตั ิการเป็ นห้องเรี ยนบรรยาย
ซึ่งการปรับเปลี่ยนห้องปฏิบตั ิการนี้สามารถเพิ่มห้องบรรยายขนาดใหญ่ได้อีก 2 ห้อง สามารถรอง
รับนักศึกษาได้ 90 คน/ห้อง เป็ นการเพิม่ ห้องเรี ยนเพือ่ รองรับนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตส่ วน
ห้องสัมมนาอื่นก็ยงั คงมีพ้นื ที่เท่าเดิม ในชั้นนี้ส่วนใหญ่จะเน้นให้เป็ นห้องบรรยายและห้องสัมมนา
โดยแบ่งเป็ นห้องสัมมนาที่สามารถรองรับนักศึกษา 12 คนจํานวน 5 ห้อง ,ห้องสัมมนาที่รองรับ

ภาพที่ 7 แสดงผังอาคารชั้นที่ 4 ก่อนปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)

ภาพที่ 8 แสดงผังอาคารชั้นที่ 4 หลังปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)
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นักศึกษาได้ 20 คน มี 1 ห้อง , ห้องบรรยายที่สามารถรองรับนักศึกษาได้จาํ นวน 40 คน 1 ห้อง,
ห้องบรรยายที่รองรับนักศึกษาได้จาํ นวน 90 คน 3 ห้อง รวมห้องที่ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนใน
ชั้นที่ 4 มีท้ งั หมด 10 ห้อง
ชั้นที่ 5 เป็ นการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของวัสดุอาคารเป็ นส่ วนใหญ่ แต่การวางตําแหน่ง
ของห้องและการใช้พ้ืนที่หอ้ งไม่ได้เปลี่ยนแปลง โดยชั้นนี้พ้ืนที่ท้ งั หมดจะเป็ นพื้นที่สาํ หรับการ
เรี ยนการสอน โดยเป็ นพื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการ (Studio) 2 ห้อง ซึ่งห้องปฏิบตั ิการที่ 1 สําหรับนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 - 2 หมุนเวียนใช้ร่วมกัน และห้องปฏิบตั ิการที่ 2 สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 - 4 หมุนเวียน

ภาพที่ 9 แสดงผังอาคารชั้นที่ 5 ก่อนปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)

ภาพที่ 10 แสดงผังอาคารชั้นที่ 5 หลังปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)
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ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งบรรยายที่สามารถรองรับนักศึกษาจํานวน 40 คน 1 ห้อง และปรับ
เปลี่ยนห้องตรวจงานจํานวน 1 ห้องไปเป็ นห้องบรรยายขนาด 40 คนแทน รวมห้องที่ใช้สาํ หรับการ
เรี ยนการสอน ในชั้นที่ 5 มีท้ งั หมด 4 ห้อง

ภาพที่ 11 แสดงผังอาคารชั้นที่ 6 ก่อนปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)

ภาพที่ 12 แสดงผังอาคารชั้นที่ 6 หลังปรับปรุ ง (ไม่เข้ามาตราส่ วน)
ชั้น 6 ของอาคาร เป็ นการปรับปรุ งใหม่เกือบทั้งหมด ก่อนปรับปรุ งพื้นที่ช้ นั 6 เดิมเป็ น
ห้องบรรยายจํานวนทั้งหมด 5 ห้อง หลังการปรับปรุ งใหม่ได้เปลี่ยนห้องบรรยายทั้งหมดเป็ นห้อง
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ปฏิบตั ิการ (Studio) สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 เพื่อการเรี ยนการสอนและทํางานของนักศึกษา
3. 2 วิเคราะห์ การใช้ พนื้ ทีอ่ าคาร
การศึกษาเรื่ องการประเมินการใช้พ้ืนที่อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้การเปรี ยบเทียบขนาดพื้นที่หอ้ งในส่ วนที่ทาํ การวิจยั คือ ส่ วนห้องเรี ยน
(Classroom) และส่ วนห้องปฏิบตั ิการ (Studio) ว่าลักษณะของการใช้พ้นื ที่ต่อคนมีมีความงานสอด
คล้องกับพื้นที่อาคาร หรื อมีปัญหาการใช้พ้นื ที่อาคารที่ไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและบุคลากร
ภายในคณะฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเรี ยนการสอนอยูท่ ้ งั สิ้ น 13
หลักสูตร ซึ่งในระดับปริ ญญาตรี มีเพียง 2 หลักสูตร คือ สถาปัตยกรรมและสถาปั ตยกรรมไทย โดย
ทางคณะฯ จะทําการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาภาคเรี ยนละ 85 คน จํานวนนักศึกษาที่รับเข้ามาใน
ระดับชั้นปี ที่ 1 จนถึงระดับชั้นปี ที่ 5 จะมีจาํ นวนของนักศึกษาที่แตกต่างกันไป จํานวนนักศึกษาของ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553 ในระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน
นักศึกษาทั้งหมด 431 คน (ดูแผนภูมิที่ 6) ผูว้ ิจยั จะนําจํานวนนักศึกษานี้มาเป็ นข้อมูลเพื่อเปรี ยบ
เทียบกับขนาดของพื้นที่การใช้งานของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีพ้ืนที่หอ้ ง
เรี ยนสําหรับการเรี ยนการสอนที่สามารถรองรับนักศึกษาได้หลายกลุ่มและมีขนาดที่ต่างกันออกไป
ซึ่งก่อนการปรับปรุ งพื้นที่อาคารนั้นมีหอ้ งเรี ยนสําหรับการเรี ยนการสอนทั้งหมด 19 ห้อง โดยประ
กอบไปด้วยห้องที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 12 คนจํานวน 6 ห้อง, 15 คน จํานวน 4 ห้อง, 20 คน
จํานวน 1 ห้อง, 40 คนจํานวน 2ห้อง, 80 คนจํานวน 5 ห้อง, 100 คนจํานวน 1 ห้อง หลังจากมีการ
ปรับปรุ งพื้นที่อาคารเรี ยนใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้มากขึ้น ทําให้พ้นื ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในบางส่ วนที่ต่างจากเดิม การเพิม่ พื้นที่หอ้ งเรี ยนให้สามารถรองรับนักศึกษาได้มากขึ้น
กว่าเดิม โดยการลดพื้นที่หอ้ งเรี ยนขนาดเล็กให้เป็ นพื้นที่หอ้ งเรี ยนขนาดใหญ่แทน หรื อการเปลี่ยน
แปลงพื้นที่ที่เท่าเดิมแต่เพิ่มการใช้งานต่อคนให้มากขึ้น เช่น เดิมห้อง 413 สามารถรองรับนัศึกษาที่
มีความความจุ 80 แต่ปัจจุบนั ได้เพิ่มความจุเป็ น 90 คนต่อห้องแทน หลังการปรับปรุ งอาคารเรี ยน มี
ห้องเรี ยนสําหรับการเรี ยนการสอนลดลงจากเดิม 3 ห้อง ซึ่งทําให้หอ้ งเรี ยนทั้งหมดในปัจจุบนั มีท้ งั
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หมด 16 ห้อง โดยประกอบไปด้วยห้องที่สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได้ 12 คน จํานวน 7 ห้อง,
20 คน จํานวน 1 ห้อง, 40 คนจํานวน 4 ห้อง, 90 คน จํานวน 3 ห้อง และ 100 คนจํานวน 1 ห้อง

จํานวนนักศึกษาสถาปัตยกรรมหลัก
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แผนภูมิที่ 6 จํานวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลังจากการเปรี ยบเทียบห้องเรี ยน (Classroom) ก่อนและหลังการปรับปรุ งพื้นที่อาคาร
ได้แสดงให้เห็นถึงขนาดของพื้นที่หอ้ งต่างๆ ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้แตกต่างกัน ดังนั้นห้อง
เรี ยนที่มีขนาดเล็กที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 15 คน ได้ลดจํานวนห้องจากเดิมไป 4 ห้อง และ
ห้องเรี ยนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 80 คน ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็ นห้องปฏิบตั ิการ
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 แทน แต่การลดพื้นที่หอ้ งเรี ยนขนาดเล็กและห้องปฏิบตั ิการเดิมนั้น ทําให้
สามารถเพิ่มห้องเรี ยนขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 90 คน/ห้อง เป็ น 3 ห้องรองรับนัก
ศึกษาที่เพิ่มในอนาคตได้เป็ นอย่างดี (ดูตวั อย่างการจัด ภาพที่ 13-15)
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ภาพที่ 13 แสดงการจัดวางห้องบรรยาย 100 คน

ภาพที่ 14 แสดงการจัดวางห้องบรรยาย 90 คน
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ภาพที่ 15 แสดงการจัดวางห้องบรรยาย 40 คน
ในส่ วนห้องปฏิบตั ิการ (Studio) อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ (ดูตวั อย่างการจัด ภาพที่ 16) ได้จดั เตรี ยมพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน โดย
แบ่งห้องตามการใช้งานของแต่ละชั้นปี ก่อนการปรับปรุ งอาคารเรี ยนมีพ้นื ที่หอ้ งเรี ยนปฏิบตั ิการ 3
ห้อง ประกอบไปด้วยห้องปฏิบตั ิการสําหรับชั้นปี ที่ 3, 4, 5 จํานวนอย่างละ 1 ห้อง หลังการปรับปรุ ง
พื้นที่อาคารใหม่ได้มีการปรับตําแหน่งของห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งจากเดิมจะมีหอ้ งปฏิบตั ิการอยูใ่ น
บริ เวณชั้นที่ 3, 4, 5 อย่างละ 1 ห้อง หลังการปรับปรุ งได้ยา้ ยห้องปฏิบตั ิการมาอยูบ่ ริ เวณชั้นที่ 5 ซึ่ง
เป็ นห้องปฏิบตั ิการหมุนเวียนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 4 และห้องปฏิบตั ิการสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่
5 จะอยูบ่ ริ เวณชั้นที่ 6 ของอาคาร เพื่อจะได้จดั ตําแหน่งของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการให้สอด
คล้องกับการเรี ยนการสอน และสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งห้องปฏิบตั ิการ
สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 2 สามารถรองรับนักศึกษาได้ 100 คน, ห้องปฏิบตั ิการสําหรับชั้นปี ที่
3 -4 สามารถรองรับนักศึกษาได้ 80 คน และห้องปฏิบตั ิการสําหรับชั้นปี ที่ 5 สามารถรองรับ
นักศึกษาได้ 40 คน (ดูตารางที่ 1)
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ภาพที่ 16 แสดงการจัดวางห้องปฏิบตั ิการ 100 คน
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบจํานวนห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการก่อน – หลังการปรับปรุ งอาคาร
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ องปฏิบตั ิการ
(Studio)

ความจุ

จํานวนห้ อง
หลังปรับปรุง
7
1
4
3
1
16
1
1
1

การเปลีย่ นแปลง

12
15
20
40
80
90
100
รวม
40
80
100

จํานวนห้ อง
ก่ อนปรับปรุง
6
4
1
2
5
1
19
3
-

รวม

3

3

-

+1
-4
+2
-5
+3
-4
+1
-2
+1
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ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนหลังการปรับปรุ งอาคารใหม่
ประกอบไปด้วยพื้นที่หอ้ งเรี ยน (Classroom) 16 ห้อง, ห้องปฏิบตั ิการ (Studio) 3 ห้อง รวมห้องที่ใช้
สําหรับการเรี ยนการสอนในการวิจยั ครั้งนี้มีท้ งั หมด 19 ห้อง
3.3 ผลการวิเคราะห์ มาตรฐานกับการใช้ งานพืน้ ทีอ่ าคาร
การวิจยั ครั้งนี้ตอ้ งการประเมินการใช้งานพื้นที่ของอาคารเรี ยนว่าในปัจจุบนั มีปัญหา
เรื่ องพื้นที่มีการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะตั้งเกณฑ์เป็ นมาตรฐาน
ที่กาํ หนดไว้ เพื่อใช้ในการประเมินการใช้พ้นื ที่และมาตรฐานของขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อผูใ้ ช้งาน
เพื่อจะได้รู้ถึงขนาดและความเหมาะสมกับการใช้งานพื้นที่จริ งของนักศึกษาและอาจารย์ที่ใช้พ้ืนที่
สําหรับการเรี ยนการสอน พื้นที่ที่ทาํ การศึกษาและวิจยั มี 2 ส่ วน คือ ห้องเรี ยน (Classroom) และห้อง
ปฏิบตั ิการ (Studio) การประเมินนี้จะเปรี ยบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั กับค่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ทาํ การวิเคราะห์แล้ว เพื่อระบุวา่ พื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของอาคารที่ใช้อยู่
ในปั จจุบนั เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่การวิจยั ครั้งนี้ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่
จากผลการเปรี ยบเทียบมาตรฐานของพื้นที่การใช้งานต่อคนกับขนาดการรองรับความจุ
ของนักศึกษาของแต่ละห้องที่มีการกําหนดไว้ (ตารางที่ 2) โดยมีหอ้ งเรี ยนทั้งหมด 16 ห้อง พบว่ามี
ห้องที่มีขนาดไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดอยู่ 4 ห้อง คือห้อง 301,404,501 และ 502 ซึ่งห้อง
เหล่านี้เป็ นห้องสําหรับรองรับความจุของนักศึกษาจํานวน 40 คน ส่ วนห้องเรี ยนอีก 12 ห้อง ได้แก่
ห้อง 103,105,306,403,405,406,407,408,409,412,413 และ 414 มีขนาดพื้นที่ที่ได้ตามค่ามาตรฐาน
ที่ต้ งั ไว้ เมื่อเทียบจํานวนสัดส่ วนห้องเรี ยนที่ได้มาตรฐานคิดเป็ น 75% และห้องเรี ยนที่ไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคิดเป็ น 25 % ส่ วนห้องปฏิบตั ิการทั้ง 2 ห้อง (503,506) หลังการวิเคาระห์พบว่าการ
ใช้งานไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คิดเป็ น 100%
จากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบมาตรฐานของห้องเรี ยนต่อความจุของห้องในปัจจุบนั
ทําให้เห็นว่าขนาดของพื้นที่หอ้ งเรี ยนของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ มีปัญหาในเรื่ องของพื้นที่ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจส่ งผลต่อการใช้พ้นื ที่หอ้ งเรี ยนที่
ไม่เหมาะสม ในส่ วนของห้องปฏิบตั ิการก็พบปัญหานี้เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบมาตรฐานพื้นที่กบั ความจุของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ/ตร.ม. ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ องปฏิบตั ิการ
(Studio)

ชื่อ
ห้ อง

ความจุ
ปัจจุบัน
(คน)

มาตรฐานที่
กําหนด
(ตร.ม./คน)

พืน้ ทีต่ าม
มาตรฐาน
(ตร.ม.)

พืน้ ที่
ปัจจุบัน
(ตร.ม.)

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ไม่ ได้ ตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน

103

100

1.0

100

109.21



105

12

1.4

16.80

40.80



301

40

1.4

56.00

47.92

306

12

1.4

16.80

22.83



403

12

1.4

16.80

22.83



404

40

1.4

156.00

43.65

405

20

1.4

28.00

43.65



406

12

1.4

16.80

22.83



407

12

1.4

16.80

22.83



408

12

1.4

16.80

22.83



409

12

1.4

16.80

22.83



412

90

1.0

90

94.50



413

90

1.0

90

94.50



414

90

1.0

90

94.50



501

40

1.4

56.00

47.92



502

40

1.4

56.00

41.45



503

80

3.6

288.00

216.76



506

100

3.6

360.00

323.13



604

40

ไม่พิจารณา

-

210.08





-

-
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การวิเคราะห์ที่ผา่ นมา เป็ นการวิเคราะห์เฉพาะพื้นที่ที่มีอยูก่ บั เกณฑ์มาตรฐาน อาจจะไม่
สะท้อนภาพการใช้งานของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการได้อย่างแท้จริ ง ดังนั้นเพื่อให้การศึกษา
ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและแสดงถึงความต้องการการใช้พ้ืนที่งานจริ ง ซึ่งทําให้รู้ถึงปั ญหาของ
ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการว่าสามารถรองรับขนาดความจุของจํานวนนักศึกษาของแต่ละชั้นปี ได้
เพียงพอ และเหมาะสมกับการเรี ยนการเรี ยนการสอนของนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา เพราะการ
จัดการพื้นที่ในปัจจุบนั เป็ นการจัดพื้นที่ตามสภาพของขนาดห้องที่มีอยู่ เช่น ห้องปฏิบตั ิการหมุน
เวียนสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 - 4 ที่กาํ หนดการรองรับนักศึกษาได้ 80 คน ไม่สามารถรองกับจํา
นวนนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้งานจริ งในบางรายวิชาที่มีจาํ นวนนักศึกษา 92 คน ดังนั้นการวิเคราะห์
และเปรี ยบเทียบจะใช้ขนาดพื้นที่และการจัดการตารางเรี ยนตารางสอนในปั จจุบนั ของคณะมา
เปรี ยบเทียบ เพื่อหาจํานวนนักศึกษาที่มีการใช้หอ้ งเรี ยนแต่ละห้องว่ามีจาํ นวนกี่คน และการ
วิเคราะห์ครั้งนี้จะนําค่าจํานวนนักศึกษาที่มีจาํ นวนมากที่สุดในการใช้งานของแต่ละห้องนํามา
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานต่อไป (ดูตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบจํานวนนักศึกษาในการใช้งานของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภท
ห้ อง

ชื่อห้ อง

ความจุ
ปัจจุบัน
(คน)

รายวิชาทีม่ ีการเรียน
ประจําภาคการศึกษาต้ น
ปี การศึกษา 2553

103

100

105

12

301

40

การก่อสร้างอาคาร 3
อุปกรณ์อาคาร
กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม
เตรี ยมวิทยานิพนธ์
การออกแบบสถ.ไทย 1
การออกแบบสถ.ไทย 4
ประวัติศาสตร์ สถ.ไทย 1
การออกแบบสถ.ไทย 1
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
การออกแบบสถาปัตยกรรม 8
การเขียนลายไทย
ประณีตศิลป์
สัดส่ วนในงานสถ.ไทย
สิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์
การออกแบบสถ.ไทย 3
การออกแบบสถ.ไทย 5

306

12

403

12

ห้ องเรียน
(Classroom)

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
การออกแบบสถาปัตยกรรม 8
การออกแบบเบื้องต้น
การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
การออกแบบสถาปัตยกรรม 8
เตรี ยมวิทยานิพนธ์

จํานวน
นักศึกษา
ที่ใช้ งาน

(คน)
92
74
44
100
76
74
115
18
14
13
15
24
24
19
26
20
26

14
15
13
13
15
13

รายวิชาทีม่ ีการเรียน
ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปี การศึกษา 2553
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
การก่อสร้างอาคาร 4
วิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถ.2

จํานวน
นักศึกษา
ที่ใช้ งาน

(คน)
82
48
66
99
65

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
วิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์สถ.จีนและญี่ปุ่น

12
12
13
6

สถาปัตยกรรมภายใน
วิทยานิพนธ์
ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม
การออกแบบสถ.ไทย 4
ระเบียบและสัดส่ วนในงานสถ.ไทย
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
พื้นฐานสถาปั ตยกรรมไทย
การออกแบบสถ.ไทย 2
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5

20
25
16
21
20
12
14
14
13
13
14
14
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเภท
ห้ อง

ชื่อห้ อง ความจุ
ปัจจุบัน
(คน)
404

405

406

40

20

12

รายวิชาทีม่ ีการเรียน
ประจําภาคการศึกษาต้ น
ปี การศึกษา 2553
เตรียมวิทยานิพนธ์

จํานวน
นักศึกษา
ทีใ่ ช้ งาน
(คน)
37

407

408

409

12

12

12

จํานวน
นักศึกษา
ทีใ่ ช้ งาน
(คน)

การออกแบบสถ.ไทย 3

20

การปฏิบตั ิงานอนุรักษ์สถ.ไทย

20

การออกแบบสถาปัตยกรรม 6

25

การศึกษารายบุคคลในงาน

การออกแบบเบื้องต้น

20

ภูมิสถาปัตยกรรม

เตรี ยมวิทยานิพนธ์

13

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

12

การออกแบบสถา. 1

12

เตรียมวิทยานิพนธ์

13

ประวัติศาสตร์ สถ.-จีน และ

13

การออกแบบสถ.ไทย 1

12

ญี่ปุ่น

ห้ องเรียน
(Classroom)

รายวิชาทีม่ ีการเรียน
ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปี การศึกษา 2553

12

วิทยานิพนธ์

13

การออกแบบสถ.ไทย 2

12

การออกแบบสถ.ไทย 4

11

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

12

การออกแบบสถาปัตยกรรม 6

13

การออกแบบเบือ้ งต้ น

18

เตรี ยมวิทยานิพนธ์

13

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

12

การออกแบบสถ. 3

14

การออกแบบสถาปัตยกรรม 6

13

คอนกรีตเทคโนโลยีในงาน-

27

การออกแบบเบื้องต้น

18

สถาปัตยกรรม

เตรี ยมวิทยานิพนธ์

13

วิทยานิพนธ์

13

การออกแบบสถ.ไทย 4

11

การออกแบบสถ.3

14

วิทยานิพนธ์

13

การออกแบบสถ.ไทย 2

13
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเภท
ห้ อง

ตําแหน่ ง ความจุ
ห้ อง ปัจจุบัน
(คน)
412

90

รายวิชาทีม่ ีการเรียน
ประจําภาคการศึกษาต้ น
ปี การศึกษา 2553
วัสดุและการก่อสร้าง 1

จํานวน
รายวิชาทีม่ ีการเรียน
นักศึกษา
ประจําภาคการศึกษาปลาย
ทีใ่ ช้ งาน
ปี การศึกษา 2553
(คน)
การแสดงแบบทางสถ. 1
86

จํานวน
นักศึกษา

ทีใ่ ช้ งาน
(คน)
78

การเขียนแบบเบื้องต้น

78

การแสดงแบบสถ.2

19

หลักปฏิบัตวิ ชิ าชีพสถ.

