
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์

แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชวิถี

Factors of the Physical Environment Affecting the Image

of Outpatient Department Area (OPD) in Rajavithi Hospital

สุปรีดิ์ บุญฤทธิ์1 และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์2

Supree Boonrit1 and Asst. Prof. Chumporn Moorapun, Ph.D.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail: supertramp397@gmail.com1 , kmchumpo@kmitl.ac.th2

บทคัดย่อ 

 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้การรักษาทางร่างกายและจิตใจแก่บุคคลต่างๆ แต่บ่อยครั้งเมื่อการ

เข้าใช้โรงพยาบาลของรัฐบาลกลับมีทัศนคติด้านลบแก่ผู้เข้าใช้งานในสถานที่นัน้ ประเด็นส่วนนีม้ีความ

น่าสนใจวา่สาเหตขุองทศันคติที่เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร และมีแนวทางแก้ไขไดอ้ยา่งไร สำาหรับงานวจิยัน้ีได้

เลือกโรงพยาบาลราชวถีิเป็นกรณศีกึษาซ่ึงต้ังอยู่ในส่วนกลางของเขตกรุงเทพมหานครและศกึษาในส่วน

ของแผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนก OPD ที่เป็นส่วนที่ผู้ใชบ้ริการสามารถรับรู้ถึงภาพลักษณข์องโรงพยาบาล

ได้เป็นส่วนแรก โดยเก็บข้อมูลจากการประเมินผลทัศนคติที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของภาพ

ลักษณ ์ในงานวจิยัน้ีศกึษาเฉพาะปัจจยัของสภาพแวดล้อมทางกายภาพเทา่น้ัน ผา่นการประเมินผลทาง

ทศันคติของกลุ่มตัวอยา่ง จำานวน 50 คน โดยใชรู้ปถ่ายจากสถานที่จริงของแผนกผู้ป่วยนอก ผลที่ไดจ้าก

การเก็บข้อมูลนั้น พบว่า ร่องรอยจาการใช้งาน โทนสีและวัสดุ แสงสว่าง และความกลมกลืนของการ

ออกแบบเป็นปัจจัยที่มีผลทางทัศนคติ 

Abstract

 A Hospital is a place where patients’ body and soul are healed. However, patients often 

hold negative attitude towards hospitals. The interesting issue that should be discussed is the 

way this negative attitude develops which may point forward to any possible solution to this 

problem. For this research, Rajavithi Hospital is employed as a case study. It is located in the 

center of Bangkok. The study focuses on the outpatient department or OPD because this depart-

ment is the first part patients has interaction with and recognize the overall image of the hospital. 

The collected data evaluates attitudes towards the physical environment of the image. In this 

research, only the physical environment is studied. The evaluation of attitudes of a sample group 

of 50 participants is conducted using photographs of the outpatient department area. The results 
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of the data collection suggest that traces from use, colors and materials, light and harmony of 

design all play a role in the participants’ attitude. Keyword: Attitude, Government’s hospital, 

Outpatient Department

คำาสำาคัญ (Keywords): ทัศนคติ (Attitude), โรงพยาบาลรัฐบาล (Government’s Hospital), แผนกผู้ป่วยนอก 

OPD (Outpatient Department)

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้าน

สุขภาพแก่ผู ้ป ่วย โดยมุง่เน้นในการส่งเสร ิม 

ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือ

โรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โรง

พยาบาลจงึเป็นสถานที่พ้ืนฐานที่มีความจำาเป็นใน

การใชบ้ริการ โดยทั่วไปโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คือ โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชน โดยเมือ่พิจารณาทัศนคติที่มีภาพลักษณ์

ของโรงพยาบาลจากบุคคลท่ัวไปท่ีมีต่อโรงพยาบาล

ท้ังสองประเภท พบว่า โรงพยาบาลรัฐบาลมีผลทาง

ทัศนคติในทางลบ ในทางกลับกันโรงพยาบาล

เอกชนกลับมีผลทางทัศนคติในทางบวก 

 เคิร์ท เลวิน กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมมนุษย์

เกิดจากความสมัพันธ์ระหว่างอิทธิพลภายในตัว

บุคคลกับอิทธิพลภายนอกที่แต่ละบุคคลรับรู ้ ที่

เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรม ประกอบกับ ทฤษฎี

ปัญญาทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูร่า กล่าวไว้ว่า 

พฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์

ประกอบทางสภาพแวดล้อม องค์ประกอบท้ัง 3 น้ี

จะมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ดงัน้ัน ความสัมพันธ์

สภาพแวดล ้อมทางกายภาพที ่เป ็นอิทธ ิพล

ภายนอกกับทัศนคติที่เป็นพฤติกรรมภายในของ

มนุษย์ย่อมส่งผลต่อกัน

 ภาพลักษณ์เป็นของสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่สามารถรับรู ้ และภาพลักษณ์ของโรง

พยาบาลก็เป็นส่วนหนึง่ที ่ส ำาคัญที่ช่วยให้โรง

พยาบาลมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจในการ

รักษา แต่บ่อยคร้ังที่โรงพยาบาลรัฐบาลถูกมองวา่

ไม่น่าใช้บริการ ด้วยภาพลักษณ์ของสถานที่ที่ถูก

แสดงออกมา 

 แผนกผู้ป่วยนอก หรือแผนก OPD (Out-

patient Department) คอื ส่วนที่ผู้ป่วยเข้ารักษาใน

โรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้ทำาการนอนพักฟืน้รักษา

ตัวในโรงพยาบาล แผนกนีเ้ป็นเหมือนส่วนที ่

รองรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลที่จะเข้า

ทำาการรักษาหรือเป็นคัดแยกผู ้ใช้บริการไปยัง

แผนกต่างๆ ดังนั้น ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก

จึงเป็นส่วนที่สามารถรับรูถ้ึงภาพลักษณ์ของโรง

พยาบาลได้เป็นสว่นต้นๆ และส่งผลต่อทัศนคติ

แก่ผู้ใช้บริการได้เช่นกัน

 ในงานวิจัยนีใ้ช้โรงพยาบาลราชวิถเีปน็

กรณีศึกษา โดยเป็น 1 ใน 21 โรงพยาบาลรัฐบาล

ในเขตกรุงเทพมหานครที่รับบัตรประกันสังคมและ

สถานที่ที่ต้ังอยู่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ต้ัง

อยู่ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จึงมีโอกาสที่บุคคล

ต่างๆ สามารถเข้าถึงการใชง้านได ้ประกอบกับได้

มีการศึกษานำาร่อง (กลุ่มตัวอย่าง 30 คน) หาโรง

พยาบาลของรัฐบาลที ่เป็นที ่ร ูจ้ักและส่งผลต่อ
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ทัศนคติแก่ผู ้ประเมิน ผลที ่ได้คือโรงพยาบาล