94

การออกแบบสถ. 1

79

การออกแบบสถาปัตยกรรม 8

73

การวิเคราะห์การออกแบบ

60

การออกแบบเบื้องต้น

79

อาคาร

64

คอนกรี ตเทคโนโลยีในงานสถ.

6

สถาปัตยกรรมกับสภาพฯ

70

โครงสร้าง 3

83

การวางผังเมืองเบื้องต้น

61

สัมมนางานสถ.ไทย

23

การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม

23

สถ.กับสังคมไทยสมัยใหม่

24

การออกแบบสถ.ไทย 4
413

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสถ.1

65

วัสดุและการก่อสร้าง 2

95

ห้ องเรียน

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

82

การวางผังที่ต้ งั โครงการ

72

(Classroom)

การออกแบบสถาปัตยกรรม8

73

ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

103

ภูมิสถาปั ตยกรรม

94

สมัยนีโอคลาสสิ คถึงสมัยใหม่

วิวฒั นาการของชุมชนเมือง

54

การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

82

โครงสร้าง 1

82

การออกแบบสถ.ไทย 2

25

การก่อสร้างอาคาร 1

78

โครงสร้าง 2

73

การเขียนแบบสถ.ไทย

19

การก่อสร้างอาคาร 2

76

414

90

90

การออกแบบสถ.6

51

การออกแบบสถาปัตยกรรม 7

51

การออกแบบสถ.ไทย 1

52

การบริ หารการก่อสร้าง

9

ทฤษฏีแนวความคิดเกี่ยวกับสถ.

57

การประมาณราคา

18

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

79

คณิตศาสตร์

86

ประวัติศาสตร์สถ.สมัยอียปิ ต์ถึง
บารอค

53

45
ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเภทห้ อง

ตําแหน่ ง ความจุ
รายวิชาทีม่ ีการเรียน
จํานวน
รายวิชาทีม่ ีการเรียน
จํานวน
ห้ อง ปัจจุบัน ประจําภาคการศึกษาต้ น นักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย นักศึกษา
(คน)
ปี การศึกษา 2553
ทีใ่ ช้ งาน
ปี การศึกษา 2553
ทีใ่ ช้ งาน
(คน)
(คน)
501
40
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
24
การออกแบบสถ. 2
41
วิทยานิพนธ์
37
เตรี ยมวิทยานิพนธ์
37
การจําลองอาคาร
10
การจัดทําโปรแกรมเพื่อการ
6
ออกแบบสถ.
ห้ องเรียน
502
40
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
14
การออกแบบสถ. 2
41
(Classroom)
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
24
การออกแบบสถ. 8
37
วิทยานิพนธ์
37
เตรี ยมวิทยานิพนธ์
37
การจัดทําโปรแกรมเพื่อการ
6
ออกแบบสถ.
503
80
พื้นฐานสถาปั ตยกรรมไทย
13
ก่อสร้ างอาคาร 3
92
การก่อสร้างอาคาร 4
66
คอนกรี ตเทคโนโลยีใน
6
งานสถ.
ห้ องปฏิบัตกิ าร
506
100 วัสดุและการก่อสร้าง 1
86
วัสดุและการก่ อสร้ าง 2
92
(Studio)
การเขียนแบบเบื้องต้น
79
การก่อสร้างอาคาร 2
76
การก่อสร้างอาคาร 1
78
604
40
40
วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ แสดงถึงจํานวนนักศึกษาที่มีการใช้ งานมากที่สุด
การวิเคราะห์ต่อไปนี้จะนําเอาจํานวนนักศึกษาที่มีอยูจ่ ริ งในปั จจุบนั มาประกอบการ
วิเคราะห์ เพื่อจะสามารถระบุได้วา่ พื้นที่การเรี ยนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลสัดส่ วนของจํานวนนักศึกษานี้สามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อหาขนาดของพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมต่อการเรี ยนการสอน เพื่อนําไปสู่ การหาแนวทางแก้ไขต่อไปในเรื่ องของการ
จัดการพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด

46
หลังจากนําข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ใช้พ้ืนที่ของแต่ละห้องมาวิเคราะห์ พบว่ามีพ้ืนที่ที่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการใช้งานพื้นที่ที่เพียงพอสามารถรองรับความจุของนักศึกษาที่ตอ้ งการ
ใช้งานจริ ง ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4 พบปัญหาพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการมีขนาดไม่
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากปัญหาของจํานวนนักศึกษาที่ใช้หอ้ ง
เรี ยนมีจาํ นวนมากกว่าความจุของห้องที่ได้มีการตั้งในตอนแรก ห้องเรี ยนที่มีจาํ นวนนักศึกษาใช้งาน
เกินความจุของห้องมีท้ งั หมด 13 ห้อง ได้แก่หอ้ ง103,105,306,403,405,406,407,408,409,412,413,
501 และ 502 จากจํานวนห้องทั้งหมด 16 ห้อง ส่ วนห้องปฏิบตั ิการมี 1 ห้องที่มีจาํ นวนนักศึกษา
มากกว่าความจุของห้องที่ระบุไว้ คือห้อง 503 จากจํานวนทั้งหมด 2 ห้อง (ดูตารางที่ 4)
จากการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่หอ้ งเรี ยนเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่มีการใช้พ้ืนที่หอ้ ง
จริ งมีหอ้ งที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ ทั้งหมด 9 ห้อง ได้แก่หอ้ ง 105,301,306,403,405,406,409,
412 และ 414 ส่ วนห้องที่มีขนาดพื้นที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมี 7 ห้อง ได้แก่หอ้ ง 103,404,407,
408,413,501 และ 502 เมื่อเทียบจํานวนสัดส่ วนห้องเรี ยนที่ได้มาตรฐานคิดเป็ น 56.25% และห้อง
เรี ยนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็ น 43.75 % ส่ วนห้อปฏิบตั ิการทั้ง 2 ห้อง ได้แก่หอ้ ง 503 และ
506 หลังการวิเคราะห์ได้ผลว่าห้องปฏิบตั ิการทั้งหมดมีพ้ืนที่ต่อการใช้งานไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานรุ นแรงมากขึ้นทั้งหมด คิดเป็ น 100% เนื่องจากสาเหตุของการใช้งานของนักศึกษาที่มี
จํานวนมากกว่าความจุของห้องแต่ละห้องที่กาํ หนดไว้
รวมพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระในการวิจยั ครั้งนี้ท้งั หมด 18 ห้อง คิดเป็ นสัดส่วนของพื้นที่ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
หมด 50% และสัดส่ วนของพื้นที่ที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดทั้งหมด 50% จากการ
วิเคราะห์ที่ผา่ นมาทําให้รู้ถึงสัดส่ วนของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่มีขนาด ที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ เมื่อเทียบพื้นที่มาตรฐานที่ควร จะเป็ นกับ
พื้นที่ปัจจุบนั แล้ว พบว่ามีความแตกต่างดังแสดงในแผนภูมิที่ 7

47
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบมาตรฐานห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการกับจํานวนนักศึกษา ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ อง
ปฏิบัติการ
(Studio)

ชื่อ
ห้ อง

ความจุ
ปัจจุบนั
(คน)

มาตรฐาน
ทีก่ าํ หนด
(ตร.ม.)

นักศึกษาที่
ใช้ งานจริง
(คน)

มาตรฐาน
ทีค่ วรเป็ น
(ตร.ม.)

พืน้ ที่
ปัจจุบนั
(ตร.ม.)

103

100

1.0

115

115

109.21

105

12

1.4

24

33.60

40.80



1.70

301

40

1.4

26

36.40

47.92



1.84

306

12

1.4

15

21.00

22.83



1.52

403

12

1.4

15

21.00

22.83



1.52

404

40

1.4

37

51.80

43.65

405

20

1.4

25

35.00

43.65

406

12

1.4

13

18.20

22.83

407

12

1.4

18

25.20

22.83



1.27

408

12

1.4

27

37.80

22.83



0.85

409

12

1.4

14

19.60

22.83



1.63

412

90

1.0

94

94

94.50



1.01

413

90

1.0

103

103

94.50

414

90

1.0

86

86

94.50

501

40

1.4

41

57.40

47.92



1.17

502

40

1.4

41

57.40

41.45



1.01

503

80

3.6

92

331.20

216.76



2.36

506

100

3.6

92

331.20

323.13



3.51

604

40

ไม่พิจารณา

-

-

210.08

-

-

เกณฑ์ มาตรฐาน

ตามเกณฑ์ มาตรฐาน

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ไม่ ได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

พืน้ ที/่ คน
ในปัจจุบนั
(ตร.ม.)



0.95





1.75
1.76




-

1.18

0.92
1.10

ไม่ ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน

48
สั ดส่ วนการเปรียบเทียบมาตรฐาน
พืน้ ทีห่ ้ องสํ าหรับการเรียนการสอน

50%

50%

ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ไม่ ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน

แผนภูมิที่ 7 แสดงสัดส่ วนของพื้นที่ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
พื้นที่การเรี ยนการสอน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การวิเคระห์ครั้งนี้ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบความต่างของพื้นที่ปัจจุบนั กับมาตรฐาน ได้ผล
การวิเคราะห์วา่ พื้นที่ปัจจุบนั มี ความต่างกับพื้นที่มาตรฐาน อยูร่ ะหว่าง 0.5 - 114.44 ตารางเมตร
หรื อ 0.53% - 65.57% (ดูตารางที่ 5) โดยห้องที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานได้แก่หอ้ ง 103,404,407,408,
413,501,502,503,506 และ 604 ซึ่งมีพ้ืนที่ปัจจุบนั ต่างกับมาตรฐานอยูช่ ่วงตั้งแต่ 0.5 - 11.52 ตาราง
เมตร หรื อ 0.53% - 24.04% และห้องที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นเมื่อเทียบความต่างของพื้นที่
ปัจจุบนั กับมาตรฐานจะมีอยูช่ ่วงตั้งแต่ 2.37 – 114.44 ตารางเมตร หรื อ 2.50% - 65.57% จากการ
เปรี ยบเทียบนี้ทาํ ให้เห็นว่าห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ(103,407,413,506) ยังไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานแต่มีพ้นื ที่หอ้ งที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีความต่างกับพื้นที่ปัจจุบนั ที่อยูร่ ะหว่างช่วง
ที่ไม่ถึง 15% มีจาํ นวน 5 ห้อง ได้แก่หอ้ ง 103,407,413,506 และ 604 แต่ซ่ ึงห้องเหล่านี้สามารถทํา
ให้พ้นื ที่หอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดได้ โดยการกําหนดความจุของห้องเรี ยนให้จาํ
นวนนักศึกษาที่สามารถใช้หอ้ งได้มีจาํ นวนน้อยลงกว่าปัจจุบนั หรื อจํากัดขนาดของกลุ่มของนัก
ศึกษาที่มาใช้พ้นื ที่หอ้ งนั้นๆ ห้องที่มีพ้ืนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีความต่างกับพื้นที่ปัจจุบนั ที่มี
สัดส่ วน 15% ขึ้นไป มีจาํ นวน 5 ห้อง ได้แก่หอ้ ง 404,408,501,502 และ 503 เนื่องจากมีการใช้งาน
ต่อคนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด และพื้นที่มีความแออัดไม่เหมาะสมต่อการเรี ยนการ
สอน ส่ วนห้องที่ได้ตามเกณฑ์ที่มีพ้ืนที่ความต่างระหว่างพื้นที่ปัจจุบนั กับพื้นที่มาตรฐานไม่ถึง 15%
มีจาํ นวน 5 ห้อง ได้แก่หอ้ ง 306,403,409,412 และ 414 ซึ่งห้องเหล่านี้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมี
พื้นที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากความต้องการใช้พ้นื ที่ของนักศึกษาที่มีจาํ นวนมากขึ้น

49
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความต่างของพื้นที่ปัจจุบนั กับพื้นที่มาตรฐาน ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภท
ห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ อง
ปฏิบัติการ
(Studio)

ชื่อ
ห้ อง

ความจุ จํานวนนักศึกษา พืน้ ที่ พืน้ ทีม่ าตรฐาน
ปัจจุบัน ทีใ่ ช้ งานจริง
ปัจจุบัน
ทีค่ วรเป็ น
(คน)
(คน)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)

ความต่ างของพืน้ ที่
ปัจจุบันและมาตรฐาน
ตร.ม.
%

103

100

115

109.21

115.00

-5.79

-5.30%

105

12

24

40.80

33.60

7.2

17.65%

301

40

26

47.92

36.40

11.52

24.04%

306

12

15

22.83

21.00

1.83

8.02%

403

12

15

22.83

21.00

1.83

8.02%

404

40

37

43.65

51.80

-8.15

-18.67%

405

20

25

43.65

35.00

8.65

19.82%

406

12

13

22.83

18.20

4.63

20.28%

407

12

18

22.83

25.20

-2.37

-10.38%

408

12

27

22.83

37.80

-14.97

-65.57%

409

12

14

22.83

19.60

3.23

14.15%

412

90

94

94.50

94.00

0.5

0.53%

413

90

103

94.50

103.00

-8.5

-8.99%

414

90

86

94.50

86.00

8.5

8.99%

501

40

41

47.92

57.40

-9.48

-19.78%

502

40

41

41.45

57.40

-15.95

-38.48%

503

80

92

216.76

331.20

-114.44

-52.80%

506

100

92

323.13

331.20

-8.07

-2.50%

604

40

40

210.08

232.00

-21.92

-10.43%

ตามเกณฑ์ มาตรฐาน

ไม่ ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบอัตราการใช้งานห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ อง
ปฏิบัติการ
(Studio)

ชื่อ
ห้ อง

ความจุ
ปัจจุบนั
(คน)

จํานวนนักศึกษา
ทีใ่ ช้ งานจริง
(คน)

นาทีการใช้
ห้ อง/สั ปดาห์
(ภาคต้ น)

นาทีการใช้
ห้ อง/สั ปดาห์
(ภาคปลาย)

ความถี่อตั รา
การใช้ ห้อง
(ภาคต้ น)

ความถี่อตั รา
การใช้ ห้อง
(ภาคปลาย)