ราชวิถีสอดคล้องทั้งสองกรณีดังกล่าว งานวิจัยนี้

ให้ความสนใจปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที ่ส่งผลต่อทัศนคติในด้านภาพลักษณ์ของโรง

พยาบาลรัฐบาลในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) โดย

ศกึษาวา่ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางกายภาพใดที่ส่ง

ผลต่อทัศนคติด้านภาพลักษณ์ เพือ่สร้างเป็น

แนวทางการในปรับปรุงใหโ้รงพยาบาลของรัฐบาล

มีผลที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1 .  ศึกษาป ัจ จัยสภาพแวดล ้อมทาง

กายภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลในแผนกผู้ป่วย

นอก (OPD) ที่ส่งผลต่อทัศนคติด้านภาพลักษณ์

ของผู้ใช้บริการ

 2. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมภายในของโรงพยาบาลรฐับาลในแผนก

ผู้ป่วยนอก (OPD)

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

 อัลเบิร์ต แบนดูร่า กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม 

องค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทาง

สภาพแวดล้อม องค์ประกอบทั ้ง 3 น ีจ้ะม ี

ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน กล่าวคอื พฤติกรรมของ

มนุษย์สามารถกำาหนดสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมก็

สามารถกำาหนดพฤติกรรม พฤติกรรมสามารถ

กำาหนดองค์ประกอบส่วนบุคคล องค์ประกอบ

ส่วนบุคคลก็สามารถกำาหนดพฤติกรรมได้เช่นกัน 

ในทำานองเดียวกัน องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และองค์ประกอบส่วนบุคคลก็มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน 

(ภัทรธิรา ผลงาม, 2544)

 

รูปที่ 1 ทฤษฏีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม

2.2 ทฤษฎีสนามของเลวิน

 พฤติกรรม (B) ย่อมขึน้กับความสัมพันธ์

ระหว่างสภาพแวดล้อมที ่บ ุคคลรับรู ้ (E) กับ

อทิธิพลต่างๆ ของบุคคล (P) (วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร, 

2554)

 

รูปที่ 2 ทฤษฏีของเคิร์ต เลวิน

2.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ

 การเรียนรูข้องสิง่มีชีวิตเกิดจากการวาง

เงื่อนไข (Conditioning) คือ การตอบสนองหรือ

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ต้องมีเงื่อนไขหรือมีการ

สร้างสถานการณใ์หเ้กิดข้ึน ทฤษฎีการวางเงื่อนไข

ของพาฟลอฟ นอกจากจะเป็นการเรียนรูท้ี่เกิด

จากการวางเงื่อนไขหรือมีการสร้างสถานการณข้ึ์น

มาแล้ว ยงัหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง 

สิง่เร้ากับปฏิกิริยาตอบสนองอย่างฉับพลัน หรือ

ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) ซึ่งพาฟลอฟได้อธิบาย
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เร่ืองราวการวางเง่ือนไขในแงข่องส่ิงเร้า (Stimulus 

- S) และการตอบสนอง (Response - R) (ภารดี 

ถิระโชติ, 2552)

 
รูปที่ 3 ทฤษฏีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ

2.3 กระบวนการทางพฤติกรรม

 ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพ

แวดล้อมกายภาพนัน้ การเกิดกระบวนการทาง

พฤติกรรมจำาแนกขั้นตอนได้คือ

 2.3.1 พฤติกรรมภายใน แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คอื กระบวนการรับรู้ (Perception) คอืกระบวนการ

รับข่าวสารจากสภาพแวดล้อมโดยผา่นทางระบบ

ประสาทสัมผสั อีกส่วนเป็นกระบวนการรู้ (Cogni-

tion) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ทางจิตที่รวมการเรียนรู้ การจำา การคิด หรือการ

ตอบสนองทางอารมณ์เกิดเป็นกระบวนการทาง

ด้านอารมณ์ (Affect) ก็จัดอยู่ในพฤติกรรมภายใน

 2.3.2 พฤติกรรมภายนอก คอื กระบวนการ

ที่บุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมที่มี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมผ่านการกระทำา 

เป็นที่สังเกตไดจ้ากภายนอก (วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร, 

2554)

2.4 ความหมายของภาพลักษณ์และทัศนคติ

 ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่เกิด

ข้ึนในจติใจตามความรู้สึกนึกคดิที่บุคคลมีต่อส่ิงใด

ส ิง่หน ึง่  โดยภาพที ่เก ิดมาจากคุณล ักษณะ 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทาง

ออ้มที่บุคคลน้ันรับรู้แล้วกำาหนดภาพข้ึนตาม การ

รับรู้ ความเชื่อ และทศันะของตนเอง (เบญจวรรณ, 

2550) จำาแนกออกตามสถานการณ์ที่ปรากฏ ได้ 

2 ประเภท คือ

 ก) ภาพลักษณท์ี่เป็นจริง เป็นภาพที่บุคคล

รับรู้วา่เกิดจริงตามประสบการณท์ี่ไดรั้บ (Strasen, 

1992)

 ข) ภาพลักษณใ์นอดุมคติ เป็นภาพที่บุคคล

คาดหวังให้เกิดขึ้น (Strasen, 1992)