103

100

115

1,800

1,650

90.0%

82.5%

105

12

24

1,650

1,400

82.5%

70.0%

301

40

26

1,100

1,300

55.0%

65.0%

306

12

15

800

1,000

40.0%

50.0%

403

12

15

750

850

37.5%

42.5%

404

40

37

700

0

35.0%

0%

405

20

25

1,100

400

55.0%

20.0%

406

12

13

900

1,350

45.0%

67.5%

407

12

18

1,500

0

75.0%

0%

408

12

27

1,400

1,250

70.0%

62.5%

409

12

14

0

1,000

0%

50.0%

412

90

94

1,650

1,920

82.5%

96.0%

413

90

103

1,000

1,650

50.0%

82.5%

414

90

86

1,000

1,250

50.0%

62.5%

501

40

41

600

1,200

30.0%

60.0%

502

40

41

800

1,500

40.0%

75.0%

503

80

92

350

350

17.5%

17.5%

506

100

92

400

300

20.0%

15.0%

604

40

40

0

800

0%

40.0%

การใช้ ห้อง/สั ปดาห์
หมายเหตุ 1 สัปดาห์ ใช้ ห้อง 2,000 นาที

อัตราการใช้ ห้อง
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การเปรี ยบเทียบอัตราการใช้หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเวลาของตารางเรี ยนตารางสอน
ของคณะ ซึ่งมีการจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.35 น. โดยแบ่งเป็ นคาบเรี ยนคาบละ 50
นาที ทําให้มีจาํ นวนชัว่ โมงในการเรี ยนการสอนใน 1 วันโดยคิดหักเวลาพักกลางวันออกไป 55
นาที แล้วคงเหลือ 6 ชัว่ โมง 40 นาที หรื อ 400 นาที/วัน รวม 5 วันในการใช้สาํ หรับการเรี ยนการ
สอน คิดเป็ น 2,000 นาที/สัปดาห์ หรื อ 33 ชัว่ โมง 20นาทีต่อสัปดาห์ นับเป็ นจํานวนนาทีที่ควรใช้
ห้องได้อย่างเต็มที่ คือ 100% แต่อย่างไรก็ตามทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่สามารถที่จะใช้หอ้ ง
เรี ยนได้เต็มตามเวลา เนื่องจากการจัดช่วงของเวลาเรี ยนไม่ได้จดั ครั้งละ 50 นาที (บางรายวิชา 2-3
คาบต่อกัน) ฉะนั้นย่อมจะเกิดช่วงที่คาบเกี่ยวกับรายวิชาเดียวกัน
เอกสารชุดการศึกษาไทย (2509) ได้กาํ หนดอัตรการใช้หอ้ งเรี ยนสูงสุ ดเท่ากับ 80% โดย
ให้เหตุผลว่าถึงแม้จะยอมรับค่าการใช้หอ้ งที่ 100% เป็ นค่าการใช้สถานที่อย่างเต็มที่กต็ าม แต่กค็ วร
มีเวลาเว้นไว้บา้ งเล็กน้อย เพือ่ ดูแลและทําความสะอาด
จากข้อมูลตารางที่ 6 จะเห็นได้วา่ นาทีในการใช้งานของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
นั้นมีความแตกต่างกันออกไปและส่ งผลต่ออัตราความถี่ของการใช้หอ้ ง ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้จะ
สามารถแบ่งความถี่ของการใช้หอ้ งออกเป็ น 3 ระดับ เพือ่ แบ่งระดับการวิเคราะห์ได้ชดั เจนมากขึ้น
โดยระดับความถี่ของการใช้หอ้ ง “น้อย” อยูร่ ะหว่างตั้งแต่ 0%-30% ,อัตราความถี่ระดับการใช้หอ้ ง
“ระดับปานกลาง” อยูร่ ะหว่าง 31%-70% และ อัตราความถี่ระดับการใช้หอ้ ง “ มาก” อยูร่ ะหว่าง
ตั้งแต่ 71%-100% การแบ่งช่วงเพื่อเปรี ยบเทียบค่าความถี่อตั ราการใช้หอ้ ง สามารถแบ่งช่วงระดับ
ของการใช้งานได้ โดยการพิจารณาครั้งนี้จะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนการใช้หอ้ ง
ของภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายในปี การศึกษา 2553
ความถี่อตั ราการใช้หอ้ งต่อสัปดาห์ของภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553 เมื่อเปรี ยบ
เทียบแล้ว มีระดับความถี่การใช้หอ้ งน้อย 5 ห้อง(409,501,503,506,604) มีช่วงความถี่
อัตราการใช้หอ้ งตั้งแต่ 0%-30% ,อัตราความถี่ระดับการใช้หอ้ งปานกลางมีจาํ นวน 10 ห้อง(301,
306,403,404,405,406,408,413,414,502) ช่วงความถี่อตั ราการใช้หอ้ งตั้งแต่ 35%-70% และอัตรา
ความถี่ระดับการใช้หอ้ งมาก มีจาํ นวน 4 ห้อง(103,105,407,412) มีช่วงความถี่ในการใช้หอ้ งตั้งแต่
75% -90% (ดูตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 แสดงความถี่การใช้หอ้ งต่อสัปดาห์ของภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553
ระดับความถี่
น้ อย
(0% - 30%)
ปานกลาง
(31% - 70%)
มาก
(71% - 100%)
รวม

จํานวน
(ห้ อง)
5

อัตราการใช้ ห้อง
ตําแหน่ งห้ อง
(%)
26.32
409,501,503,506,604

10

52.63

4

21.05

19

100

301,306,403,404,405,406,408,
413,414,502
103,105,407,412

ความถี่อตั ราการใช้หอ้ งต่อสัปดาห์ของภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553 เมื่อ
เปรี ยบเทียบแล้ว มีระดับความถี่การใช้หอ้ งน้อย 5 ห้อง(404,405,407,503,506) มีช่วงความถี่อตั รา
การใช้หอ้ งตั้งแต่ 0%-20% ,อัตราความถี่ระดับการใช้หอ้ งปานกลางมีจาํ นวน 10 ห้อง(105,301,306,
403,406,408,409,414,501,604) ช่วงความถี่อตั ราการใช้หอ้ งตั้งแต่ 40%-70% และอัตราความถี่
ระดับการใช้หอ้ งมาก มีจาํ นวน 4 ห้อง(103,412,413,502) มีช่วงความถี่ในการใช้หอ้ งตั้งแต่ 75%96% (ดูตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 แสดงความถี่การใช้หอ้ งต่อสัปดาห์ของภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2553
ระดับความถี่
น้ อย
(0% - 30%)
ปานกลาง
(31% - 70%)
มาก
(71% - 100%)
รวม

จํานวน
(ห้ อง)
5

อัตราการใช้ ห้อง
(%)
26.32

10

52.63

4

21.05

19

100

ตําแหน่ งห้ อง

404,405,407,503,506
105,301,306,403,406,408,409,
414,501,604
103,412,413,502
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จากข้อมูลการเปรี ยบเทียบความถี่อตั ราการใช้หอ้ งทั้งภาคการศึกษาต้นและภาคการ
ศึกษาปลาย ทําให้รู้ถึงสัดส่ วนการใช้หอ้ งที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ จากตารางที่ 6 จะ
เห็นได้วา่ มีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการบางส่ วนไม่ได้ใช้งานเลย แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะไม่มี
การใช้งานสําหรับนักศึกษาในระดับสูงขึ้น เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ได้ทาํ การสํารวจข้อมูลของนัก
ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เท่านั้น จากการวิเคราะห์เห็นได้วา่ มีพ้ืนที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการถึง
5 ห้องที่มีอตั ราความถี่ของการใช้หอ้ งน้อยกว่า 30% เป็ นการแสดงให้เห็นว่าการใช้หอ้ งไม่คุม้ ค่า
และไม่ได้ประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ส่ วนมากอัตราการใช้หอ้ งจะอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งมีจาํ นวน 10
ห้อง หากมองลงไปในรายละเอียดจะพบว่าเปอร์เซ็นของการใช้หอ้ งในภาคการศึกษาต้นจะมีอตั รา
การใช้หอ้ งที่นอ้ ยกว่าภาคการศึกษาปลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการใช้งานพื้นที่ยงั ไม่
ดีพอ ส่ วนอัตราการใช้หอ้ งที่ได้ประสิ ทธิภาพและการใช้งานที่คุม้ ค่า ซึ่งเป็ นอัตราความถี่การใช้หอ้ ง
ระดับมาก มีถึง 4 ห้อง ทั้ง 2 ภาคการศึกษา การวิเคราะห์น้ ีทาํ ให้รู้ถึงปัญหาและลักษณะการใช้หอ้ ง
เรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าห้องที่มีการใช้งานระดับมากมักจะเป็ นห้อง
เรี ยนที่มีขนาดใหญ่จะมีอตั ราการใช้หอ้ งที่สูง ส่ วนห้องที่มีขนาดกลางและเล็กจะมีการใช้งานห้องที่
มีขนาดปานกลางและน้อยตามการจัดการเรื่ องตารางเรี ยนของแต่ละภาคการศึกษา
4. ผลการศึกษาอาคารประเภทเดียวกัน
4.1 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะสถาปั ตยกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ตั้งอยูท่ ี่อาคาร 5 (อาคารสยามบรมราช
กุมารี ) โดยใช้พ้นื ที่ช้ นั 2 ชั้น 3 และชั้น 5 ของอาคารเป็ นที่ต้ งั ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็ น
พื้นที่ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยมีพ้นื ที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนเฉพาะห้องเรี ยนและห้อง
ปฏิบตั ิการรวม 1,106 ตารางเมตร โดยมีพ้นื ที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ดังนี้ (ดูตารางที่ 9)
1. ห้องบรรยายขนาดใหญ่ 1 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 80 คน (โดยสามารถรอง
รับนักศึกษาเพิม่ ได้อีก 10 - 20 คน โดยใช้เก้าอี้เสริ ม)
2. ห้องบรรยายขนาดกลาง 2 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 60 คน/ห้อง
3. ห้องบรรยายขนาดเล็ก 1 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 40 คน/ห้อง
4. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 20 คน/ห้อง มี 2 ห้อง
5. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 40 คน/ห้อง มี 1 ห้อง
6. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 60 คน/ห้อง มี 3 ห้อง
7. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 80 คน/ห้อง มี 1 ห้อง
ปั จจุบนั ทางคณะได้ดาํ เนินการเปิ ดสอน 2 หลักสู ตร รวมนักศึกษาเป็ นจํานวน 644 คน
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จํานวนนักศึกษาสาขาสถาปั ตยกรรม
ปี 1

49

47

รวมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

110

รวม สถ.

ปี 2

224

ปี 3

55

67

ปี 4
ปี 5

149
128
จํานวนนักศึกษาสาขาออกแบบภายใน
47
114

63

94
ปี 1

49

ปี 2
ปี 3

82

ปี 4

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

แผนภูมิที่ 8 จํานวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ตารางที่ 9 จํานวนห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ องปฏิบตั กิ าร
(Studio)

ความจุ
(คน)

ขนาดห้ อง
(ตร.ม.)

จํานวนห้ อง

40
60
80
รวม
20
40
60
70
80
รวม

50.25
59.50
121.50
290.75
59.50
108.00
114.75
174.25
184.50
815.25

1
2
1
4
2
1
2
1
1
7
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบเพื่อหามาตรฐานการใช้พ้นื ที่ โดยการนํา
ขนาดความจุของแต่ละห้องมาเปรี ยบเทียบกับพื้นที่ของห้องที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ผลการวิเคราะห์
พบว่า มีเพียง 1 ห้องของคณะฯที่ได้ขนาดพื้นที่มากกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด คือห้องเรี ยนที่มีความจุ
นักศึกษาได้ 80 คน ส่ วนห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่เหลือมีขนาดพื้นที่ไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด เนื่องมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีพ้ืนที่สาํ หรับการ
เรี ยนการสอนจํากัด จําเป็ นต้องใช้พ้ืนที่อาคารร่ วมกับคณะอื่น ทําให้เกิดปัญหาเรื่ องของพื้นที่ที่ไม่
เพียงพอที่จะรองรับกับจํานวนนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ครั้งนี้เพียงวัดค่ามาตรฐาน
กับความจุของห้องยังไม่ได้วดั ค่าการใช้พ้นื ที่จากจํานวนนักศึกษาที่มีการใช้จริ ง
ตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบมาตรฐานพื้นที่กบั ความจุของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ องปฏิบตั ิการ
(Studio)

ความจุ

มาตรฐาน

พืน้ ทีต่ ามเกณฑ์

พืน้ ที่

จํานวน

ปัจจุบัน

ทีก่ าํ หนด

มาตรฐาน

ปัจจุบัน

ห้ อง

(คน)

(คน/ตร.ม.)

(ตร.ม.)

(ตร.ม.)

40

1.4

56.00

50.25

1

60

1.4

84.00

59.50

2

80

1.4

112.00

121.50

1

20

3.6

72.00

59.50

2

40

3.6

144.00

108.00

1

60

3.6

216.00

114.75

2

70

3.6

252.00

174.25

1

80

3.6

288.00

184.50

1

เกณฑ์ มาตรฐาน
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบการใช้พ้นื ที่ของนักศึกษาที่มีการใช้งานจริ งในแต่ละ
ห้อง ทําให้ทราบถึงปัญหาของขนาดพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีจาํ นวนนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้พ้ืนที่มากกว่าความจุของห้องที่ระบุไว้ เนื่อง
จากพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดรวมถึงจํานวนนักศึกษาของแต่ละชั้นปี ที่มีจาํ นวนมาก ทําให้พ้ืนที่ของ
ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอต่อการเรี ยนของนักศึกษา และเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ต่าํ ที่สุดที่ได้กาํ หนดไว้เพื่อการเปรี ยบเทียบในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิ
การของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีค่าไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงห้องที่มีความจุ
80 คนจํานวน 1 ห้อง เมื่อเปรี ยบเทียบจํานวนนักศึกษากับพื้นที่ที่มีอยูย่ งั คงได้ค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
แม้จะมีจาํ นวนนักศึกษาที่มากกว่าความจุของห้องที่ระบุไว้กต็ าม โดยการเปรี ยบเทียบในครั้งนี้ได้
เปรี ยบเทียบจากจํานวนนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้พ้ืนที่และขนาดของพื้นที่หอ้ งที่มีอยู่ รวมถึงการเอา
ตารางสอนมาศึกษาเพื่อประกอบในเกณฑ์การใช้งานของแต่ละห้องด้วย
ตารางที่ 11 เปรี ยบเทียบมาตรฐานห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการกับจํานวนนักศึกษา ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประเภท
ห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ อง
ปฏิบัตกิ าร
(Studio)

ความจุ มาตรฐาน จํานวนนักศึกษาที่ มาตรฐานที่ พืน้ ที่
ปัจจุบัน ทีก่ าํ หนด
ต้ องใช้ จริง
ควรจะเป็ น ปัจจุบัน
(คน)
(ตร.ม.)
(คน)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)

จํานวน การใช้ งาน/คน
ห้ อง
ในปัจจุบัน
(ตร.ม.)

40

1.4

47

65.80

50.25

1

1.07

60

1.4

49 - 63

88.20

59.50

2

0.94

80

1.0

112

112.00

121.50

1

1.08

20

3.6

20

72.00

59.50

2

2.98

40

3.6

47

169.20

108.00

1

2.30

60

3.6

55 - 56

201.60

114.75

2

2.05

70

3.6

55 - 63

226.80

174.25

1

2.77

80

3.6

67 - 82

295.20

184.50

1

2.25

เกณฑ์ มาตรฐาน
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ปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการเรื่องพืน้ ทีใ่ นการเรียนการสอน
จากการสํารวจสรุ ปได้วา่ ปั ญหาหลักที่พบในอาคารเรี ยนคือเรื่ องของพื้นที่ที่ใช้สาํ หรับ
การเรี ยนการสอนที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เนื่องจากในปัจจุบนั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ได้ใช้พ้นื ที่อาคารร่ วมกับคณะอื่น พื้นที่ที่ใช้จริ งเฉพาะในส่ วนของคณะเองมีพ้นื ที่อยูเ่ พียง 2
ชั้นของตัวอาคาร จึงทําให้มีปัญหาเรื่ องการจัดการเรื่ องพื้นที่หอ้ งสําหรับการเรี ยนการสอน โดยคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้มีแนวทางจัดการและแก้ไขกับปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั เพื่อลดปัญหาการใช้พ้ืนที่ที่แออัดและไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. การจัดตารางเรี ยนตารางสอน โดยทางคณะจะจัดตารางเรี ยนของแต่ละภาควิชา
ให้สามารถใช้พ้นื ที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการได้ต่อเนื่องกันและเกิดประโยชน์สูงที่สุด
2. การใช้หอ้ งเรี ยนและห้อง Studio จะเป็ นการใช้งานแบบหมุนเวียน ไม่มีบุคคล
ใดใช้งานประจํา
3. แยกส่วนห้องบรรยายและห้อง Studio ออกจากกันโดยชัดเจน เพื่อจะได้ลด
พื้นที่ในส่ วนที่ใช้งานร่ วมกันออก และที่สาํ คัญการแยกห้องแบบนี้ทางคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เล็งเห็นถึงการลดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้ไฟฟ้ า และเครื่ องปรับอากาศอีกด้วย
4. การแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการบรรยายและการเรี ยนการสอน เนื่องจากนักศึกษา
ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีจาํ นวนมาก โดยเฉพาะชั้นปี ต้นๆ เช่น ปี 1
และ ปี 2 มีนกั ศึกษา 100 - 120 คน โดยอาจจะแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อสามารถทําการ
สอนในห้องบรรยายที่รองรับนักศึกษาได้ 80 คน
5. การจัดการเรื่ องของเฟอร์นิเจอร์สาํ หรับการเรี ยนการสอน โดยจะออกแบบ
ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ให้เล็กลงจากเดิม ตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่นโต๊ะเขียนแบบ
ปั จจุบนั ทางคณะฯใช้โต๊ะเขียนแบบขนาด 80 x 120 เมตร แต่เปลี่ยนแบบให้เล็กลงโดยมีขนาด 70 x
100 การเปลี่ยนแปลงเรื่ องเฟอร์นิเจอร์น้ ี ทําให้สามารถเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับนักศึกษาต่อห้อง
เพิ่มขึ้นจากเดิม
6. การใช้โต๊ะเขียนแบบของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จะมี
การใช้โต๊ะเขียนแบบ 2 ลักษณะ โดยโต๊ะที่ใช้สาํ หรับชั้นปี ที่ 1 - 2 จะใช้โต๊ะเขียนแบบที่ไม่สามารถ
กาง 180 องศา ส่ วนโต๊ะเขียนแบบสําหรับชั้นปี ที่ 3 - 4 จะเป็ นโต๊ะเขียนแบบที่สามารถกาง 180
องศา เนื่องจากความต้องการให้ใช้เป็ นห้องสําหรับตรวจแบบหรื อสัมมนาได้ และเนื่องจากรู ปแบบ
การใช้โต๊ะเขียนแบบที่ดูจากลักษณะการใช้งานของนักศึกษานี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ยังมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่ องการใช้หอ้ ง Studio เขียนแบบ โดยให้นกั
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ศึกษาใช้โต๊ะเขียนแบบขนาดเล็ก ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ ซึ่งนักศึกษาจะมีมาเองทุกคน
จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้พ้ืนที่หอ้ ง Studio แบบเดิมๆ
7. ไม่มีพ้ืนที่หอ้ ง Studio ของนักศึกษาชั้นปี 5 เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้เน้นให้นกั ศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานมากกว่าการใช้การเขียนแบบ
ด้วยมือ จึงไม่จาํ เป็ นต้องมี Studio ไว้รองรับ แต่มีพ้ืนที่ส่วนกลางที่สามารถจัดห้องจัดแสดงผลงาน
หรื อทํางานไว้แทน
8. ใช้หอ้ งบรรยายและห้อง Studio เป็ นห้องตรวจแบบ
9. มีการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในบางรายวิชา
(ข้อมูลจํานวนนักศึกษาและการใช้พ้ืนที่ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
โดย อ.ภาวิณ สุ ทธินนท์ ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)
4.2 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็ นอาคารสูง 11 ชั้น รวม
ชั้นใต้ดินสําหรับจอดรถ 1 ชั้น 1 อาคาร และอาคารปฏิบตั ิการ สูง 3 ชั้น 1 หลัง มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 14,831 ตารางเมตร สามารถรองรับนักศึกษาได้ 800 คน (ดูแผนภูมิที่ 9) มีหอ้ งเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย (ดูตารางที่ 12)
1. ห้อง Auditorium ขนาด 128 ที่นงั่ จํานวน 1 ห้อง
2. ห้องบรรยายขนาดใหญ่ 5 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 85 คน/ห้อง
3. ห้องบรรยายขนาดกลาง 4 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 60 คน/ห้อง
4. ห้องบรรยายขนาดเล็ก 5 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 40 คน/ห้อง
5. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 20 คน/ห้อง มี 4 ห้อง
6. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 50 คน/ห้อง มี 5 ห้อง
7. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 70 คน/ห้อง มี 3 ห้อง
8. ห้องตรวจวิทยานิพนธ์/ห้องเอนกประสงค์
นอกจากนี้ยงั มีพ้ืนที่เผือ่ การขยายตัวในอนาคตตามพื้นที่ในชั้น 3, 4 และ ชั้น 11 สําหรับ
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมที่จะเปิ ดในอนาคต
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รวมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

จํานวนนักศึกษาสถาปัตยกรรมหลัก
ปี 1

16

39

80

ปี 2
ปี 3

42

56

รวม สถ.