 ทัศนคติ (Attitude) คือ การแสดงออกถึง

ความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ 

หรือเหตุการณส่ิ์งใดส่ิงหน่ึง ทศันคติสามารถสร้าง

ขึน้จากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันของ

บุคคลหน่ึงๆ สามารถตรวจวัดและเปล่ียนแปลงได้ 

ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลน้ัน แบ่งได้ 

3 ประเภท คือ

 ก) ทศันคติทางบวก (Positive Attitude) คอื 

ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีหรือยอมรับ

 ข) ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) คือ 

การแสดงออก หรือความรูส้ึกต่อสิง่แวดล้อมใน

ทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย

 ค) การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมี

ทัศนคติเฉยๆ (Neutral Attitude) คือ มีทัศนคติ

เป็นกลาง ไม่มีแนวโน้มทัศนคติ (ดารณี, 2542)

2.5 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 2.5.1 จากบทความ Haunted Fragment : 

Unsettling Qualities of an abandoned Hospital 

เขียนโดย ดร.ณฎัฐณิ ีกาญจนาภรณ ์เน้ือหากล่าว

ถึงโรงพยาบาลยาสูบที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ต้ังอยู่ยา่น

สาทร โดยพ้ืนฐานโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีเกิด 

การรักษาและความตายเกิดข้ึนในสถานที่อยู่ปกติ 
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การรับรูค้วามหมายของสถานที่จึงเป็นในทิศทาง

ของความเจบ็ป่วย ความรู้สึกที่ไม่ดแีละความเป็น

ความตายเกีย่วข้อง เมือ่องค์ประกอบทางสถา-

ปัตยกรรมมีร่องรอยที่ไม่ได้รับการดูแล การถูกใช้

งาน การเสื่อมสภาพลง ทำาให้ภาพลักษณ์ด้านลบ

ปรากฏเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน องค์ประกอบเหล่าน้ี

เป็นตัวเสริมแรงใหภ้าพลักษณข์องสถานที่เป็นไป

ในทิศทางที่น่าหวาดกลัว

 2.5.2 เร่ืองของสีผ้าท่ีใช้ในโรงพยาบาล พบว่า

สีเขียวหรือสีฟ้านั้นไดถู้กออกแบบไวต้ามประเดน็ 

ดังนี้

 ก) ช่วยลดภาวะภาพติดตา (After-Image) 

ของแพทย ์เน่ืองจากแพทยเ์วลาทำาการผา่ตัดเป็น

เวลานาน ภาพที่มองเป็นสีแดงเม่ือละสายตา ภาพ

จึงติดตาเป็นเป็นภาพสีเขียว (สีตรงข้ามกบัสีที่

มอง) จึงนิยมใช้ผ้าที่มีสีเขียวเพือ่ลดภาวะภาพ

ติดตาลง (http://www.rmutphysics.com, 2558)

 ข) ช่วยในการลดความเด่นชัดของสีแดง

ของเลือด เน่ืองจากสีเขียวเป็นคู่ตรงข้ามกับสีแดง

เมื่อถูกผสมกัน สีที่ออกมาจะถูกลดความเข้มลง

 ค) สีเขียวที่นิยมใช้ คือ สี CI Vat Green 1 

ที่ทนต่อการซักฟอกด้วยคลอรีนเข้มข้นได้ ในขัน้

ตอนการฆ่าเชื้อ (เคมีและฟิสิกส์ของส่ิงทอ, 2557)

จากการรวบรวมข้อมูลเนือ้หาและทฤษฎีที่เกีย่ว

ข้องสรุปผลได้ดังนี้ ทัศนคติที่เกิดขึ้น (พฤติกรรม

ภายใน) มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและองค์ประกอบ

ของในตัวบุคคล ซึ่งองค์ประกอบในตัวบุคคลเอง 

สามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบๆ ตัวที่สื่อสารออกมา

และจดจำา เมือ่มีการถูกกระตุน้ก็จะมีการตอบ

สนองต่อส่ิงเร้าน้ัน และในส่วนของวสัดทุี่ถูกนำามา

ใชง้านอาจถูกใหค้วามสำาคญัจากประโยชน์การใช้

เพียงด้านเดียว ซึ่งอาจส่งผลเสียในอีกด้านได้

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 ภายในงานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงวินิจฉัย 

ที่มุง่หาสาเหตุว่าสิง่ใดส่งผลทางทัศนคติแก่ภาพ

ลักษณ์ของโรงพยาบาลราชวิถี แผนกผู้ป่วยนอก 

(OPD) โดยผ่านการประเมินผลทางทัศนคติจาก

แบบสอบถามที่ทำาขึ้น 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง

 ในงานวจิยัน้ีเก็บข้อมูลจากบุคคลทั่วไปใน

เขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการโรงพยาบาล

รัฐบาล จำานวน 50 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างมี

ระบบโดยกระจายการเก็บข้อมูลไปหลายๆ ที่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใช้วันและเวลาราชการที่

บุคคลต่างๆ สามารถมีโอกาสเข้าใช้โรงพยาบาล

รัฐบาล คอื วนัจนัทร์-วนัศกุร์ ในชว่งเวลากลางวนั 

โดยการสุม่เก็บข้อมูลนัน้ใช้การสุม่แบบบังเอิญ 

ตามความสะดวกแก่ผู้ให้ข้อมูล และในส่วนของ

กระบวนการศึกษานำาร่องเพือ่หากรณีศึกษา ได้

ทำาการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน ์

จำานวน 30 ชุด โดยการสุ่มแบบบังเอิญ

3.2 การชี้วัดตัวแปร

 ตามปัญหาของงานวิจัยนีค้ือ การมุง่หา

สาเหตุจากปัจจยัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่ง

ผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล

รัฐบาล จึงประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในแผนกผู้ป่วย

นอก เช่น โทนสี แสงสว่าง รูปแบบวัสดุ ร่องรอย

การใช้งาน เป็นต้น ส่วนตัวแปรตาม คือ ผลของ

ทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ ว่าเป็นไปในทิศทางใด 

เช่น ทิศทางบวก ลบ หรือไม่มีทัศนคติใดๆ โดย

ภายในแบบสอบถามจะมีคำาถามปลายเปิดควบคู่

เพือ่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม บอกถึงสาเหตุที่เกิด

ทัศนคติด้านลบเกิดขึ้น
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3.3 สถานที่กรณีศึกษา

 การทำาวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้โรงพยาบาลราชวิถี 

เป็นกรณีศึกษา เพราะโรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็น    

โรงพยาบาลของรัฐบาลที ่ต ัง้อยู ่ใจกลางเมือง 

รองรับการใช้บัตรประกันสังคม จึงเป็นสถานที่ที่

บุคคลต่างๆ สามารถมีโอกาสเข้าใช้งานได้ และ

เป็นที่รูจ้ักของผู้คนโดยทั่วไป ประกอบกับมีการ

ทำาการศึกษานำาร่องก่อนเก็บข้อมูลจริง โดยตัง้

ประเด็นไว้ว่าสถานที่ใดเป็นที่รู้จัก สามารถเข้าใช้

บริการและส่งผลทางทัศนคติแก่ผู้ประเมิน

3.4 ขั้นตอนการวิจัย

 มีด้วยกัน 2 ส่วนคือ 

 3.4.1 การเก็บข้อมูล ขั้นแรกเป็นการเก็บ

ท่ัวไปของสถานท่ี เช่น รูปถ่าย องค์ประกอบภายใน

พื้นที่ จากนั้นจึงนำาข้อมูลมาทำาแบบสอบถามขึ้น 

โดยใช้รูปภาพที่ถ่ายจริงจากสถานที่มาให้กลุม่

ตัวอยา่งประเมินทศันคติ พร้อมตอบคำาถามปลาย

เปิดว่า สิ่งใดที่เป็นเหตุให้เกิดผลทางทัศนคติด้าน

ลบขึ้น 

 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ว่า

ส่ิงใดที่มีผลต่อทศันคติดา้นลบต่อภาพลักษณข์อง

แผนกผู้ป่วยนอก เพ่ือที่จะไดน้ำาผลมาปรับปรุงให้

ภาพลักษณ์ในแผนกผู้ป่วยนอกมีทัศนคติที่ดีขึ้น

4. ผลการวิจัย

 จากการรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน

ทัศนคติ จำานวน 4 ภาพ ดังนี้

รูปที่ 4 บริเวณทางเข้าตึก

 จากภาพที่ 4 พบว่า ร้อยละ 84 มีผลทาง

ทัศนคติด้านลบ และองค์ประกอบที ่ม ีผลต่อ

ทัศนคติ คือ ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 69 แสง

สว่าง ร้อยละ 50 และโทนสี ร้อยละ 28 โดยระบุ

สาเหตุไว้ ความไม่เป็นระเบียบทำาให้เกิดความ

วุ่นวาย สับสน แสงสว่างที่น้อยทำาให้รูส้ึกหดหู่ 

และโทนสีที่ดูไม่สดชื่น เช่น สีเขียวของผ้าปูเตียง 

ที่ดูแล้วรู้สึกถึงความไม่สบาย

 
รูปที่ 5 โถงทางเดิน

 จากภาพที่ 5 พบว่า ร้อยละ 94 มีผลทาง

ทัศนคติด้านลบ และองค์ประกอบที ่ม ีผลต่อ

ทัศนคติคือ แสงสว่าง ร้อยละ 94 และโทนสี ร้อยละ 

44 โดยระบุสาเหตุไวว้า่ บรรยากาศดมืูดหม่น สีสัน

ดูหดหู่
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รูปที่ 6 บริเวณจุดนั่งรอ

 จากภาพที่ 6 พบว่า ร้อยละ 38 ไม่มีผล

ทางทัศนคติ และองค์ประกอบที่มีผลต่อทัศนคติ 

คือ ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 41 โทนสี ร้อยละ 

34 และแสงสว่าง ร้อยละ 28 โดยระบุสาเหตุไว้ว่า 

บรรยากาศมีความโล่งสบาย มีแสงธรรมชาติ ไม่

อึดอัด

 

รูปที่ 7 โถงทางเดิน

 จากภาพที่ 7 พบวา่ โดยส่วนมากมีผลทาง

ทัศนคติด้านลบ ร้อยละ 59 และองค์ประกอบที่มี

ผลต่อทัศนคติ คือ ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 47 

วัสดุ ร้อยละ 44 และแสงสว่าง ร้อยละ 22 โดยระบุ

สาเหตุไว้ว่า ความไม่เป็นระเบียบของงานตกแต่ง 

และการใช้วิธีการชี้นำาที่เข้าใจดูแล้ววุ่นวาย

5. อภิปรายผล

 เมื่อนำาเข้ามูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ พบว่า

ปัจจัยที่มีผลทางทัศนคติในด้านภาพลักษณ์ คือ 

ความเป็นระเบียบ แสงสวา่ง โทนสี และวสัด ุดว้ย

เหตุผลของการจดัวางเฟอร์นิเจอร์หรือการตกแต่ง

ที ่ไม่เป็นระเบียบ ทำาให้เกิดความรูส้ ึกวุ ่นวาย 

สับสน แสงสว่างที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน 

อึดอัด โทนสีที่ออกมาให้ความรูส้ึกหม่นหมอง 

และวัสดุที่ไม่ทันสมัย ทำาให้เกิดผลต่อความรูส้ึก

ถึงความเก่าของสถานที่

 จากผลการวิจัยนีพ้บว่า สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพมีความสัมพันธ์ความทัศนคติด้าน