133

ปี 4
ปี 5

87
75

จํานวนนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

65
42

ปี 1

26

53

26

ปี 2
ปี 3

33

31

ปี 4
ปี 5

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

แผนภูมิที่ 9 จํานวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตารางที่ 12 จํานวนห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ องปฏิบตั ิการ
(Studio)

ความจุ
(คน)

ขนาดห้ อง
(ตร.ม.)

จํานวนห้ อง

40
60
85
128
รวม
20
50
70
รวม

48.25
96.50
106.15
186.41
1,344.41
109.53
193.48
219.05
1,624.57

5
4
5
1
15
4
5
3
12
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จากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ ปัญหาในเรื่ องขนาดพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน
ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อเทียบกับขนาดความจุของนักศึกษาแต่
ละห้องแทบจะไม่พบปํ ญหาของพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน มีเพียงห้องเรี ยนที่มีความจุ 40 คน
จํานวน 5 ห้องและห้องปฏิบตั ิการที่มีความจุ 70 คน จํานวน 3 ห้องที่มีพ้นื ที่หอ้ งไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ (ดูตารางที่ 13) เนื่องจากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมี
พื้นที่อาคารขนาดใหญ่ สามารถแบ่งห้องเพื่อการเรี ยนการสอนได้เพียงพอมากกว่ามหาวิทยาลัย
เอกชนหลายแห่ ง
ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบมาตรฐานพื้นที่กบั ความจุของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประเภทห้ อง

ความจุปัจจุบัน

มาตรฐานทีก่ าํ หนด

มาตรฐาน

พืน้ ทีป่ ัจจุบัน

จํานวน

(คน)

(คน/ตร.ม.)

(ตร.ม.)

(ตร.ม.)

ห้ อง

40

1.4

56.00

48.25

5

ห้ องเรียน

60

1.4

84.00

96.50

4

(Classroom)

85

1

85.00

106.15

5

128

1

128

186.41

1

20

3.6

72.00

109.53

4

ห้ องปฏิบตั กิ าร

50

3.6

180.00

193.48

5

(Studio)

70

3.6

252.00

219.08

3

เกณฑ์ มาตรฐาน
เมื่อเปรี ยบเทียบขนาดของพื้นที่หอ้ งกับจํานวนนักศึกษาที่ได้มีการจัดการเรี ยนการสอน
ตามตารางสอน และได้จดั กลุ่มของนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่มแล้ว (ดูตารางที่ 14) ยังคงมีหอ้ งเรี ยนที่
มีความจุที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ 40 คน จํานวน 5 ห้องที่ยงั คงมีพ้นื ที่การใช้งานต่อคนที่ไม่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่ วนห้องปฏิบตั ิการที่รองรับนักศึกษา 70 คน จํานวน 3 ห้องที่เคยมีพ้ืนที่ที่
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับความจุ แต่เมื่อเทียบกับการใช้งานของนักศึกษาที่มีการใช้
พื้นที่หอ้ งจริ ง ทําให้หอ้ งนี้มีค่าการใช้พ้ืนที่ต่อคนที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด เนื่องจาก
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การจัดการแบ่งกลุ่มของจํานวนนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อย เป็ นการลดขนาดของกลุ่มคนที่มาใช้
พื้นที่ของแต่ละห้องได้
ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบมาตรฐานห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการกับจํานวนนักศึกษา ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประเภทห้ อง

มาตรฐาน

พืน้ ที่

จํานวน

การใช้ งาน/คนใน

ทีใ่ ช้ จริง

ทีค่ วรจะเป็ น

ปัจจุบนั

ห้ อง

ปัจจุบนั

(ตร.ม.)

(คน)

(ตร.ม.)

(ตร.ม.)

40

1.4

38

53.20

48.25

5

1.27

ห้ องเรียน

60

1.4

56

78.40

96.50

4

1.72

(Classroom)

85

1

82

82.00

106.15

5

1.29

128

1

133

133

186.41

1

1.40

20

3.6

30

108.00

109.53

4

3.65

50

3.6

45

162.00

193.48

5

4.30

70

3.6

57

205.20

219.08

3

3.84

ห้ องปฏิบตั ิการ
(Studio)

ความจุ

มาตรฐาน จํานวนนักศึกษา

ปัจจุบนั

ทีก่ าํ หนด

(คน)

(ตร.ม.)

เกณฑ์ มาตรฐาน
ปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการเรื่องพืน้ ทีใ่ นการเรียนการสอน
1. ปั ญหาจากความไม่เพียงพอของพื้นที่ ปั ญหานี้มกั จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาคณะฯ จัดให้มี
บรรยายพิเศษโดยสถาปนิกหรื อแขกรับเชิญ เนื่องจาก Auditorium สามารถรองรับได้เพียง 128 ที่
นัง่ เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา หากนักศึกษาทุกชั้นปี ต้องการจะเข้าฟังบรรยาย จึงต้อง
ให้นกั ศึกษานัง่ ที่พ้ืนหรื อยืนฟังหากจําเป็ น อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยมีหอ้ งบรรยายขนาดใหญ่
อยูอ่ ีกอาคาร เพียงแต่ไม่สะดวกสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งเดินไปใช้ที่อาคารนั้น ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มาก
2. ปั ญหาเรื่ องห้องบรรยายไม่เพียงพอนั้น ไม่เคยพบปั ญหานี้ในคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเลย
3. สําหรับห้องปฏิบตั ิการ (Studio) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มีหอ้ งที่สามารถรองรับนักศึกษาได้สูงสุ ด 61 - 80 คนต่อห้อง ซึ่งไม่มีปัญหาสําหรับนักศึกษาในชั้น
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ปี ที่ 2 - 5 อย่างไรก็ตามสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มักจะมีปัญหาเรื่ องจํานวนนักศึกษาเกินกว่าพื้นที่
จะรองรับได้ ทําให้คณะฯ ต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดห้องปฏิบตั ิการย่อยอีก 1 ห้องในชั้นที่วา่ งอยู่
การจัดการและตารางเรียนของห้ องเรียน (Classroom) และห้ องปฏิบัตกิ าร (Studio)
การจัดห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ มีวิธีดาํ เนินการ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะ
ส่ งร่ างตารางสอนและตารางการใช้หอ้ งของทุกชั้นปี ในคณะฯ ไปให้ที่สาํ นักทะเบียน ซึ่งห้อง
(ห้องเรี ยนบรรยายเท่านั้น) ที่เหลือจากการใช้งานภายในคณะฯ สํานักทะเบียนจะจัดให้นกั ศึกษาของ
คณะอื่นมาใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การเปิ ดห้องใช้งาน ทางฝ่ ายอาคารและสถานที่และฝ่ าย IT จะเป็ นผูม้ าเปิ ดและปิ ดห้อง
เมื่อใช้งานเสร็ จ เนื่องจากในห้องบรรยายและห้อง Studio แต่ละห้องจะมีเครื่ องคอมพิวเตอร์,
Projector และเครื่ องขยายเสี ยงติดตั้งถาวร จึงจําเป็ นจะต้องควบคุมการใช้งาน อย่างไรก็ตามหาก
นักศึกษาต้องการใช้หอ้ งนอกเวลาเรี ยน หรื อในวันหยุดสามารถแจ้งให้คณะฯ ทราบ แล้วคณะฯ จจะ
ติดต่อให้ฝ่ายอาคารสถานที่มาเปิ ดห้องให้ใช้ ส่ วนห้องอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ยกเว้นห้องคอมพิวเตอร์
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ต้ งั แต่เวลา 8.30 - 17.00 น. สําหรับห้อง Workshop นักศึกษาจะ
ต้องทําเรื่ องขอใช้หอ้ ง และจะใช้ได้กต็ ่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเท่านั้น เนื่องจากคณะฯ เป็ นห่วง
สวัสดิภาพของนักศึกษา อย่างไรก็ตามคณะฯ จะอนุญาตเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ที่
กําลังทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะฯ จะอนุญาตให้ใช้หอ้ งปฏิบตั ิการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 1
อาทิตย์ก่อนส่งงาน (ข้อมูลจํานวนนักศึกษาและการใช้พ้นื ที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย อ.วศิน ธรรมานุบาล หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม)
4.3 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปั จจุบนั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 2
สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ตตั้งอยูท่ ี่อาคาร 8 (อาคารคุณหญิงพัฒนา) โดยใช้ช้ นั ที่ 4 - 7 ของ
อาคารเป็ นพื้นที่สาํ หรับทําการเรี ยนการสอน มีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการดังนี้ (ดูตารางที่ 15)
1. ห้อง Aoditorium 1 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 130 คน
2. ห้องบรรยายขนาดใหญ่ 2 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 80 คน/ห้อง
3. ห้องบรรยายขนาดกลาง 2 ห้อง ที่รองรับนักศึกษาได้ 50 คน/ห้อง
4. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 150 คน/ห้อง มี 2 ห้อง
5. ห้อง Studio ที่รองรับนักศึกษาได้ 75 คน/ห้อง มี 1 ห้อง
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จํานวนนักศึกษาสถาปัตยกรรม
142

รวมนักศึกษาคณะสถาปั ตยกรรม
ปี 1

241

รวม สถ.

ปี 2

160

277

ปี 3

131

194

ปี 4

225

ปี 5

160

จํานวนนักศึกษานวัตกรรมการออกแบบ

31

142

131
ปี 1

36

ปี 2

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

แผนภูมิที่ 10 จํานวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ตารางที่ 15 จํานวนห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ความจุ
(คน)

ขนาดห้ อง
(ตร.ม.)

จํานวนห้ อง

50

66.79

2

ห้ องเรียน

80

94.29

2

(Classroom)

130

173.68

1

รวม

495.84

5

75

257.13

1

ห้ องปฏิบตั ิการ

150

527.16

2

(Studio)

รวม

1,311.45

3

ประเภทห้ อง
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จากการเปรี ยบเทียบพื้นที่กบั ความจุของห้อง (ดูตารางที่ 16) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่
กําหนดในการวิจยั ครั้งนี้ พบปั ญหาพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีเพียงห้องเรี ยนที่มีความจุ 130 คนเท่านั้น
ที่มีพ้ืนที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้
ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบมาตรฐานพื้นที่กบั ความจุของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประเภทห้ อง

ความจุปัจจุบัน

มาตรฐานทีก่ าํ หนด

มาตรฐาน

พืน้ ทีป่ ัจจุบัน

จํานวน

(คน)

(คน/ตร.ม.)

(ตร.ม.)

(ตร.ม.)

ห้ อง

50

1.4

70.00

66.79

2

80

1.4

112.00

94.29

2

130

1

130

173.68

1

ห้ องปฏิบัตกิ าร

75

5.8

435.00

257.13

1

(Studio)

150

3.6

540.00

527.16

2

ห้ องเรียน
(Classroom)

เกณฑ์ มาตรฐาน
หากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบพื้นที่กบั การใช้งานจริ งของนักศึกษา (ตารางที่ 17)
พบปัญหาในเรื่ องขนาดพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน ไม่เพียงพอมากขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การวัดค่ามาตรฐานพื้นที่ของจํานวนห้องที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั กับ
จํานวนนักศึกษานั้น ทําให้เห็นว่าพื้นที่หอ้ งเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาํ หนด
ไว้ มีหอ้ งที่เรี ยนขนาดใหญ่ที่มีความจุ 130 คน และห้องเรี ยนที่มีความจุ 50 คน เท่านั้นที่ได้ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ส่ วนห้องปฏิบตั ิการเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้จริ งก็จะพบปัญหา
ว่าพื้นที่หอ้ งไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาํ ให้พ้นื ที่ที่มีอยูไ่ ม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตราฐานในการใช้งาน เนื่องมาจากการเพิ่มของจํานวนนักศึกษาและรวมถึงการมีพ้ืนที่หอ้ ง
สําหรับการเรี ยนการสอนที่จาํ กัด การสํารวจครั้งนี้จะเป็ นเฉพาะส่วนของพื้นที่คณะเท่านั้น ไม่ได้
สํารวจการใช้งานพื้นที่ของอาคารสถานที่อื่นที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
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ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบมาตรฐานห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการกับจํานวนนักศึกษา ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประเภทห้ อง

ห้ องเรียน
(Classroom)

ห้ องปฏิบตั ิ

ความจุ

มาตรฐาน จํานวนนักศึกษา

มาตรฐานที่

พืน้ ที่

จํานวน

การใช้ งาน/คน

ห้ อง

ในปัจจุบนั

ในปัจจุบนั

ทีก่ าํ หนด

ทีต่ ้ องใช้ จริง

ควรเป็ น

ปัจจุบนั

(คน)

(ตร.ม.)

(คน)

(ตร.ม.)

(ตร.ม.)

50

1.4

45

63.00

66.79

2

1.48

80

1

96

96

94.29

2

0.98

130

1

139

139

173.68

1

1.25

75

5.8

71

411.80

257.13

1

3.62

150

3.6

139-160

576.00

527.16

2

3.29

(ตร.ม.)

การ
(Studio)

เกณฑ์ มาตรฐาน
ปัญหาและแนวทางแก้ ไขในการบริหารจัดการเรื่องพืน้ ทีใ่ นการเรียนการสอน
จากการสํารวจพบว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีปัญหาในเรื่ องของ
พื้นที่ที่ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เนื่องจากในปั จจุบนั คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ใช้พ้ืนที่อาคารร่ วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ พื้นที่ที่ใช้จริ งเฉพาะในส่วนของ
คณะมีเพียงพื้นที่ช้ นั 4 ส่ วนชั้น 5 - 7 แบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างละครึ่ งกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงทํา
ให้มีปัญหาเรื่ องของการจัดการเรื่ องพื้นที่หอ้ งสําหรับการเรี ยนการสอน รวมถึงปั ญหาที่สืบเนื่องมา
จากจํานวนนักศึกษาที่เข้าเรี ยนในแต่ละปี การศึกษาที่มีจาํ นวนมาก ทางคณะไม่สามารถรองรับการ
ใช้งานกับจํานวนนักศึกษาที่มีในปั จจุบนั ได้เพียงพอ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้มีแนวทางจัดการ และแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากจํานวนนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มี
จํานวนมาก ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่รองรับความจุของนักศึกษาทั้งหมดไม่ได้ โดยเฉพาะชั้น
ปี ต้นๆ เช่น ปี 1 มีนกั ศึกษา 250 คน ทางคณะจึงได้แบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยแยกการเรี ยน
การสอนเพื่อให้สามารถใช้หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่มีอยูไ่ ด้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
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2. จากนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่เน้นการเรี ยนการสอนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็ น ทําให้การใช้งานในส่ วนของห้องปฏิบตั ิการกลายเป็ นส่ วนที่ใช้งานรองลงมาจาก
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ส่วนใหญ่เน้นการทํางานเดี่ยวและใช้สาํ หรับทํางาน
กลุ่ม เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรี ยนต้องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ เป็ นของตัวเอง จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ห้องปฏิบตั ิการเท่าที่ควร
3. จากห้องเรี ยนที่มีจาํ นวนน้อย ส่ งผลให้พ้นื ที่ในการเรี ยนการสอนไม่พอ ทาง
คณะฯ จึงใช้หอ้ งเรี ยนบางส่วนของคณะนิเทศศาสตร์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการใช้หอ้ งเรี ยน
ของอาคารอื่นเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ตอ้ งการใช้พ้ืนที่ของทุกส่ วนให้คุม้ ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
4. ห้องปฏิบตั ิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีท้ งั หมด 3 ห้อง
ซึ่งจะเป็ นการใช้หมุนเวียนสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 2 จํานวน 1 ห้อง และชั้นปี ที่ 3 - 4 จํานวน 1
ห้อง ส่ วนห้องปฏิบตั ิการอีก 1 ห้องสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 โดยเฉพาะ เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทาํ วิทยา
นิพนธ์และทํางานได้อย่างสะดวก
5. มีการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่มในวันเสาร์ ในบางรายวิชาที่ไม่สามารถจัดตาราง
เรี ยนตารางสอนได้ลงตัว
5. ผลการวิเคราะห์ อาคารส่ วนทีเ่ กีย่ วกับพืน้ ทีใ่ ช้ สอย
5.1 ผลการวิเคราะห์ ในการศึกษาอาคารประเภทเดียวกัน
จากการศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการพื้นที่ของอาคารทั้ง 3 แล้ว ประกอบไปด้วยอาคาร
เรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ซึ่งเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบพื้นที่การใช้หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ โดยสรุ ปปัญหาหรื อ
ข้อจํากัดในเรื่ องของพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ว่าได้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ และเมื่อพบ
ปั ญหาในลักษณะใกล้เคียงกับคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ดังนั้นจึง
ทําการศึกษาแนวความคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่ องการบริ หารจัดการพื้นที่
ใช้สอยภายในอาคารของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับใช้ในการ
บริ หารจัดการพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดของอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ
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จากการศึกษาข้อมูลของพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย และจํานวนนักศึกษาดังตารางที่ 18 พบว่ามหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีพ้ืนที่เฉลี่ยในการเรี ยนการสอนที่สูงกว่าในบางมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามพบว่าบาง
มหาวิทยาลัยมีการใช้พ้ืนที่ของอาคารอื่นเพื่อการเรี ยนการสอน เนื่องจากพื้นที่ของคณะที่จาํ กัดและ
ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็ นการแก้ปัญหาอีกรู ปแบบหนึ่ง
ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบขนาดพื้นที่และจํานวนนักศึกษาของ 4 มหาวิทยาลัย
ชื่อ

พืน้ ทีร่ วม

พืน้ ทีร่ วม

รวมพืน้ ที่

จํานวน

มหาวิทยาลัย

ห้ องเรียน

ห้ องปฏิบตั ิการ

ทั้งหมด

นักศึกษาทั้งหมด

ศิลปากร

795.08

749.97

1,545.05

431

ศรี ปทุม

290.75

815.25

1,106.00

640

อัสสัมชัญ

1,344.41

1,624.57

2,968.98

402

รังสิ ต

495.84

1,311.45

1,807.29

885

เมื่อทําการวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมด พบปัญหาเรื่ องพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนที่มี
ขนาดไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ทุกมหาวิทยาลัย แต่จะมีสดั ส่ วนความรุ นแรงแตกต่าง
กันออกไปตามขนาดพื้นที่และจํานวนนักศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบความจุของห้องพบว่าปัญหาเรื่ อง
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาที่ใช้งานจริ ง สื บเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในแต่ละปี ทําให้อาคารเรี ยนที่ทาํ การออกแบบต้องรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
ทําให้เกิดปัญหาพื้นที่ไม่เพียงพอและมีการใช้งานที่แออัดเพิ่มขึ้นในปัจจุบนั ได้
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การเปรี ยบเทียบมาตรฐานห้ องเรี ยนกับการใช้ งานพืน้ ที่จริง
ศรีปทุม