ภาพลักษณ ์ซ่ึงสอดคล้องตามทฤษฏีแบนดลู่าและ

เลวิน และองค์ประกอบของตัวบุคคลเองก็มีส่วน

ช่วยแปรผลทัศนคติออกมาเช่นกัน ดังเช่น ตัว

บุคคลได้เรียนรูว้่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เป็น

เรื่องของความเจ็บป่วย ความเป็นความตายเป็น

พ้ืนฐาน หากมีองคป์ระกอบที่มากระตุ้นทำาใหแ้ปร

ผลเป็นทัศนคติด้านลบได้ หรือแม้กระทั่งสีของ

วัสดุที ่ถูกเลือกใช้ เช่น ผ้าปูเตียงสีเขียว จาก

ประสบการณ์เดิมที่เรียนรูว้่าสีเขียวเป็นสีที่ใช้ใน 

โรงพยาบาลอยู่บ่อยคร้ัง เม่ือพบเหน็ก็จะนึกไดว้า่

เป็นโรงพยาบาล ทำาให้ทัศนคติมีเกิดไปในทิศทางลบ 

ซึง่สอดคล้องตามทฤษฏีการวางเงื ่อนไขของ      

พาฟลอฟ 

 ดังนัน้ ปัจจัยทางกายภาพในการสร้าง

ทัศนคติที่ดีในด้านภาพลักษณ์ คือ การสร้างองค์

ประกอบทางกายภาพที่ลดรูส้ ึกถึงการเป็นโรง

พยาบาลลง หรือส่ิงที่ช้ีนำาวา่เป็นโรงพยาบาล และ

ประกอบกับการไม่สร้างสิง่กระตุน้ความรูส้ ึก

รบกวนจิตใจ เช่น แสงสว่างที่น้อยเกินไป ความ

ไม่เป็นระเบียบ และวสัดทุี่เก่าล้าสมัยหรือร่องรอย

การใช้งาน เพราะโดยองค์ประกอบของตัวบุคคล

เรียนรู้ว่าโรงพยาบาล คือ สถานท่ีแห่งความเจ็บป่วย
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจบัุนความเจริญก้าวหน้าที่เกิดข้ึนในสังคมเนน้การพัฒนาเพียงดา้นวตัถจุนละเลยการพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทำาให้ผู้คนเกิดความเครียดและหันมาพึง่พาศาสนา ซึง่จะเห็นได้ว่าความสนใจ

ในการเข้าปฏิบัติธรรมมีมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า พื้นที่ของสำานักปฏิบัติธรรมเป็นเหตุ

จงูใจอยา่งหน่ึงในการเลือกสำานักปฏิบัติธรรม ทำาใหต้อ้งการศกึษาขนาด รปูแบบ ลำาดบัและความสัมพันธ์

ของพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมและพฤติกรรมปฏิบัติธรรม ด้วยวิธีการสำารวจพื้นที่ภาคสนาม 

การสังเกต และการสัมภาษณ์ การศึกษาครัง้นีจ้ะให้ข้อมูลกับนักออกแบบและผู้สนใจการปฏิบัติธรรม  

ในประเด็นเชิงพื้นที่ของสำานักปฏิบัติธรรม

Abstract

 Nowadays, social progress emphasizes on developing objects but neglects morality. This 

causes stress, which is a reason why people pay more attention to their religions. As these days, 

people are more interested in practicing the Dharma. According to the literature review, one of 

the most importance reasons for choosing Dharma retreat is the Dharma practicing area. This 

article studies size, layout, connecting areas for Dharma retreat as well as activities and behaviors 

while practicing the Dharma by surveying Dharma retreat areas, observation and interview. This 

study provides the spatial data of the Dharma retreat areas for designers and people who 

practice the Dharma.
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คำาสำาคัญ (Keywords): พื้นที่ปฏิบัติธรรม (Dharma Retreat), กิจกรรมปฏิบัติธรรม (Activity), พฤติกรรม

ปฏิบัติธรรม (Behavior) 

1.บทนำา

1.1 ความสำาคัญและความเป็นมาของปัญหา

 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในสังคมเน้น

การพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นสำาคัญ ผู้คนในยุค

สมัยนีเ้กิดความเครียดในทางพระพุทธศาสนา

เรียกว่าความทุกข์ (พุทธทาส ภิกขุ, 2533) ผู้คน

มากมายมุง่เข้าสูธ่รรมะ เพือ่เป็นหนทางดับทุกข์ 

เร ียกว่า ธรรมโอสถ (กองพุทธศาสนศึกษา 

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) นัน่คือการ

ปฏิบัติธรรม ปัจจุบันความนิยมในการเข้าปฏิบัติ

ธรรม เพ่ิมข้ึนและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะมาเป็น คร้ัง

คราวตามความสะดวก คอื เม่ือเกิดความทกุข์และ 

ต้องการผ่อนคลายความเครียด (ภัทรพร สิริกาญจน, 

2551) ส่วนเหตุผลในการเลือกสำานักท่ีจะไปดับทุกข์ 

มีเหตุจูงใจหลายประการเช่นความศรัทธาต่อเจ้า

สำานัก ชื่นชอบวธีิการสอนและพอใจในสถานที่ฝกึ

ปฏิบัติ เป็นต้น (ภัทรพร สิริกาญจน, 2551) จะเห็นได้ว่า 

สถานที่มีความสำาคัญเช่นกัน ในทางพุทธศาสนา 

การนัง่สมาธิปฏิบัติธรรมนอกจากจะปฏิบัติตาม

คำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องอาศัยองค์

ประกอบอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมในการปฏิบัติธรรม เรียก

ว่า สัปปายะ 7 เช่น อาวาสสัปปายะ (สถานที่ที่เหมาะ

สม) โคจรสัปปายะ (มีแหล่งอาหารอยู่ไม่ใกล้ไม่

ไกล) อตุุสัปปายะ (สภาพแวดล้อม อากาศที่เหมาะ

สม) เป็นต้น ซึง่จะเห็นได้ว่าแม้ในทางพระพุทธ

ศาสนา สถานที่ในการปฏิบัติธรรมก็มีความสำาคญั

เช่นกัน ด้วยเหตุนีท้ำาให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษา

พืน้ที ่ที ่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมว่ามีความสัมพันธ์กับ