อัสสั มชัญ

รังสิ ต

ตร.ม./ 1 คน
2
1.8

1.72

1.6

1.48

1.72

1.48

1.48

1.4
1.2

1.08

1.07

1.08

1.08
0.98

0.94

1

1.25

1.29

1.27

0.8
0.6

0.46

0.4
0.2
0

1-40 คน

40-60 คน

60-80 คน

80 ‐100

100 คนขึ ้นไป

ศรี ปทุม

1.07

0.94

1.08

1.08

1.08

อัสสัมชัญ

1.27

1.72

1.72

1.29

0.46

รังสิต

1.48

1.48

1.48

0.98

1.25

มาตรฐาน
1-80 คน ใช้ 1.4 ตร.ม/คน
80 คนขึน้ ไป ใช้ 1.0 ตร.ม/คน
แผนภูมิที่ 11 เปรี ยบเทียบมาตรฐานกับการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยนในปัจจุบนั ของ 3 มหาวิทยาลัย
จากแผนภูมิที่ 11 จะเห็นได้วา่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีปัญหา
การใช้พ้ืนที่ต่อคนมากที่สุดเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนมี
จํากัดเช่นเดียวกับพื้นที่ของหาวิทยาลัยศิลปากรมากที่สุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยรังสิ ต ส่ วนมหา
วิทยาลัยอัสสัมชัญมีปัญหาเรื่ องการใช้พ้ืนที่นอ้ ยที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในกรณี ศึกษา
ครั้งนี้
ส่ วนห้องปฏิบตั ิการ ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วดั ค่ามาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในการใช้พ้นื ที่อยูท่ ี่ 3.6 ตารางเมตร/คน และห้องปฏิบตั ิการ
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สําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ไม่ได้ทาํ การพิจารณาเนื่องจากไม่มีค่ามาตรฐานการออกแบบที่แน่นอน
หรื อการนําไปใช้งานที่ชดั เจน จากกรณี ท้งั 3 มหาวิทยาลัยที่ทาํ การศึกษามีเพียงคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ตที่มีการเตรี ยมพื้นห้องปฏิบตั ิการสําหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ส่ วนมหาวิทยา
ลัยอัสสัมชัญจะมีพ้ืนที่สาํ หรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ในลักษณะเป็ นห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไปที่ใช้งานใน
ช่วงเวลาเรี ยนหรื อทํางานร่ วมกัน แต่ไม่ได้ใช้เป็ นลักษณะการทํางานที่ตอ้ งค้างคืนหรื ออยูใ่ นระยะ
ยาวแบบมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรี ปทุมก็ไม่ได้จดั พื้นที่สาํ หรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ไว้
เนื่องจากพื้นที่ที่มีจาํ กัดและด้วยนโยบายของคณะที่เน้นการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ซ่ ึงสามารถ
ทํางานที่บา้ นได้
การเปรี ยบเทียบมาตรฐานห้ องปฏิบัตกิ ารกับการใช้ งานพืน้ ที่จริง
ศรีปทุม

ตร.ม./ 1 คน

อัสสั มชัญ

รังสิ ต

6
5.5
5
4.3

4.5
4
3.5
3

3.65
3.29

2.98

2.77

2.5

2.25

2.18

1.94

2
1.5
1
0.5
0

0

0

0

0

1-30 คน

30-60 คน

60-80 คน

80 คนขึ้นไป

ศรี ปทุม

2.98

2.18

2.77

2.25

อัสสัมชัญ

3.65

4.3

0

1.94

0

0

0

3.29

รังสิ ต

มาตรฐาน
กําหนดใช้ งาน 3.6 ตร.ม/คน
แผนภูมิที่ 12 เปรี ยบเทียบมาตรฐานกับการใช้พ้ืนที่หอ้ งปฏิบตั ิการในปัจจุบนั ของ 3 มหาวิทยาลัย
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จากแผนภูมิที่ 12 เป็ นการวิเคราะห์หอ้ งปฏิบตั ิการ ซึ่งนําการใช้พ้นื ที่ต่อคนในปัจจุบนั
ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ที่ 3.6 ตารางเมตร/คน พบว่า
ห้องปฏิบตั ิการของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีการใช้พ้ืนที่ต่อคนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุมมีการใช้พ้ืนที่ต่อคนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปั ญหาการขาด
แคลนพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน รองลงมาก็เป็ นมหาวิทยาลัยรังสิ ต ส่ วนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมี
พื้นที่หอ้ งปฏิบตั ิการที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกห้อง ไม่มีปัญหาด้านการใช้งานกับจํานวนนักศึกษา
ที่ทาํ การเรี ยน เนื่องจากมีพ้ืนที่เพียงพอและมีการจักแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการใช้งานห้องเรี ยนที่
เหมาะสม
ปั ญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละมหาวิทยาลัยมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในเรื่ องของการมีพ้ืนที่ที่
ไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีการบริ หารจัดการพื้นที่ที่แตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั โดยมีแนวทางหรื อนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สามารถใช้งานพื้นที่ที่มีอยูไ่ ด้เพียงพอดังต่อไปนี้
1. แนวทางในการแก้ไขในการบริ หารจัดการพื้นที่น้ นั ส่ วนใหญ่มกั จะนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อลดพื้นที่การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการพื้นที่ต่อ
คนค่อนข้างมาก และนโยบายที่ให้นกั ศึกษาทุกคนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อประกอบการเรี ยน
การสอนยังส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเรี ยนผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (หรื อ E-Learning ) เป็ นการลดการใช้พ้นื ที่ภายในอาคารได้อีกรู ปแบบหนึ่ง
2. สําหรับปัญหาจํานวนนักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่พ้นื ที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนมี
เท่าเดิม จึงจําเป็ นต้องต้องแบ่งจํานวนนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อจะได้ใช้พ้ืนที่หอ้ งที่มีอยูไ่ ด้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
3. การพิจารณาเรื่ องขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็กลงแต่มีความเหมาะสมในการ
ใช้งาน ดัง่ แนวทางการแก้ไขของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยลดขนาดของ
โต๊ะเขียนแบบให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเป็ นการลดพื้นที่ต่อคนให้นอ้ ยลงแต่เป็ นการเพิ่มพื้นที่เพื่อขยาย
การรองรับให้เพิ่มจากเดิม มหาวิทยาลัยศรี ปทุมยังมีแนวทางการใช้กระดานเขียนแบบแบบพกพา ที่
สามารถให้นกั ศึกษาใช้ทาํ งานในสถานที่ต่างๆได้ โดยไม่จาํ เป็ น ต้องใช้หอ้ งปฏิบตั ิการในการ
ทํางานเสมอไป
4. การใช้หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการในลักษณะหมุนเวียน เนื่องจากพื้นที่ที่มีจาํ กัดจึง
ต้องมีการใช้งานพื้นที่ร่วมกัน แต่การใช้ระบบหมุนเวียนนี้ตอ้ งมีการบริ หารจัดการตารางการใช้หอ้ ง
อย่างดี โดยต้องมีการประชุมกันระหว่างอาจารย์และผูร้ ับผิดชอบในการจัดสรรห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการให้เพียงพอและเหมาะสม เหากการจัดสรรพื้นที่ของอาคารไม่เพียงพอกับตารางเรี ยน
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ตารางสอนในเวลาราชการแล้ว อาจจะเพิ่มการเรี ยนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ในรายวิชาที่ไม่
สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
การศึกษาดังกล่าวทําให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เริ่ ม
จากแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวม ถึงการแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งข้อมูลนี้จะนําไป
ปรับใช้กบั พื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่ องพื้นที่จาํ กัดและไม่เพียงพอต่อการรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต
5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัญหาของอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่ าพระ
จากการศึกษาการประเมินการใช้พ้ืนที่อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหา
วิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปี การศึกษา 2553 ทําให้ทราบปัญหาพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนของ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรี ยน(Classroom) และห้องปฏิบตั ิการ(Studio)
จํานวนถึง 50% ของพื้นที่ท้ งั หมดที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานและยังมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการ
รองรับจํานวนนักศึกษาที่มีอยูจ่ ริ ง (ดูแผนภูมิที่ 13-14)
จากนโยบายในการเพิ่มจํานวนของนักศึกษาที่จะทําการเข้าศึกษาต่อในอนาคตของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากเดิม 80 คนต่อปี การศึกษามาเป็ น 115 คนต่อปี การ
ศึกษา จะส่ งผลถึงความต้องการพื้นที่สาํ หรับรองรับการเรี ยนการสอนและพื้นที่ทาํ กิจกรรมของ
นักศึกษามากขึ้นจากเดิม ทําให้พ้นื ที่ของการเรี ยนการสอนที่มีการใช้งานแบบแออัดและไม่ได้
มาตราฐานต่อการใช้งานในปั จจุบนั มีปัญหาที่รุนแรงมากกว่าเดิม และยังส่ งผลถึงพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษาที่ตอ้ งการใช้พ้ืนที่จริ ง เพราะปัจจุบนั การใช้พ้ืนที่ของอาคารเรี ยนคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ที่มีจาํ นวนนักศึกษาตามนโยบายเดิม ก็มีการใช้พ้นื ที่ที่ไม่เพียงพอและการใช้
งานที่ไม่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน รวมถึงพื้นที่ในการทํากิจกรรมร่ วมกันของนักศึกษาและ
พื้นที่สาํ หรับพักผ่อนก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาอีกด้วย
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การเปรียบเทียบมาตรฐานกับการใช้ พนื ้ ที่ห้องเรียน
มาตรฐานทีค่ วรเป็ น

ตร.ม.

พืน้ ทีป่ ัจจุบัน

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ห้ อง301 ห้ อง105 ห้ อง301 ห้ อง306 ห้ อง403 ห้ อง404 ห้ อง405 ห้ อง406 ห้ อง407 ห้ อง408 ห้ อง409 ห้ อง412 ห้ อง413 ห้ อง414 ห้ อง501 ห้ อง502

มาตรฐานที่ควรเป็ น 115
พื ้นที่ปัจจุบนั

33.6

36.4

21

21

51.8

35

18.2

25.2

37.8

19.6

94

109.2 40.8 47.92 22.83 22.83 43.65 43.65 22.83 22.83 22.83 22.83 94.5

103
94.5

86

57.4

57.4

94.5 47.92 41.45

แผนภูมิที่ 13 การเปรี ยบเทียบมาตรฐานกับการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปั ญหาเรื่ องของการมีพ้ืนที่จาํ กัดและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกับการใช้งานของนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปั ญหาการมีพ้นื ที่จาํ กัดไม่ใช่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ผลการศึกษาการใช้งานพื้นที่อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม,มหา
วิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยรังสิ ต ก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันดังแผนภูมิที่ 14-15

73

การเปรียบเทียบมาตรฐานกับการใช้ พนื ้ ที่ห้องปฏิบตั กิ าร
ตร.ม.

มาตรฐานที่ควรเป็ น

พื ้นที่ปัจจุบนั

400
375
350

331.2

331.2

325

323.13

300
275
250
225

216.76

200
175
150
125
100
75
50
25
0

ห้ อง503

ห้ อง506

มาตรฐานที่ควรเป็ น

331.2

331.2

พื ้นที่ปัจจุบนั

216.76

323.13

แผนภูมิที่ 14 การเปรี ยบเทียบมาตรฐานกับการใช้พ้ืนที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จากการเปรี ยบเทียบมาตรฐานการใช้พ้นื ที่ต่อคนของห้องเรี ยนตามแผนภูมิที่ 15 ทําให้
ทราบว่าปัญหาการใช้พ้ืนที่ต่อคนของมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีความรุ นแรงไม่เท่าบางสถาบันที่ได้
ทําการศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบช่วงการใช้พ้นื ที่กบั กลุ่มคน 1-40 คน, 46-60 คน,80-100 คน, และ100
คนขึ้นไป แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้งานที่กาํ หนดไว้กบั จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยังคงมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตราฐานที่กาํ หนดอยู่ แต่การใช้พ้นื ที่ต่อคนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดมี 1 กลุ่มได้แก่ช่วงกลุ่ม 80-100 คน (ดูแผนภูมิที่ 15)
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการใช้ พนื้ ทีห่ ้ องเรียน
ศิลปากร

ตร.ม./ 1 คน
2

อัสสัมชันญ

ศรี ปทุม

รั งสิต

ช่ วงการใช้ พนื ้ ที่/คน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.84

1.8

1.72

1.6

1.48

1.72

1.48

1.48
1.4

1.4
1.2

1.29

1.27
1.07

1.17

1.10

1.08

0.98

1.01

0.8

1.08

1.08

0.94

1

1.25

0.95

1.01
0.92

0.85

0.6
0.4
0.2
0

0
ศิลปากร

1-40 คน
0.85
0.85
- 1.84

40-60 คน

60-80 คน

80 -100 คน

100 คนขึ ้นไป

1.011.01
- 1.17

0

1.011.01
- 1.10

0.920.92
- 0.95

ศรี ปทุม

1.07

0.94

1.08

1.08

1.08

อัสสัมชัน

1.27

1.72

1.72

1.29

1.4

รังสิต

1.48

1.48

1.48

0.98

1.25

มาตรฐาน

1-80 คน ใช้ 1.4 ตร.ม/คน

80 คนขึน้ ไป ใช้ 1.0 ตร.ม/คน

แผนภูมิที่ 15 การเปรี ยบเทียบมาตรฐานการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยน ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยที่ทาํ การศึกษา
ในส่ วนห้องปฏิบตั ิการ จากการเปรี ยบเทียบมาตรฐานการใช้พ้ืนที่ต่อคนตามแผนภูมิที่
16 ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบการใช้งานพื้นที่ต่อคนในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการสําหรับชั้นปี ที่ 1- 4 ซึ่งมี
ค่าเกณฑ์มาตรฐานในการวัดอญุ่ที่ 3.6 ตารางเมตร/คนนั้น จากการเปรี ยบเทียบทําให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการใช้งานพื้นที่ต่อคนที่มีปัญหารุ นแรงน้อยกว่าทั้ง 3 มหาวิทยาลัยในช่วง
การใช้งานของกลุ่มคนตั้งแต่ 80 คนขึ้นไปแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานยังคงตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
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ส่ วนในกลุ่มคน 60-80 คน มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการใช้งานพื้นต่อคนที่นอ้ ยกว่ามหาวิทยาลัยศรี
ปทุมและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
การเปรี ยบเทียบมาตรฐานการใช้ พนื ้ ที่ห้องปฏิบัตกิ าร
ศิลปากร