กิจกรรม พฤติกรรม อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ

ขนาด ลำาดับ และความสัมพันธ์ของพืน้ที่ที่ใช้ใน

การปฏิบัติธรรมให้ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.2.1 เพือ่ศึกษากิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการ

ปฏิบัติธรรม

 1.2.2 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบัติ

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

 1.2.3 เพื่อศึกษาขนาด รูปแบบพื้นที่ ลำาดับ 

และความส ัมพ ันธ ์ของพ ืน้ที ่ที ่สน ับสน ุนต ่อ

กิจกรรมและพฤติกรรมการปฏิบัติธรรม

 จากวตัถุประสงค ์เหตุผลที่ผู้วจิยัต้องศกึษา

ทั้งกิจกรรมและพฤติกรรม เน่ืองจากกิจกรรมและ 

พฤติกรรมมีความหมายที่แตกต่างกัน กิจกรรมคอื 

การกระทำาการปฏิบัติบางอย่างเพือ่ให้บรรลุเป้า

หมาย หรือวตัถุประสงค์ที่ต้ังไว ้ส่วนพฤติกรรมน้ัน

คือ วิธีการ กริยา ลักษณะท่าทางในการประพฤติ

ปฏิบัติกิจกรรม

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ศึกษากิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติ

ธรรมเท่านั้น ซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึง การ

ประพฤติปฏิบัติความดี อยู่ในศีลในธรรมตามคำาสอน

ของพระพุทธศาสนา สำานักปฏิบัติธรรมไดก้ำาหนด

กิจกรรม ขัน้ตอนและเวลาของแต่ละกิจกรรมไว้

แล้วและจะไม่รวมศาสนพิธีอื่นๆ อกีทั้งศกึษากลุ่ม

ตัวอยา่งกลุ่มที่เพ่ิงเคยมาปฏิบัติข้ันเร่ิมต้นหรือยงั

ต้องมีผู้ดแูลในข้ันตอนและวธีิการฝกึปฏิบัติเทา่น้ัน 

เนือ่งจากเมือ่ผู้วิจัยได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 

พบวา่ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนเช่ียวชาญแล้วไม่ต้องการ

พื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุน

การปฏิบัติธรรมมากเท่ากับผู้ปฏิบัติธรรมขัน้เริม่

ต้นที่มีความต้องการพืน้ที่ที่อำานวยความสะดวก 

สนับสนุนและส่งเสริมในการฝึกปฏิบัติธรรม
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1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ศึกษาสำานักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในเขตกรุง-

เทพมหานครเท่าน้ัน จำานวน 2  แห่ง คือ วัดปทุม-

วนารามและวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ เน่ืองจาก

มีความหลากหลายด้านพื้นที่ คือ มีความครอบ-

คลุมทั้งพื้นที่เปิด พื้นที่กึ่งเปิดและพื้นที่ปิด อีกทั้ง

ยังมีความสามารถในการรองรับจำานวนผู้มาปฏิบัติ

300-500 คน และมีกิจกรรมที่ใกล้เคยีงกัน ซ่ึงเป็น

ไปตามเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษาครั้งนี้ ศึกษา

พ้ืนที่ที่ใชฝ้กึปฏิบติัธรรมของพุทธศาสนิกชน ไดแ้ก่ 

ศาลาปฏิบัติธรรม โรงอาหาร ที ่พัก อุบาสก 

อุบาสิกา พื้นที่ส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรม การฝึก

ปฏิบัติธรรม เช่น ลานเดินจงกรม พื้นที่นั่ง สมาธิ

ภายนอกอาคาร

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.4.1 ทำาให้ทราบถึงกิจกรรมและลำาดับข้ันตอน 

ของการปฏิบัติธรรม

 1.4.2 ทำาใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผู้มาปฏิบัติ

ธรรมต่อการใช้พื้นที่ในสำานักปฏิบัติธรรม

 1.4.3 ทำาใหท้ราบถึงลักษณะ ลำาดบัและความ

สัมพันธ์ของพืน้ที ่ที ่สนับสนุนต่อกิจกรรมและ

พฤติกรรมการปฏิบัติธรรม

 1.4.4 เพือ่เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาการ

ออกแบบพ้ืนที่ใชส้อยและความสัมพันธ์ของพ้ืนที่

นั้นๆ ในสำานักปฏิบัติธรรม

2. วิธีการดำาเนินการวิจัย

2.1 กำาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.2 ศึกษาแนวคิดทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 

เช่น ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม กิจกรรมการ

ปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้าง พฤติกรรมการทำากิจกรรม

ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรและลักษณะหลักเกณฑ์ด้าน

พื้นที่ของสำานักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไร เป็นต้น

2.3 ศึกษา สำารวจลักษณะทางกายภาพเบ้ืองต้น 

10 สำานักปฏิบัติธรรม คือ วัดยานนาวา วัด

มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ วดัปทมุวนาราม วดัเทว-

ราชกุญชร วัดปรุณาวาส วัดโสมนัสวิหาร วัดดุสิ-

ดาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดนาคปรก และวัด

พิชยญาติการาม ด้วยวิธีเก็บรวบรวมภาคสนาม

เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษา

2.4 ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นทีป่ฏิบัติธรรม

ด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและทำาซ้ำาอีก

ครั้งด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม

2.5 ศึกษาพื้นทีท่ีใ่ช้ในการปฏิบัติทำา โดยการ

สำารวจพืน้ที ่ด้วยการสเกตซ์ภาพผังพืน้ ราย

ละเอียดและรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์

3.ผลการศึกษา

3.1 กิจกรรมการปฏิบัติธรรม 2 กรณีศึกษามี 

การเรียงลำาดับเวลาและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน 

ซึ่งกิจกรรมในที่นี้คือ สิ่งที่สำานักปฏิบัต ิธรรม 

กำาหนดให้ผู้มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามเพื่อ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของสำานักปฏิบัติธรรมแต่ละสำานัก 

สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ 3 หมวดหมู่คือ 

3.1.1 กิจกรรมลงทะเบียน ประกอบด้วย ลงชื่อ 

ศึกษาตารางกิจกรรม นำาสัมภาระไปเก็บและ

เปลีย่นชุดขาวเพือ่รอทำากิจกรรมทางศาสนา ข้อ

แตกต่าง วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิจะมีการฝาก

โทรศัพท์ไว้กับเจ้าหน้าที่ 

3.1.2 กิจกรรมทางศาสนา ประกอบดว้ย สวดมนต์ 

ฟังธรรม นัง่สมาธิ เดินจงกรม ข้อแตกต่างคือ 

วัดปทุมวนารามมีการตักบาตรและกวาดลานวัด 

ส่วนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิม์ีสอบอารมณ์ 

3.1.3 กิจกรรมท่ีเป็นกิจวัตรประจำาวัน ประกอบด้วย 

ทำากิจส่วนตัว รับประทานอาหาร ดื่มน้ำาปานะและ

พักผอ่นนอนหลับ ซ่ึงทั้งเป็นกิจกรรมที่เหมือนกัน

ทั้งสองกรณีศึกษา
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3.2 ลำาดับ ความสัมพันธ์ของกิจกรรมปฏิบัติธรรม

3.2.1 วัดปทุมวนาราม

     รูปที่ 1 ผังลำาดับกิจกรรมในการปฏิบัติธรรม 

    วัดปทุมวนาราม

 จากรูปที ่ 1 สรุปว่า พืน้ที ่ก ิจกรรมลง

ทะเบียนน้ัน เป็นพ้ืนที่กิจกรรมเร่ิมต้นและกิจกรรม

สุดท้าย พื้นที่กิจกรรมทางศาสนาเป็นพื้นที่ที่เกิด

กิจกรรมมากที่สุดทำาให้เกิดพืน้ที่ขนาดใหญ่และ

พ้ืนที่กิจกรรมที่เป็นกิจวตัรประจำาวนัจะมีการสลับ

การใช้พื้นที่กันไปมากับกิจกรรมทางศาสนา

3.3.2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

 

         รูปที่ 2  ผังลำาดับกิจกรรมการปฏิบัติธรรม 

          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 จากรูปที ่ 2 สรุปว่า พืน้ที ่ก ิจกรรมลง

ทะเบียนน้ัน เป็นพ้ืนที่กิจกรรมเร่ิมต้นและกิจกรรม

สุดท้าย ส่วนพื้นที่กิจกรรมทางศาสนาเป็นพื้นที่ที่

เกิดกิจกรรมมากที่สุดเช่นกัน แต่พื้นที่มีขนาดเล็ก

กว่าวัดปทุมวนาราม และพืน้ที ่กิจกรรมที่เป็น

กิจวตัรประจำาวนัจะมีการสลับการใชพ้ื้นที่กับพ้ืนที่

ทำากิจกรรมทางศาสนาเช่นกัน

 ท้ัง 2 กรณีศึกษามีกิจกรรมหลักใกล้เคียงกัน 

อาจจะมีแตกต่างกันบ้างตามวัตถุประสงค์ของ

แต่ละสำานัก ซึง่กิจกรรมเหล่านีม้ีการเรียงลำาดับ

ของกิจกรรม และมีช่วงเวลาในการทำากิจกรรมที่

คล้ายคลึงกัน จากภาพวัดปทุมวนารามมีลำาดับของ

กิจกรรมที่ซับซ้อนกวา่วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ์ิ 

เน่ืองจาก วดัปทมุวนารามมีพ้ืนที่สำาหรับฝกึปฏิบัติ

ธรรมที่ใหญ่กวา่วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ แต่ทั้ง

สองกรณีศึกษา สามารถรองรับจำานวนผู้ปฏิบัติ

ธรรมไดใ้กล้เคยีงกัน เน่ืองจากวดัมหาธาตุยวุราช-

รังสฤษฎิม์ีระบบการจัดการพืน้ที่ให้ผู ้มาปฏิบัติ

ธรรมสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างไม่ติดขัด เช่น มี

เจ้าหน้าที่คอยแนะนำาการใช้พืน้ที่ในส่วนต่างๆ 

ก่อนเริ่มปฏิบัติ เป็นต้น

3.3 พฤติกรรมการปฏิบัติกจิกรรมปฏิบัติธรรม
ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมในการใช้พื้นที่

กิจกรรม ขนาดพื้นที่ใช้งานต่อ 1 คน 

วัดปทุมวนารา         วัดมหาธาตุฯ

สวดมนต์

นั่งบนอาสนะและนั่งบนเก้าอี้

นั่งสมาธิ

นั่งบนอาสนะและนั่งบนเก้าอี้

เดินจงกรม

ภายในอาคาร (เดินไป-กลับ)

นั่งบนอาสนะและนั่งบนเก้าอี้นั่งบนอาสนะและนั่งบนเก้าอี้
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ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมในการใช้พื้นที่ (ต่อ)

กิจกรรม ขนาดพื้นที่ใช้งานต่อ 1 คน 

วัดปทุมวนาราม         วัดมหาธาตุฯ

เดินจงกรม

ภายนอกอาคาร (เดินวนเป็นวงกลม)