ศรี ปทุม

อัสสัมชัญ

รังสิ ต

5
4.3

4.5
4

3.65

3.51

3.5

3.29

2.98

3

2.77

2.5

2.36

2.18

2.25
1.94

2
1.5
1
0.5
0

0

0

0

0

0

0

1-30 คน

30-60 คน

60-80 คน

80 คนขึ ้นไป

ศิลปากร

0

0

2.36

3.51

ศรี ปทุม

2.98

2.18

2.77

2.25

อัสสัมชัญ

3.65

4.3

0

1.94

0

0

0

3.29

รังสิต

มาตรฐาน

กําหนดใช้ งาน 3.6 ตร.ม/คน

แผนภูมิที่ 16 การเปรี ยบเทียบมาตรฐานการใช้พ้นื ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยที่ทาํ การศึกษา
หลังจากการศึกษารวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ท้ งั หมดจะเห็นได้ชดั ว่าพื้นที่ในการ
เรี ยนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีพ้นื ที่ที่ไม่เหมาะสม
ต่อการใช้งานห้องเรี ยน เนื่องจากพื้นที่การใช้งานต่อคนในบางห้อง (50%) ที่ใช้สาํ หรับการเรี ยน
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การสอนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อการใช้งาน อันเนื่องมาจากพื้นที่มีขนาดน้อยกว่าความจุของ
นักศึกษาที่มีการใช้จริ ง ทําให้ค่าการใช้พ้นื ที่ต่อคนน้อยกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดไว้ รวมถึงปัญหาของ
การจัดการเรื่ องของการจัดกลุ่มนักศึกษาในการใช้หอ้ งเรี ยนต่างๆ ที่ยงั อาจไม่เหมาะสมเท่าที่ควร
โดยดูได้จากความถี่ในการใช้หอ้ งเรี ยนและจํานวนนักศึกษาที่มีการใช้งานห้องจากตารางเรี ยนปี
การศึกษา 2553 ซึ่งจะเห็นปัญหาเรื่ องการใช้หอ้ งเรี ยนที่ไม่คุม้ ค่า พบว่าอัตราความถี่การใช้หอ้ ง
ระดับน้อยมีถึง 26.32% ซึ่งเป็ นผลที่เห็นชัดว่าการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อาคารมีการใช้ที่ไม่คุม้ ค่า
ส่ วนอัตราความถี่การใช้หอ้ งเรี ยนระดับปานกลาง มี 52.63% และอัตราความถี่ที่ใช้หอ้ งระดับมาก
มีเพียง 21.03% ซึ่งเป็ นสัดส่ วนของห้องที่มีการใช้พ้ืนที่ที่คุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
5.3 ข้ อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการจัดการพืน้ ที่
จากการศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด จาก
การศึกษาทฤษฎี หนังสื อ บทความและการศึกษาอาคารกลุ่มตัวอย่างของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้พบแนวการบริ หารจัดการ
พื้นที่หลากหลายรู ปแบบ ที่สามารถประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ที่มีอยูไ่ ด้อย่างจํากัดและไม่เพียงพอต่อการ
รองรับจํานวนนักศึกษาที่มีอยูข่ องคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระได้
โดยผูว้ ิจยั ต้องการเสนอแนวทางบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้พ้ืนที่ในปัจจุบนั ให้เกิด
ประโยชน์และคุม้ ค่าที่สุด และให้สามารถรองรับขนาดของนักศึกษาในอนาคตได้ โดยทั้งนี้ตอ้ งการ
เสนอแนวทางที่ทาํ ให้นกั ศึกษาได้ใช้พ้ืนที่ที่มีอยูใ่ นการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสมและได้
มาตรฐานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเรี ยนของนักศึกษา ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
เรื่ องของพื้นที่ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระนั้น อาจแบ่งแนว
ทางการบริ หารจัดการในการแก้ไขปัญหาออกเป็ น 3 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบายการจัดการด้านการเรี ยนการสอน จากนโยบายที่มีการย้ายนักศึกษาทุกสาขา
และทุกชั้นปี มาทําการเรี ยนการสอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระทั้งหมด และนโยบาย
ในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาเข้าศึกษาในอนาคตที่มีจาํ นวนมากกว่าเดิม ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องการใช้
พื้นที่อาคาร เนื่องจากการออกแบบพื้นที่อาคารเรี ยนปัจจุบนั อาจจะรองรับการเพิ่มของนักศึกษา
ไม่ได้ตามความต้องการ ในยุคปั จจุบนั นักศึกษาต้องสามารถเรี ยนรู ้และศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตัวเอง
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้วา่ เทคโนโลยีม่ ีบทบาททั้งในด้านการเรี ยนการสอนและการใช้ชีวิตประจําวันโดยมี
การพัฒนารวดเร็ วอย่างต่อเนื่อง การเรี ยนการสอนต้องสามารถให้นกั ศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู ้ได้
ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นควรนําเทคโนโลยีส่ มัยใหม่มาปรับใช้ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่มี
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ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับนักศึกษารวมถึงการแก้ไขเรื่ องการใช้พ้นื ที่ที่มีอยู่
อย่างจํากัดได้ โดยการจัดการนโยบายมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.1 การนําเทคโนโลยีม่ าปรับใช้ในการเรี ยนการสอน ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์
แบบพกพาและระบบการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิค อย่างเช่นการเน้นการเรี ยนและการทํางานที่ใช้
คอมพิวเตอร์ในการเสนอผลงานมากขึ้นจากเดิม อย่างวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบในระดับชั้นปี ที่
สูงขึ้นอาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้หอ้ งปฏิบตั ิการในการทํางานหรื อใช้พ้ืนที่โต๊ะเขียนแบบในการทํางาน
แต่ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ที่สามารถพกพาและใช้พ้นื ที่บริ เวณรอบข้างอาคารทํางานได้แทน
1.2 การนําระบบ E-Learning เข้ามาปรับใช้ในการเรี ยนการสอน โดยนักศึกษาอาจ
ไม่จาํ เป็ นต้องมาเรี ยนในห้องเรี ยน แต่การนํา E-Learning มาปรับใช้ตอ้ งดูตามความเหมาะสมกับ
รายวิชานั้นด้วย การนํา E-Learning มาใช้ในการเรี ยนการสอนสําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร
จําเป็ นต้องมีการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยังคงต้องมี
การบรรยายในห้องเรี ยนด้วย โดยอาจจัดการเรี ยนการสอนในบางรายวิชา อาจารย์ผสู ้ อนและ
นักศึกษามีการพบกันในช่วงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็ นภาคการศึกษาตอนต้นหรื อปลายภาคการศึกษา ส่ วน
ระหว่างภาคการศึกษาก็จะมีการมอบงานให้ทาํ นักศึกษาก็สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ดว้ ยตัวเอง
1.3 การย้ายห้องปฏิบตั ิการสําหรับชั้นปี ที่ 5 ที่เดิมอยูบ่ ริ เวณชั้น 6 ของอาคารให้ไป
ใช้งานที่คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สนามจันทร์แทน เนื่องจากจะได้เพิม่ พื้นที่สาํ หรับนักศึกษาให้มี
พื้นที่ในการทํางานและความส่ วนตัวมากขึ้น และเป็ นไปตามนโยบายของคณะที่ตอ้ งการใช้พ้ืนที่
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่วงั ท่าพระเป็ น “พื้นที่หลัก” สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนทุก
ระดับและทุกหลักสู ตร ส่ วนพื้นที่อาคารศิลป์ พีระศรี พระราชวังสนามจันทร์เป็ น “พื้นที่ร่วม” เป็ น
ส่ วนพื้นที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่ตอ้ งการการใช้งานพื้นที่ขนาดใหญ่
สําหรับการเขียบแบบหรื อการทําหุ่นจําลองอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายการจัดการด้านกายภาพ ด้วยพื้นที่ของอาคารที่มีการแบ่งห้องสําหรับการ
เรี ยนการสอนเป็ นสัดส่ วนชัดเจน ถ้าในกรณี มีความต้องการใช้งานพื้นที่มากขึ้นก็ไม่สามารถทําได้
ดังนั้นแนวทางแก้ไขด้านกายภาพของพื้นที่อาคาร ต้องสามารถใช้พ้ืนที่ที่มีอยูใ่ นการจัดขนาดของ
ห้องเรี ยนที่มีความยืดหยุน่ ได้พอสมควร ดังนี้
2.1 การออกแบบห้องเรี ยนที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้งานและการ
รองรับความจุของนักศึกษาได้ตามจํานวนที่ตอ้ งการ โดยทําฝากั้นห้องแบบพับได้ แทนการก่อผนัง
กั้นห้อง เช่นห้องเรี ยน 412 ที่รองรับความจุของนักศึกษาได้ 90 คน อยูห่ อ้ งติดกับห้อง 413 ที่รองรับ
นักศึกษาได้ 90 คนเช่นกัน สามารถดัดแปลงเป็ นห้องเรี ยนและห้องบรรยายที่ใหญ่ข้ ึนเพื่อรองรับ
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การเรี ยนการสอนร่ วมกันที่มีจาํ นวนนักศึกษาที่มากหรื อรวมถึงการมีพ้นื ที่ทาํ กิจกรรมด้านการเรี ยน
การสอนได้เพิม่ ขึ้น
2.2 การลดขนาดของโต๊ะเขียนแบบ ซึ่งเป็ นการแก้ไขปัญหาการใช้พ้นื ที่อีก
รู ปแบบหนึ่งที่สามารถลดพื้นที่การใช้ต่อคนให้นอ้ ยลงและเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมให้มากขึ้น สําหรับ
ห้องปฏิบตั ิการที่มีพ้ืนที่จาํ กัดของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีไม่เพียงพอ
กับจํานวนของนักศึกษาที่เรี ยนจริ งในปัจจุบนั จําเป็ นต้องลดขนาดของโต๊ะเขียนแบบให้เล็กลงหรื อ
การใช้โต๊ะเขียนแบบที่เป็ นลักษณะปรับเปลี่ยนเป็ นโต๊ะเอนกประสงค์ที่สามารถปรับใช้ได้ เพื่อเป็ น
การเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้สามารถรองรับความจุของคนได้มากขึ้น
3. นโยบายการจัดการด้านการจัดตารางเรี ยนตารางสอน ปั จจุบนั มีการปรึ กษาและการ
ประชุมของแต่ละภาควิชาต่างๆ ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุ ปรายวิชาที่จะทําการเรี ยนการ
สอนของทุกชั้นปี ในแต่ละปี การศึกษา เพื่อจัดสรรห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการให้ลงตัวและใช้
ประโยชน์สูงสุ ด แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่จาํ กัดและจํานวนนักศึกษาของแต่ละสาขาและภาควิชาต่างๆ ที่
มีจาํ นวนมาก จึงต้องมีการแก้ไขและจัดการดังนี้
3.1 การแบ่งจํานวนนักศึกษาสําหรับการเรี ยนการสอนออกเป็ นกลุ่ม โดยเฉพาะ
นักศึกษาในระดับชั้นปี ต้นๆ ที่มีจาํ นวนมาก และสื บเนื่องจากนโยบายในการศึกษา 2555 ที่จะรับ
นักศึกษาเพิ่มเป็ น 115 คนต่อปี การศึกษา ทําให้ขนาดห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการในปัจจุบนั แทบ
จะไม่สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได้ท้ งั หมด
3.2 การขยายช่วงเวลาเรี ยน ให้มีการจัดเวลาเรี ยนที่มากกว่าเวลาที่จดั ในปัจจุบนั
ซึ่งปั จจุบนั ตารางเรี ยนตารางสอนเริ่ มที่เวลา 08.30 น. - 16.35 น.

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษาและดําเนินการ
งานศึกษาวิจยั นี้เป็ นการประเมินการใช้พ้นื ที่ของอาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งเป็ นการศึกษาเรื่ องการใช้พ้ืนที่สาํ หรับการเรี ยนการสอน โดย
มุ่งเน้นศึกษาเรื่ องของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการภายในอาคาร วัตถุประสงค์เพื่อนําผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ไปเป็ นข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการการใช้พ้ืนที่ของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
อาคารเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ให้สามารถใช้พ้ืนที่ให้คุม้ ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดรวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่ องของการใช้พ้ืนที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนที่ไม่
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เกิดขึ้น
วิธีการศึกษาที่ใช้เป็ นการสํารวจพื้นที่อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หลังการปรับปรุ งอาคารใหม่ และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสารนิพนธ์ ทั้งในเรื่ องของ
แนวความคิดและรู ปแบบการบริ หารจัดการพื้นที่ กระบวนการประเมินอาคารหลังเข้าใช้ (PostOccupancy Evaluation หรื อ POE) การศึกษามาตรฐานการออกแบบห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
ต่อการใช้งานต่อคน รวมถึงขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับรู ปแบบของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการใน
ขนาดต่างๆ แล้วนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเปรี ยบเทียบหาค่ามาตรฐานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
เปรี ยบเทียบมาตรฐานการใช้พ้ืนที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ได้ค่าเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้
ค่าเกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับพื้นที่หอ้ งเรี ยน ได้คา่ ดังนี้
ห้องเรี ยนจุ 80 - 300 คน ควรมีพ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 25 - 80 คน ควรมีพ้นื ที่ 1.4 ตารางเมตรต่อคน
ห้องเรี ยนจุ 1 - 25 คน ควรมีพ้ืนที่ 1.4 ตารางเมตรต่อคน
ค่าเกณฑ์มาตรฐานที่นอ้ ยที่สุดสําหรับห้องปฏิบตั ิ ได้ค่าดังนี้
ห้องปฏิบตั ิการควรมีพ้ืนที่ 3.6 ตารางเมตรต่อคน
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หลังจากได้ค่ามาตราฐาน ได้นาํ มาเปรี ยบเทียบกับพื้นที่หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
ตามความจุที่รองรับ และจํานวนนักศึกษาที่เข้าใช้จริ ง ขั้นตอนต่อมาได้ศึกษาและสํารวจอาคาร
เรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ตวั อย่าง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาถึงพื้นที่ใช้สอยในการเรี ยนการ
สอนรวมถึงปั ญหาที่มี โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ในการวิเคราะห์หาค่าของการใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง แล้วดําเนินการศึกษาแนวความคิดในการบริ หารจัดการพื้นที่ของห้องเรี ยน
และห้องปฏิบตั ิการของแต่ละสถาบัน
ซึ่งสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
จากการเปรี ยบเทียบพื้นที่ของห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการสําหรับการเรี ยนการสอน
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระทั้งหมด กับค่ามาตราฐานที่กาํ หนด
ไว้เพื่อเปรี ยบเทียบขนาดและสัดส่ วนของพื้นที่ พบปัญหาพื้นที่หอ้ งไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้
คิดเป็ นสัดส่ วนสู งถึง 50% โดยการเปรี ยบเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่มีการใช้งานจริ ง ยิง่ ทําให้เห็น
ว่านโยบายการย้ายนักศึกษาทั้งหมด มาทําการเรี ยนการสอนที่วงั ท่าพระ จะส่ งผลให้พ้นื ที่สาํ หรับ
การเรี ยนการสอนมีการใช้งานที่แออัดและไม่เพียงพอกับการรองรับจํานวนของนักศึกษาที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั เพราะพื้นที่ขนาดของห้องไม่สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาเพิ่มได้
จากการวิเคราะห์อตั ราความถี่การใช้หอ้ ง โดยนําเอาตารางเรี ยนตารางสอนมา
เปรี ยบเทียบการใช้งานห้องเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ได้ผลสรุ ปว่ามีพ้ืนที่ที่มีการจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ไม่คุม้ ค่าและไม่ได้เต็มประสิ ทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็ นอยูถ่ ึง 26.32% ซึ่งถือเป็ น
การใช้งานที่มีระดับน้อย คืออยูร่ ะหว่าง 0%-30% ส่ วนห้องที่มีอตั ราการใช้งานที่มีระดับมาก ที่
คุม้ ค่าและได้ประสิ ทธิภาพในการใช้พ้นื ที่มีเพียง 21.05% ส่ วนห้องที่เหลืออีก 52.63% จะใช้ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนถึงการจัดการเรื่ องตารางเรี ยนตารางสอนที่ยงั ไม่ได้คาํ นึงถึงประโยชน์
การใช้หอ้ งและพื้นที่อาคารเท่าที่ควร
แม้การปรับปรุ งอาคารใหม่จะช่วยลดปั ญหาการใช้พ้นื ที่บางส่ วนลงได้ แต่กย็ งั เป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาได้ไม่มากพอ เนื่องจากการวิเคราะห์จะเห็นได้ชดั ว่าการปรับปรุ งอาคาร
ครั้งนี้เป็ นการปรับปรุ งพื้นที่บางส่ วนเท่านั้น โดยเน้นการเพิ่มความจุของคนที่ใช้งานให้มากขึ้นแต่
ยังมีขนาดพื้นที่เท่าเดิม และห้องที่มีการปรับปรุ งใหม่ไม่มีความยืดหยุน่ ในการปรับใช้งานพื้นที่ใน
อนาคต ซึ่งทําให้การใช้งานพื้นที่ต่อคนมีค่าน้อยลงตามไปด้วย ส่ งผลถึงการใช้พ้ืนที่ของนักศึกษาที่
ไม่เหมาะสมและไม่สะดวกสบายแก่คนใช้งาน เนื่องจากมีพ้ืนที่การใช้งานต่อคนที่ต่าํ กว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้
จากการศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการบริ หารจัดการพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
รวมถึงการบริ หารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง สามารถนํามาประมวลผลและเสนอแนะ
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เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบนั ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้โดย
1. นโยบายการจัดการเรี ยนการสอน โดยการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีท่ ี่ทนั สมัยมาผสมผสานในการเรี ยนการสอน
2. นโยบายการจัดการด้านกายภาพ โดยการปรับพื้นที่หอ้ งให้สามารถยืดหยุน่ ต่อการ
ใช้งานและการลดพื้นที่ต่อคนในการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ ด้วยการลดขนาดโต๊ะเขียนแบบ
3. นโยบายการจัดการด้านตารางเรี ยนตารางสอน โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น
กลุ่มย่อย เพื่อลดการใช้พ้ืนที่ที่แออัดลง และการขยายเวลาในการเรี ยนการสอนให้มีช่วงเวลาที่มาก
ขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งการจัดตารางเรี ยนและการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยนได้มากขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการวิจยั ที่ทาํ การศึกษาและวิเคราะห์หาปัญหาเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่
หลังจากการใช้อาคาร ซึ่งการศึกษานี้เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการในการออกแบบ (Design
Process) ซึ่งทําได้ท้ งั การวิเคราะห์ดูวา่ อาคารหรื อโครงการนั้นๆ สามารถสนองประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดหรื อไม่ และการประเมินกระบวนการออกแบบว่ามีความเหมาะสมถูกต้อง
เหมาะสมเพียงไร ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ได้ทาํ การประเมินโครงการหลังการใช้งาน (Post Occupancy
Evaluation, POE)
จะเห็นได้วา่ การประเมินพื้นที่อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ จะเป็ นเครื่ องมือป้ อนกลับ (Feedback Mechanism) เมื่อวิเคราะห์ผลแล้วพบว่า
พื้นที่การใช้งานของอาคารมีปัญหา ก็จะทําการรวบรวมข้อมูลป้ องกันการเกิดปัญหาอีกในอนาคต
และเพื่อการตัดสิ นใจปรับปรุ งหรื อหาแนวทางแก้ไขกับการบริ หารจัดการพื้นที่ เพื่อเป็ นข้อมูล
สําหรับการนําไปปรับปรุ งและใช้งานในการออกแบบและแนวทางในการจัดการพื้นที่ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับผูใ้ ช้งานต่อไป
จากผลของการวิจยั ที่ช้ ีให้เห็นถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคารเรี ยนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยเฉพาะปัญหาเรื่ องพื้นที่สาํ หรับการเรี ยน
การสอนไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานของนักศึกษาที่เรี ยนอยูใ่ นปัจจุบนั ซึ่งเกิดจากการ
รับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาเรี ยนที่วงั ท่าพระทั้งหมด ดังนั้นการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาการประเมินพื้นที่อาคารหลังการใช้งานในประเทศไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะกรณี อาคารเรี ยนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1. ควรศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการเรื่ องพื้นที่ของอาคารประเภท อาคารเรี ยน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ของต่างประเทศประกอบให้มากขึ้น เพื่อหาข้อแตกต่างที่จะมาปรับใช้
งานได้
2. เพื่อการใช้พ้ืนที่อาคารให้คุม้ ค่า ควรศึกษาการใช้ประโยชน์พ้นื ที่ที่สามารถใช้ได้
อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ควรศึกษาและกําหนดค่าอัตราการใช้หอ้ งและอัตราการใช้พ้ืนที่ที่เหมาะสม
แล้วจึงศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้ประโยชน์ต่อไป
3. การตั้งเกณฑ์มาตรฐานนอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลทฤษฎีและแนวทางการ
นําไปใช้แล้ว ควรสัมภาษณ์ผใู ้ ช้งานพื้นที่ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลใน
การวิเคราะห์
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นโยบายการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ าคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้เปิ ดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 โดยได้ดาํ เนินการจัดการ
เรี ยนการสอน ณ วังท่าพระ กรุ งเทพมหานครตลอดมา จนกระทัง่ ในปี การศึกษา 2542 ได้ขยายการ
จัดการศึกษาส่ วนหนึ่งไปที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็ นอาคารเรี ยนรวมของคณะวิชาทางวังท่าพระ 3 คณะ คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ ที่ใช้ร่วมกันเป็ นพื้นที่เพิม่ เติม ทั้งนี้
เนื่องมาจากที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสาขาขาดแคลนฯ ของรัฐบาลสมัย
นั้น ซึ่งเห็นว่าสาขาสถาปัตยกรรม (ซึ่งหมายรวมถึงสาขาสถาปั ตยกรรมภายในที่อยูใ่ นคณะ
มัณฑนศิลป์ ด้วย) เป็ นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการให้มีการผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้น โดยที่รัฐจะ
ส่ งเสริ มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่เพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อส่ งอาจารย์และบุคคล
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ได้เปิ ดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 โดยได้ดาํ เนินการจัดการ
เรี ยนการสอน ณ วังท่าพระ กรุ งเทพมหานครตลอดมา จนกระทัง่ ในปี การศึกษา 2542 ได้ขยายการ
จัดการศึกษาส่วนหนึ่งไปที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็ นอาคารเรี ยนรวมของคณะวิชาทางวังท่าพระ 3 คณะ คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ ที่ใช้ร่วมกันเป็ นพื้นที่เพิม่ เติม ทั้งนี้
เนื่องมาจากที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสาขาขาดแคลนฯ ของรัฐบาลสมัย
นั้น ซึ่งเห็นว่าสาขาสถาปัตยกรรม (ซึ่งหมายรวมถึงสาขาสถาปัตยกรรมภายในที่อยูใ่ นคณะ
มัณฑนศิลป์ ด้วย) เป็ นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการให้มีการผลิตบัณฑิตเพิ่มขึ้น โดยที่รัฐจะ
ส่ งเสริ มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่เพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อส่ งอาจารย์และบุคคล
ทัว่ ไปที่จะกลับมาเป็ นอาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท - เอก และจัดสรรงบประมาณใน
ส่ วนของการก่อสร้างอาคารใหม่จาํ นวนหนึ่ง โดยอาคารดังกล่าวจะเป็ นอาคารเรี ยนรวมตาม
นโยบายการใช้อาคารของรัฐ
สําหรับการดําเนินการจัดการศึกษา ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 1 พระราชวังสนามจันทร์ นับ
จากปี การศึกษา 2542 เป็ นต้นมานั้น คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์มีการดําเนินการและปรับการ
ดําเนินการตามสถานการณ์เป็ นการภายใน โดยมีการหารื อกันในคณะฯ ถึงความเหมาะสมในรอบ
10 ปี ที่ผา่ นมา แบ่งเป็ น 3 ช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยน ดังนี้
ระยะที่ 1 เริ่ มทดลองโดยการจัดการเรี ยนการสอนในส่ วนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่วงั ท่า
พระ ในวันจันทร์และวันศุกร์ และที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 พระราชวังสนามจันทร์ ในวันอังคารถึง
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วันพฤหัสบดี ทั้งนี้คณะฯ มีแนวความคิดว่าการเข้ามาเรี ยนที่วงั ท่าพระในวันจันทร์และวันศุกร์น้ นั
จะทําให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 ได้โอกาสพบและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกับนักศึกษาในชั้นปี ที่สูงกว่า และมี
โอกาสได้พบอาจารย์ในคณะฯ รวมทั้งยังได้ใช้หอ้ งสมุดที่วงั ท่าพระที่มีหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมและศิลปะอยูม่ าก ซึ่งหอสมุดที่พระราชวังสนามจันทร์ไม่มีดว้ ย
ระยะที่ 2 มีการปรับการจัดการเรี ยนการสอนจากระยะที่ 1 โดยจัดการเรี ยนการสอนชั้น
ปี ที่ 1 ที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 พระราชวังสนามจันทร์ทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าแนวความคิดเดิมใน
ระยะที่ 1 มีผลกระทบต่อนักศึกษาอยูม่ าก เนื่องจากนักศึกษาจะต้องเดินทางเพื่อมาเรี ยนที่วงั ท่าพระ
และกลับไปพักที่นครปฐม ซึ่งเป็ นภาระทั้งทางการเดินทางและค่าใช้จ่ายประจําที่คอ่ นข้างสูงมาก
และนักศึกษาหลายคนที่ไม่ตอ้ งการเดินทางไปกลับก็ตอ้ งมีที่พกั 2 แห่ง ทั้งในกรุ งเทพฯ และ
นครปฐม ซึ่งเป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเป็ น 2 เท่า
ระยะที่ 3 มีการปรับการจัดการเรี ยนการสอนจากระยะที่ 2 อีกครั้ง โดยย้ายการจัดการ
เรี ยนการสอนชั้นปี ที่ 2 ไปอาคารศิลป์ พีระศรี 1 พระราชวังสนามจันทร์ ด้วยเป็ นการเพิ่มเติม โดย
หวังว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่นครปฐม 2 ชั้นปี จะช่วยให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1 มีพี่เลี้ยงคอยช่วย
ดูแลและเป็ นแบบอย่างในการเรี ยนทั้งในเวลาเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน เนื่องจากอาจารย์ที่สอนในชั้น
ปี 1 ไม่สามารถมีเวลาให้ได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากมีภาระต้องเดินทางกลับมาสอนที่กรุ งเทพฯ
สําหรับในการดําเนินการในทุกช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมานั้น การจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี ที่สูงกว่านี้ และระดับปริ ญญาโท-เอก ยังคงดําเนินการเรี ยนการสอนที่วงั ท่าพระทั้งหมด
ปัญหาในการบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ าคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การพิจารณาการวางแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะฯโดยให้การจัดการเรี ยนการ
สอนหลักอยูท่ ี่วงั ท่าพระและใช้พ้ืนที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมและ
เป็ นส่ วนสนับสนุนการศึกษาและบริ หาร
จากการศึกษาข้อมูลการดําเนินการที่ผา่ นมาพบว่า ในการจัดการเรี ยนการสอน 2 วิทยา
เขต ในรอบ 10 ปี การศึกษาที่ผา่ นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีความพยายามในการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นตลอดมา อย่างไรก็ตามการดําเนินการในระบบปั จจุบนั ก็ยงั คงมีปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ
ของคณะฯ ในมิติหลักต่างๆ ดังนี้
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มิติด้านคุณภาพของการศึกษา
และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการและสังเกตการณ์ตลอดมาจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ในส่ วนของผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน พบว่าการดําเนินการในลักษณะนี้ได้ก่อให้เกิดการขาดการมี
ปฏิสมั พันธ์และการเรี ยนรู ้ระหว่างนักศึกษาในชั้นปี ต้นๆ และชั้นปี สู งๆ อย่างชัดเจน โดยที่นกั ศึกษา
ชั้นปี ต้นๆจะขาดการรับรู ้ การเรี ยนรู ้และการสัมผัสงานและกระบวนการการทํางานในส่ วนของ
นักศึกษาชั้นปี ที่สูงกว่าซึ่งอยูท่ ี่วงั ท่าพระ ซึ่งจะเป็ นส่วนที่ช่วยในการพัฒนาความคิด แรงบันดาลใจ
และความเข้าใจขั้นพื้นฐานทางการศึกษาที่สาํ คัญยิง่ ในหลายๆ มิติ ซึ่งการแก้ปัญหาโดยการนํา
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 ไปเรี ยนร่ วมกันที่นครปฐมนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เท่าใดนัก
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ก็เติบโตมาจากการเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 โดยไม่มีนกั ศึกษาพี่เลี้ยงที่มีภูมิ
ความรู ้ความเข้าใจในการศึกษาที่เพียงพอ และไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้บรรยากาศและกระบวนการของ
การทํางานและการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาชั้นปี สู งๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาในหลักสู ตรเดียวกันที่
ได้ผลดีจึงต้องจัดให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ร่วมกันในสถานที่เดียวกันเพื่อเป็ นการพัฒนานักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
อีกประการหนึ่ง การจัดการศึกษาโดยจัดให้นกั ศึกษาส่ วนหนึ่งเรี ยนที่นครปฐม ทําให้
นักศึกษาที่นครปฐมมีโอกาสที่จะพบกับอาจารย์เฉพาะอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยน
การสอนที่นครปฐม และเฉพาะในเวลาเรี ยนตามตารางสอนเท่านั้น สิ่ งที่ขาดหายไปสําหรับ
นักศึกษาปี ต้นๆ ก็คือ การได้มีโอกาสเรี ยนรู ้หรื อตรวจงานกับอาจารย์นอกเวลาเรี ยน และการได้รู้จกั
พบปะ และมีปฏิสมั พันธ์ท้ งั กับอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาและอาจารย์ท่านอื่นๆ ทําให้คุณภาพ
ทางการศึกษาและความเป็ นสังคมที่ดีที่เคยมีมาในคณะฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เจน
นอกจากนี้การจัดการเรี ยนการสอนของคณะฯ สําหรับเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ต้นๆ ที่
นครปฐมยังส่ งผลต่อการขาดการเรี ยนรู ้เบื้องต้นที่ควรจะมีในการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทางศิลปะและการออกแบบ เนื่องจากสภาพความเป็ นกลุ่ม
ของนักศึกษาทั้งในคณะและนอกคณะ รวมทั้งสภาพแวดล้อม และบริ บททางศิลปะและสถาปัตย
กรรมที่มีอยูท่ ้ งั ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และโดยรอบมหาวิทยาลัยไม่เอื้ออํานวยเท่าที่
ควร ซึ่งในส่ วนนี้จะเห็นว่าการจัดการศึกษาที่วงั ท่าพระจะมีปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านี้อยูพ่ ร้อม เนื่อง
จากมีคณะวิชาที่เอื้อต่อการศึกษาในแนวทางที่สนับสนุนกัน มีหอสมุดทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
ที่อาจเรี ยกได้วา่ ดีที่สุดแห่ งหนึ่งในประเทศไทย มีบริ บทแวดล้อมทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และ
วัฒนธรรม ได้แก่ สภาพวัฒนธรรมชุมชนเมือง อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และหอศิลปะที่
หลากหลาย ที่เป็ นปั จจัยเกื้อหนุนการศึกษาของนักศึกษาสถาปัตยกรรมที่ลึกซึ้งและทําให้บณั ฑิต
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ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีลกั ษณะเฉพาะ และมีความต่างจากบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งเป็ นจุดเด่นที่พึงสร้างให้เกิดขึ้นอย่างยิง่ นอกจากนี้การจัดการศึกษาในพื้นที่
ภายในกรุ งเทพมหานครนั้น จะเป็ นการเอื้อต่อการศึกษาในส่ วนของการดูงานสถาปั ตยกรรมร่ วม
สมัยเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในบริ บทของกรุ งเทพฯ ซึ่งมีความเป็ นเมืองที่สามารถจะ
กระทําได้โดยสะดวก ทั้งจากการจัดการดูงานโดยคณะฯและโดยตัวของนักศึกษาเอง ซึ่งในส่ วนนี้
จะช่วยเป็ นการส่ งเสริ มและเป็ นความได้เปรี ยบทางการศึกษาเป็ นอย่างยิง่
ประเด็นต่อมาซึ่งมีผลต่อคุณภาพทางการศึกษาเป็ นอย่างสูง คือ ผลกระทบทางจิตวิทยา
ในการจัดอันดับการเลือกในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ซึ่งที่ผา่ นมาจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
และผูป้ กครองพบว่า มีนกั เรี ยนที่มีคุณภาพดีมากจํานวนหนึ่งไม่เลือกสอบเข้ามาเรี ยนที่คณะฯ ทั้งๆ
ที่มีความต้องการเรี ยนคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และอยากมาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ไม่
ต้องการไปเรี ยนที่นครปฐม หรื อบางรายยินดีที่จะไปเรี ยนที่นครปฐมตามที่คณะฯ กําหนด แต่
ผูป้ กครองไม่ยนิ ยอมเนื่องจากเป็ นห่วงในชีวิตและความเป็ นอยูข่ องบุตรที่จะต้องไปอยูไ่ กลจากบ้าน
ซึ่งนักเรี ยนส่ วนนี้จะเลือกเข้าไปศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่นที่ต้ งั อยูใ่ น
กรุ งเทพฯ แทน ทําให้คณะฯ เสี ยโอกาสในการแข่งขันที่จะได้รับนักเรี ยนที่มีคุณภาพดีเข้ามาศึกษา
ในคณะฯ ไปและทําให้ลาํ ดับการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ตกลงอย่างต่อเนื่อง
มิติด้านการบริหารจัดการ
สําหรับผลกระทบในส่วนของการบริ หารจัดการ อาจแบ่งเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องออก
ได้ ดังนี้
การจัดการด้านตารางสอน จากการดําเนินการที่ผา่ นมาพบว่า มีความยุง่ ยากและ
ซับซ้อนในส่ วนของการจัดตารางสอนอยูพ่ อสมควร ทั้งนี้เนื่องจากการที่อาจารย์บางส่ วนจะต้อง
เดินทางไปกลับเพื่อสอนทั้ง 2 แห่ง ทําให้ในวันหนึ่งๆ ไม่สามารถจัดอาจารย์ท่านนั้นสอนใน 2
รายวิชาต่อเนื่องกันในช่วงเช้าและบ่ายได้ และในบางกรณี ตอ้ งสลับตารางสอนเพื่อให้อาจารย์
สามารถเดินทางไปสอนที่นครปฐมได้ (บางครั้งเป็ นผลกระทบมาจากตารางสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปที่
นครปฐมมีการปรับหรื อเปลี่ยนแปลง) นอกจากนี้ยงั มีปัญหากรณี ที่นกั ศึกษาที่สอบตกในรายวิชา
ของชั้นปี ที่ 1 และ 2 แต่ได้ข้ นึ มาเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 ซึ่งย้ายมาเรี ยนที่กรุ งเทพฯ แล้ว และไม่สามารถไป
เรี ยนซ่อมรายวิชาที่ตกค้างที่เปิ ดสอนที่นครปฐมได้ (กรณี น้ ีมีท้ งั รายวิชาในคณะฯ และศึกษาทัว่ ไป)
ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหากันอยูท่ ุกๆ ปี
การจัดการด้านบุคลากร ในการจัดการเรี ยนการสอนที่นครปฐม ทําให้คณะฯ
จําเป็ นต้องมีบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนประจําที่นครปฐม ซึ่งมีการจัดอาจารย์ที่อยู่
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ค่อนข้างประจําที่นครปฐม (โดยมอบหมายภาระงานสอนบางส่ วนที่วงั ท่าพระบ้าง) จํานวน 2 คน
และมีเจ้าหน้าที่ประจําที่นครปฐม 5 คน รวมเป็ นบุคลากรประจําที่นครปฐมจํานวน 7 คน ซึ่งถ้า
พิจารณาถึงผลกระทบต่อการบริ หารจัดการของคณะฯ ก็จะพบว่า สัดส่วนของบุคลากรเปรี ยบเทียบ
กับภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบนักศึกษาประมาณ 170 คน จะยังขาดความสมดุลอยูพ่ อสมควร รวมทั้ง
งานบางอย่างที่ควรมีเจ้าหน้าที่เพียง 1 คนถ้าการจัดการเรี ยนการสอนหลักอยูใ่ นที่ต้งั เดียวกัน ก็ตอ้ ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ 2 คน เนื่องจากมีการดําเนินการใน 2 สถานที่ ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
การจัดการอยูพ่ อสมควร
นอกจากนี้ในส่ วนของอาจารย์ผสู ้ อนที่ตอ้ งรับภาระในการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งจะมี
จํานวนอยูร่ ะหว่าง 24 - 28 คน ซึ่งอาจารย์ในกลุ่มที่ตอ้ งรับภาระในส่ วนนี้น้ นั จะต้องใช้เวลาในการ
เดินทางไปกลับกรุ งเทพฯ - นครปฐม เป็ นประจําทุกสัปดาห์ (มีรถรับ-ส่ งอาจารย์ทุกวัน วันละ 1 - 2
รอบ โดยระยะเวลาการเดินทางต่อเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 50 - 60 นาที) ทําให้สิ้นเปลืองเวลาที่ควรจะ
ใช้ในการทํางานแต่ตอ้ งใช้ไปกับการเดินทางเป็ นประจําแทนการทํางานค่อนข้างมาก และเป็ นภาระ
ที่กระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับอาจารย์ที่มีตารางสอนที่
นครปฐมตั้งแต่เวลา 8.30 น. นั้น จะต้องมาขึ้นรถที่ทางคณะฯ จัดไว้ให้ต้ งั แต่เวลาประมาณ 7.00 น.
และอาจต้องกลับในเวลาที่ค่าํ มากเนื่องจากมีการตรวจอย่างต่อเนื่องในบางโอกาส
ค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรี ยนการสอนที่นครปฐมทําให้คณะฯ มีภาระด้านค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ซึ่งจากการสํารวจข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาพบว่า คณะฯ มีค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของการดําเนินการ ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 1 เฉพาะหมวดหลักๆ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับกรุ งเทพฯ - นครปฐม โดยเป็ นค่าเช่ารถและค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2549 - เดือนกันยายน 2550 รวม 475,151.87 บาท และเดือน
ตุลาคม 2550 - เดือนกันยายน 2551 รวม 560,384.37 บาท รวมทั้ง 2 ปี งบประมาณเป็ นเงินทั้งสิ้ น
1,035,536.24 บาท
ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้าประปา ไฟฟ้ า และโทรศัพท์) ในระหว่างเดือนตุลาม 2549 เดือนกันยายน 2550 รวม 267,505.10 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - เดือนกันยายน 2551
รวม 385,014.11 บาท รวมทั้ง 2 ปี งบประมาณ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 652,519.21 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ และประกันสังคม) ในระหว่างเดือนตุลาคม
2549 - เดือนกันยายน 2550 รวม 506,141.67 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - เดือนกันยายน 2551
รวม 513,458.20 บาท รวมทั้ง 2 ปี งบประมาณ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,019,599.87 บาท

92
มิติด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่นครปฐม ซึ่งจะต้องมีการเดินทางของอาจารย์และ
บุคลากรในทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ1 - 2 รอบ พบว่า ที่ผา่ นมายังไม่เกิดปั ญหาและ
อุบตั ิเหตุจากการเดินทางในส่ วนของบุคลากรของคณะฯ ขึ้น แต่ในระดับมหาวิทยาลัยพบว่า เคยมี
ปั ญหาและอุบตั ิเหตุจากการเดินทางอยูห่ ลายครั้งในรอบหลายๆ ปี ที่ผา่ นมา มีผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากอุบตั ิเหตุในระดับของการบาดเจ็บจนกระทัง่ ถึงขั้นเสี ยชีวิตก็มี ดังนั้นจึงเป็ นปัญหาที่น่ากังวลต่อ
สวัสดิการของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ตอ้ งเดินทางไปกลับเพื่อสอนที่นครปฐมอยูเ่ ป็ น
ประจําเป็ นอย่างยิง่
อีกประการหนึ่งคือ ประเด็นเกี่ยวกับการอยูห่ อพักและการเดินทางของนักศึกษาจาก
หอพักมายังคณะฯ ซึ่งจะมีท้งั ในเวลากลางวันและกลางคืน โดยในรอบหลายๆ ปี ที่ผา่ นมาพบว่า มี
นักศึกษาของคณะฯ ประสบอุบตั ิเหตุจากการเดินทางโดยรถจักรยานและจักรยานยนต์บ่อยครั้ง
โดยครั้งที่รุนแรงที่สุด คือ การที่นกั ศึกษาประสบอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
จนกระทัง่ ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิ ดกะโหลกศีรษะ และต้องพักรักษาตัวอยูน่ านหลายเดือน
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แนวความคิดในการบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ช้ สอยในอาคาร
Hoteling เป็ นกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทาํ งานรู ปแบบใหม่ที่เลียนแบบการจัดการของโรงแรม
ซึ่งผลัดกันใช้งานพื้นที่เดียวกัน โดยเปรี ยบสํานักงานเป็ นเสมือนโรงแรม การจัดพื้นที่แบบ Hoteling
เหมาะสําหรับบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลที่ใช้เวลาทํางานนอกสถานที่เป็ นส่ วนใหญ่ เข้าสํานักงาน
เป็ นครั้งคราว โต๊ะทํางานส่ วนตัวใช้งานค่อนข้างน้อยและช่วงเวลาสั้นๆ กลุ่มที่ 2 เน้นการทํางาน
เป็ นทีม ประกอบด้วย ผูร้ ่ วมงานหลายสาขาวิชา ทั้งพนักงานประจํา ผูเ้ ชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ซึ่งมัก
ไม่ใช่พนักงานประจํา การทํางานอาศัยการพบปะเป็ นครั้งคราว พื้นที่ทาํ งานต้องการใช้พ้ืนที่ร่วมกัน
เป็ นหลัก มีพ้ืนที่ทาํ งานส่ วนตัวเป็ นเพียงส่ วนประกอบรองอุปกรณ์และระบบต้องพร้อม
การจัดพื้นที่ทาํ งานภายในส่วน Hoteling จะเป็ นการจัดพื้นที่ทาํ งานทัว่ ไป คือ มีพ้ืนที่
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานต่อคน จะไม่มอบพื้นที่ให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นเจ้าของ มีจาํ นวนพื้นที่และ
ปริ มาณโต๊ะทํางานที่เหมาะสม นอกจากนี้ยงั สามารถจัดพื้นที่การทํางานแบบผสม คือจัดพื้นที่
ทํางานเดิมภายในองค์กรร่ วมกับการจัดพื้นที่แบบ Hoteling หรื อประยุกต์ใช้พ้นื ที่เพือ่ การทํางาน
แบบ Hoteling เพียงอย่างเดียว ในบางแผนกที่พนักงานทํางานนอกสถานที่เป็ นหลัก ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
การยอมรับของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายของผูบ้ ริ หาร
Mobile Office คือรู ปแบบของสํานักงานที่ส่งเสริ มให้พนักงานทั้งหมดขององค์กรซึ่งมีภูมิ
หลังด้านความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่อาจจะต่างกันหรื อคล้ายคลึงกันได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู ้ และมีการประสานงานร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอ จนเกิดเกลียวความรู ้หรื อความรู ้
ใหม่ในองค์กร พนักงานจะไม่มีที่นงั่ ประจํา หรื อนัง่ ชิดติดกับผูร้ ่ วมงานคนใดคนหนึ่งตลอดเวลา แต่
พนักงานจะสามารถย้ายที่นงั่ ไปนัง่ กับเพื่อนร่ วมงานที่ตอ้ งการประสานงาน หรื อปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
เฉพาะช่วงเวลาที่ตอ้ งติดต่อประสานงานเท่านั้น และเมื่อเสร็ จภารกิจก็จะย้ายไปนัง่ กับเพื่อนร่ วมงาน
คนอื่นที่จะต้องประสานงานในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป
แนวคิด Mobile Office นี้เป็ นแนวคิดของ Mr. Kunio Ushioda รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
Corporate Marketing Headquarters (CMH) บริ ษทั NTT DoCoMo ซึ่งเป็ นบริ ษทั โทรคมนาคมที่
ยิง่ ใหญ่อยูใ่ นระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น โดยประยุกต์แนวคิด KM ของ Prof. Nonaka and
Dr.Takeuchi , Hitotsubashi University นําไปวางรู ปแบบของ Mobile Office
Mobile Office ของ Ushioda ที่อาศัยหลักการ KM เป็ นแนวคิดนั้นจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่าง
จากสํานักงานทัว่ ๆ ไปในปัจจุบนั ที่จดั โต๊ะทํางานให้พนักงานนัง่ ครอบครองเป็ นเจ้าของคนละตัว
และบางแห่งก็จะแบ่งเขตแดนของแต่ละบุคคลด้วยผนังถาวรหรื อผนังที่เคลื่อนย้ายได้ (Partition)
หรื ออาจจะจัดเป็ นห้องทํางานมีประตูเปิ ดปิ ดอย่างมิดชิดสําหรับบุคลากรระดับผูบ้ ริ หาร ซึ่งสิ่ ง
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เหล่านี้จะไม่พบเห็นในรู ปแบบของ Mobile Office รู ปแบบของสํานักงานตามแนวคิดใหม่น้ ีจะมี
รู ปแบบโดยทัว่ ไปสรุ ปได้ดงั นี้
1. ห้องทํางานจะเปิ ดโล่ง ไม่มีผนังกั้นเป็ นห้องเล็กห้องน้อย ผูบ้ ริ หารสํานักงาน
สามารถมองเห็นได้ทุกซอกทุกมุมในสํานักงาน
2. โต๊ะทํางานของพนักงานจะเป็ นโต๊ะขนาดใหญ่ 4 ที่นงั่ พนักงานจะมานัง่ ทํางาน
ร่ วมกันในโต๊ะเดียวกัน ไม่มีใครเป็ นเจ้าของโต๊ะโดยถาวร และพนักงานสามารถเปลี่ยนที่นงั่ โดยจะ
เลือกไปนัง่ กับใครก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาระงานแต่ละวันที่จะต้องไปทํางานประสานกับเพื่อน
ร่ วมงานคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลานั้น
3. พนักงานทุกคนจะมี Notebook และโทรศัพท์มือถือใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิงานที่โต๊ะทํางาน และบนโต๊ะจะมีเอกสารเฉพาะเท่าที่จาํ เป็ นต้องใช้งานในขณะนั้นๆ เอกสาร
ส่ วนใหญ่ได้จดั เก็บในรู ปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในเครื่ องแม่ข่าย (Server) พนักงาน
สามารถเรี ยกใช้งานได้ตลอดเวลา และสํานักงานนี้จะลดการใช้กระดาษให้มีการใช้นอ้ ยที่สุด
(Paperless Office)
4. ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมตูเ้ ก็บของ (Locker) ให้พนักงานได้เก็บงานและทรัพย์สิน
ส่ วนตัว และสํานักงานได้จดั วางตู ้ Locker ให้เป็ นแนวตรง เพื่อกั้นขอบเขตของสํานักงานกับ
ทางเดินรอบนอกของสํานักงานด้วย
5. ภายในบริ เวณของสํานักงานจะมีตน้ ไม้กระถางประดับตามมุมห้อง ทางเดิน
หรื ออาจจะวางเรี ยงกั้นเป็ นส่ วนของห้องประชุมขนาดเล็กๆ ได้
สํานักงานในแต่ละชั้นของตึกทํางานตามรู ปแบบ Mobile Office นั้นได้มีการจัดแบ่ง
พื้นที่ของสํานักงานตามการใช้งานโดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. Base Zone ซึ่งเป็ นเนื้อที่ส่วนใหญ่ของห้องทํางานที่พนักงานจะหมุนเวียนกัน
มานัง่ ทํางานเป็ นกลุ่มๆ ตามโต๊ะทํางานที่จดั ไว้โต๊ะละ 4 คน งานส่ วนใหญ่จะเป็ นการประสานงาน
ปรึ กษางาน รวมถึงการวางแผน การปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ซ่ ึงกันและกันระหว่างพนักงาน
2. Creative Zone เป็ นส่ วนของสํานักงานที่มกั จะจัดให้อยูร่ ิ มหน้าต่าง มีจอ
พลาสม่า (Plasma) ขนาด 42 นิ้วไว้สาํ หรับแสดงหรื อนําเสนอข้อมูล พื้นที่ในส่ วนนี้จะจัดไว้สาํ หรับ
การประชุมอย่างเป็ นทางการของคณะทํางานกลุ่มเล็กๆ เพื่อระดมสมองหาแนวคิดใหม่ๆ ส่ วนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจะเชื่อมต่อกับระบบอินทราเน็ต (Intranet) แบบไร้สาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสื บค้นข้อมูล และนําเสนอบนจอพลาสม่าประกอบการประชุมของคณะทํางาน
นอกจากนั้นได้มีการใช้ตน้ ไม้กระถางวางเรี ยงเป็ นแนว เพื่อกั้นให้เป็ นสัดส่ วนสําหรับการเป็ นห้อง
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ประชุมขนาดเล็ก และสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบของห้องให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว
ตามความต้องการ
3. Concentration Zone เป็ นส่ วนของสํานักงานที่จดั ไว้สาํ หรับการทํางานที่ตอ้ งการ
สมาธิในการทํางานมาก เช่น การวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของวิศวกร (System Engineers)
หรื องานร่ างแผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้มกั จะเป็ นงานที่ต่อเนื่องจากการประชุมระดม
สมองในส่ วนของ Creative Zone ดังนั้นสํานักงานในส่ วนนี้จะถูกจัดให้เป็ นสัดส่ วน เฉพาะด้วยผนัง
แบบเคลื่อนย้ายได้ (Partitions) ไม่สูงมากนัก และมีโต๊ะทํางานเล็กๆ เฉพาะบุคคลพร้อมปลัก๊ ไฟฟ้ า
และปลัก๊ ต่อเข้ากับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. Refresh Zone เป็ นส่ วนที่จดั ไว้สาํ หรับเป็ นที่พกั ผ่อนของพนักงาน ซึ่งจะมีที่
สูบบุหรี่ พัดลมดูดอากาศ ตูแ้ ช่เครื่ องดื่มแบบหยอดเหรี ยญ และที่อ่านหนังสื อพิมพ์ สํานักงานใน
ส่ วนนี้นอกจากเป็ นที่พกั ผ่อนของพนักงานแล้วยังเป็ นสถานที่ให้พนักงานทุกแผนกได้พดู คุยทํา
ความรู ้จกั เพื่อนใหม่ๆ อย่างไม่เป็ นทางการ
การจัดห้ องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)
ความหมายของห้ องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของห้องเรี ยน
เสมือนจริ งไว้หลายท่าน ดังนี้
ศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ได้กล่าวถึงความหมายของห้องเรี ยนเสมือน (Virtual
Classroom) ว่าหมายถึง การเรี ยนการสอนที่ผา่ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
ของผูเ้ รี ยนเข้าไว้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย (File Server) และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ผใู ้ ห้บริ การเว็บ (Web Server) อาจเป็ นการเชื่อมโยงระยะใกล้หรื อระยะไกลผ่านทาง
ระบบการสื่ อสารและอินเตอร์เน็ตด้วยกระบวนการสอน ผูส้ อนจะออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
ไว้โดยกําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อต่างๆ นําเสนอผ่านเว็บไซต์ประจําวิชา จัดสร้างเว็บเพจ
ในแต่ละส่ วนให้สมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนจะเข้าสู่เว็บไซต์ประจําวิชาและดําเนินการเรี ยนไปตามระบบการ
เรี ยนที่ผสู ้ อนออกแบบไว้ในระบบเครื อข่าย มีการจําลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ในลักษณะเป็ น
ห้องเรี ยนเสมือน (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2540)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ห้องเรี ยนเสมือน (Virtual Classroom) เป็ นการเรี ยน
การสอนที่จะต้องมีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เพื่อให้เกิดการเรี ยนการสอนมีการ
กําหนดตารางเวลาหรื อตารางสอน ผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งเดินทางแต่เรี ยกผ่านเครื อข่ายตามกําหนดเวลาเพื่อ
เข้าห้องเรี ยนและเรี ยนได้แม้จะอยูท่ ี่ใดในโลก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543)
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บุญเกือ้ ควรหาเวช ได้กล่าวถึงห้องเรี ยนเสมือนว่า (Virtual Classroom) หมายถึง การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนที่ไหนก็ได้ เช่น ที่บา้ น ที่ทาํ งาน โดยไม่ตอ้ งไปนัง่ เรี ยนใน
ห้องเรี ยนจริ งๆ ทําให้ประหยัดเวลา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย (บุญเกื้อ ควรหาเวช
2543 : 195)
รศ.ดร.อุทยั ภิรมย์ รื่น (อุทยั ภิรมย์รื่น 2540) ได้จาํ แนกประเภทการเรี ยนในห้องเรี ยน
แบบเสมือนจริ งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. จัดการเรียนการสอนในห้ องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสี ยง
เกี่ยวกับบทเรี ยน โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผูเ้ รี ยนที่อยูน่ อก
ห้องเรี ยน นักศึกษาก็สามารถรับฟังและติดตามการสอนของผูส้ อนได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ของ
ตนเองอีกทั้งยังสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผสู ้ อน หรื อเพื่อนนักศึกษาในชั้นเรี ยนได้ ห้องเรี ยนแบบนี้
ยังอาศัยสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เป็ นจริ ง ซึ่งเรี ยกว่า Physical Education Environment
2. การจัดห้ องเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้ างภาพเสมือนจริง เรี ยกว่า Virtual
Reality โดยใช้สื่อที่เป็ นตัวหนังสื อ (Text-Based) หรื อภาพกราฟิ ก (Graphical-Based) ส่ งบทเรี ยน
ไปยังผูเ้ รี ยนโดยผ่านระบบโทรคมนาคมและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรี ยนลักษณะนี้เรี ยกว่า
Virtual Education Environment ซึ่งเป็ น Virtual Classroom ที่แท้จริ ง การจัดการเรี ยนการสอน
ทางไกลทั้งสองลักษณะนี้ ในบางมหาวิทยาลัยก็ใช้ร่วมกัน คือมีท้ งั แบบที่เป็ นห้องเรี ยนจริ งและ
ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง การเรี ยนการสอนก็ผา่ นทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยูท่ วั่ โลก
เช่น Internet, World Wild Web ขณะนี้ได้มีผพู ้ ยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนจริ งขึ้นแล้ว โดย
เชื่อมโยง Site ต่างๆ ที่ให้บริ การด้านการเรี ยนการสอนทางไกล แบบ Virtual Classroom ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน และจัดบริ เวณอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องสมุด ภาควิชาต่างๆ ศูนย์บริ การต่างๆ ตลอดจน
คณาจารย์ นักศึกษา กิจกรรมทุกอย่างเสมือนเป็ นชุมชนวิชาการจริ งๆ แต่ขอ้ มูลเหล่านี้จะอยูท่ ี่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ของแต่ละแห่ ง ผูป้ ระสงค์จะเข้าร่ วมในการเปิ ดบริ การก็จะต้องจองเนื้อที่และเขียน
โปรแกรมใส่ ขอ้ มูลเข้าไว้ เมื่อนักศึกษาติดต่อเข้ามา โปรแกรมคอมพิวเตอร์กจ็ ะแสดงภาพ เสี ยง
ภาพเคลื่อนไหว และสามารถโต้ตอบได้เสมือนหนึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยจริ งๆ
วิธีการทัว่ ไปและประเภทของการออกแบบห้ องเรียน
การพัฒนาห้องเรี ยนให้มีลกั ษณะที่ดี ควรคํานึงถึงความสําคัญของการออกแบบวางแผน
ที่นง่ั โดยการดําเนินการออกแบบจากภายนอกเข้าภายใน
-กําหนดขนาดของฉาก พื้นที่ ตําแหน่งของที่นงั่ และบริ เวณพื้นที่ของผูส้ อน
-ออกแบบภูมิทศั น์ให้สวยงามและจัดขนาดที่นงั่ ทั้งหมดให้พอดีและมีคุณภาพ
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- กําหนดขนาดพื้นที่และความกว้างให้เหมาะกับทางเดินระหว่างที่นงั่
- หลังจากขั้นตอนเหล่านี้ ควรมีการกําหนดบริ เวณพื้นที่ของผนัง
ความจุของส่ วนที่เป็ นที่นงั่ ควรออกแบบให้มีพ้ืนที่ลดน้อยลงเพราะว่า ห้องเรี ยนที่มี
ขนาดเล็ก จะทําให้รูปแบบการจัดห้องเรี ยนไม่มีประสิ ทธิภาพ พื้นที่บริ เวณทางเดินระหว่างที่นงั่
แคบจะเป็ นอุปสรรค พื้นที่ใช้งานหรื อที่นงั่ ในห้องที่มีขนาดเล็กที่มีที่นง่ั ติดกัน จะไม่เป็ นที่ยอมรับ
ในเรื่ องของความสะดวกสบาย
ประเภทของห้องเรี ยนและลักษณะทัว่ ไป มาตรฐานของการจัดประเภทของห้องเรี ยนที่
เป็ นการออกแบบและการก่อสร้างของ The University of Lowa (General Assignment Classroom
Design Standards) ควรมีรายละเอียดการออกแบบในการจัดห้องให้มีความทันสมัยที่สุด ใช้งานได้
จริ งในการสอน และเป็ นที่ยอมรับของมหาลัยทัว่ ไป
(1) ห้องสัมมนา (Seminar room)
- จัดบริ เวณตรงกลางห้องให้มีโต๊ะขนาดใหญ่ หรื อโต๊ะขนาดเล็กหลายๆ ตัว
- จัดเป็ นกลุ่มให้เหมือนกับโต๊ะตัวเดียวบริ เวณตรงกลาง
- ออกแบบสําหรับนักเรี ยนไม่เกิน 22 คน
- ขนาดของห้องเรี ยนให้เหมะสมต้องมีขนาด 2.33 ตารางเมตร ต่อคน (25 sq ft / ที่
นัง่ ) หมายเหตุ (1 sq foot = 0.09290304 m2)
(2) ห้องเรี ยนขนาดเล็ก (Small Classroom)
- พื้นจะต้องเรี ยบ
- จัดห้องด้วยโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
- ออกแบบสําหรับนักเรี ยนไม่เกิน 50 คน
- ขนาดของห้องเรี ยนให้เหมาะสมต้องมีขนาด 2.33 ตารางเมตร ต่อคน (25 sq ft /
ที่นง่ั ) ในกรณี ของโต๊ะและเก้าอี้ และขนาด 1.67 ตารางเมตร ต่อคน (18 sq ft / ที่นงั่ ) ในกรณี ที่ใช้
โต๊ะบรรยาย
(3) ห้องเรี ยนขนาดใหญ่ (Large Classroom)
- ลักษณะการจัดที่นงั่ ให้เป็ นชั้นๆ มีพ้ืนที่ทางเข้าบริ เวณด้านหน้ามากพอแก่การ
เข้าถึงและการใช้งาน
- จัดห้องด้วยโต๊ะที่มีการยึดติดกับที่ เก้าอี้ที่เคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนย้ายได้
- ออกแบบสําหรับ 51 – 99 คน
- ขนาดของห้องเรี ยนที่เหมาะสมต้องมีขนาด 1.86 ตารางเมตร/คน(20 sq ft/ ที่นงั่ )
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(4) ห้องบรรยาย/ห้องประชุม (Lecture Hall / Auditorium)
- บริ เวณพื้นเอียงหรื อเป็ นชั้น
- จัดห้องโดยโต๊ะที่มีเก้าอี้ในตัวยึดติดกับที่ และที่นงั่ มีการติดหมายเลขแถวไว้เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน
- ออกแบบสําหรับ 100 คนขึ้นไป
- ขนาดของห้องที่เหมาะสมต้องมีขนาด 1.16 ตารางเมตรต่อคน (12 sq ft / ที่นง่ั )
มาตรฐานการออกแบบห้องเรี ยนของ University of Connecticut ได้มีมาตรฐานที่
กําหนดเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบห้องเรี ยนและห้องประชุมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาหรื อข้อจํากัด
ที่มีผลต่อพื้นที่เดิมที่เกิดขึ้น โดยกําหนดการออกแบบห้องเรี ยนต่างกันออกไป การออกแบบ
ห้องเรี ยนนี้มี 3 แบบ ได้แก่
(1) ห้องเรี ยนแบบที่ 1 ที่สามารถรองรับความจุของนักศึกษามากกว่า 49 คนขึ้นไป โดย
เป็ นพื้นห้องธรรมดาไม่ได้ทาํ เป็ นชั้นขั้นบันได (Non Tiered)
- พื้นที่ของห้องเรี ยนที่เหมาะสมต้องไม่นอ้ ย 1.85 – 2.22 ตารางเมตร/คน
(2) ห้องเรี ยนแบบที่ 2 ที่สามารถรองรับความจุของนักศึกษาได้ 50-99 คน โดยเป็ นพื้น
ห้องธรรมดาไม่ได้ทาํ เป็ นชั้นขั้นบันได (Non Tiered)
- พื้นที่ของห้องเรี ยนที่เหมาะสมต้องไม่นอ้ ยกว่า 1.85 – 2.22 ตารางเมตร/คน
(3) ห้องเรี ยนแบบที่ 3 ที่สามารถรองรับความจุของนักศึกษาได้ 100 คนขึ้นไป โดย
จัดเป็ นชั้นลักษณะขั้นบันไดตามแบบห้องบรรยายหรื อห้องประชุม
- พื้นที่ของห้องเรี ยนที่เหมาะสมต้องไม่นอ้ ยกว่า 1.58 – 1.77 ตารางเมตร/คน
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