ทานอาหาร

มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทาน

กิจส่วนตัว

ห้องสุขา ห้องอาบน้ำา ห้องรวม

**ขนาดห้องน้ำาเป็นข้อมูลตามขนาด

จริงของกรณีศึกษา

นอนหลับ

นอนบนเสื่อ         นอนบนฟูก

 จากตารางที่ 1 พบวา่ ทั้ง 2 กรณศีกึษาน้ัน

มีขนาดพืน้ที่ในการทำากิจกรรมปฏิบัติธรรมต่อ 1 

คน ที่ใกล้เคียงกันมาก ส่วนข้อแตกต่างเพียงเล็ก

น้อยนัน้ คือ สำานักปฏิบัติธรรมภายในวัดปทุม

วนาราม จะมีพื้นที่ภายนอกอาคารเพือ่รองรับ

กิจกรรมดว้ย เน่ืองจากขนาดของพ้ืนที่มีขนาดโดย

รวมที่ใหญ่กวา่และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติธรรมใน

การใช้พื้นที่ก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 

 เฉลีย่ขนาดพืน้ที ่ต่อ 1 คน ของแต่ละ

กิจกรรม ทั้ง 2 กรณีศึกษาได้ดังนี้

3.4 ความสัมพันธ์ของพื้นทีใ่ช้ทำากิจกรรม 

ปฏิบัติธรรม

3.4.1 วัดปทุมวนาราม

รูปที่ 3 ผังความสัมพันธ์ของพื้นที่ปฏิบัติธรรม 

 จากรูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของพืน้ที่ตาม

หมวดหมู่ กิจกรรมจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

 3.4.1.1 กิจกรรมลงทะเบียน มีความ

สัมพันธ์ปานกลางกับพื้นที่ปฏิบัติธรรม

 3.4.1.2 กิจกรรมทางศาสนา พืน้ที ่ที ่

สัมพันธ์กันมาก ได้แก่ พื้นที่เดินจงกรม และพื้นที่

สวดมนต์ เป็นต้น พืน้ที่ที่สัมพันธ์กันปานกลาง 

ได้แก่ พืน้ที่สวดมนต์กับพืน้ที่ตักบาตร เป็นต้น 

พืน้ที่ที่สัมพันธ์กันน้อย ได้แก่ พืน้ที่สวดมนต์กับ

พื้นที่พักผ่อนและห้องน้ำา เป็นต้น

 3.4.1.3 กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำาวัน 

พ้ืนท่ีท่ีสัมพันธ์กันมาก ได้แก่ พ้ืนท่ีเก็บของกับห้อง

นอนและพืน้ที ่เตรียมอาหาร เป็นต้น พืน้ที ่ที ่

สัมพันธ์กันปานกลาง ได้แก่ พื้นที่ทานอาหารกับ

พืน้ทีด่ืม่น้ำาปานะ เป็นต้น พ้ืนที่ที่สัมพันธ์กันน้อย

ไดแ้ก่ พ้ืนที่หอ้งนอนกับพ้ืนที่หอ้งน้ำา พ้ืนที่เตรียม

อาหารกับพื้นที่วางน้ำาปานะ

นอนบนเสื่อ         นอนบนฟูก
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3.4.2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 รูปที่ 4 ผังความสัมพันธ์ของพื้นที่ปฏิบัติธรรม 

 จากรูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของพืน้ที่ตาม

หมวดหมู่กิจกรรมจากมากไปหาน้อย ดังนี้

 3.4.2.1 กิจกรรมลงทะเบียน พืน้ที ่ที ่มี

ความสัมพันธ์ปานกลาง ไดแ้ก่ พ้ืนที่เตรียมอาหาร

และพื้นที่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น

 3.4.2.2 กิจกรรมทางศาสนา พืน้ที ่ที ่มี

ความสัมพันธ์กันมาก ไดแ้ก่ พ้ืนที่ปฏิบัติธรรม กับ

พืน้ที่เดินจงกรม เป็นต้น พืน้ที่ที่มีความสัมพันธ์ 

กันปานกลาง ได้แก่ พืน้ที่ปฏิบัติธรรมกับพืน้ที่    

ลงทะเบียน เป็นต้น พืน้ที่ที่มีความสัมพันธ์กัน

น้อย ได้แก่ พื้นที่ปฏิบัติธรรมกับพื้นที่ทานอาหาร 

เป็นต้น

 3.4.2.3 กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำาวัน 

พืน้ที่ที่มีความสัมพันธ์กันมาก ได้แก่ พืน้ที่ทาน

อาหารกับพ้ืนที่เตรียมอาหารและหอ้งน้ำา เป็นต้น 

พืน้ที่ที่มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ได้แก่ ห้อง

นอนกับพ้ืนที่ปฏิบัติธรรมหอ้งน้ำากับพ้ืนที่เก็บของ 

เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อย ไดแ้ก่ 

พื้นที่ทานอาหารและพื้นที่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 จากการสำารวจสภาพแวดล้อมเชิงพืน้ที ่

ของสำานักปฏิบัติธรรมที่สนับสนุนต่อกิจกรรมการ 

ปฏิบัติธรรม พบว่า

4.1 กจิกรรมในการปฏิบัติธรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 

3 หมวดหมู่ คือ กิจกรรมการลงทะเบียน กิจกรรม

ทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำาวัน 

4.2 ลำาดับของกิจกรรม พบว่า ทั้ง 2 กรณีศึกษา 

แนะนำาให้การลงทะเบียนนัน้ควรทำาในช่วงเช้า

และควรมาก่อน 10.00 น. เพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติที่ 

ครบถ้วน และควรอยู่ฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 1 วัน 1 

คืน จากนั้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่ต่อ

มาและเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนตลอดวนัและเกิดการ

วนกันซ้ำาๆ ของการสวดมนต์ นัง่สมาธิและเดิน

จงกรมและจะมีลำาดับที ่เกิดขึน้สลับกันกับกิจ-

กรรมที่เป็นกิจวัตรประจำาวนัและกิจกรรมทัง้หมด

จะกลับไปจบที่กิจกรรมลงทะเบียน เพ่ือลงช่ือออก 

ส่วนจำานวนกิจกรรมที ่เก ิดข ึน้ม ีก ิจกรรมทาง

ศาสนาที่เป็นกิจกรรมหลักและมีจำานวนเทา่ๆ กัน

ทั้ง 2 กรณศีกึษา ส่วนกิจกรรมเสริมเกิดจากสำานัก

เป็นผู้กำาหนด จากการศกึษาวดัปทมุวนาราม เป็น

สำานักปฏิบัติธรรมที่มีพืน้ที ่เยอะกว่าจึงทำาให้มี 

พ้ืนท่ีท่ีทำากิจกรรมหลากหลาย วัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฎ์ิแม้วา่จะมีพ้ืนที่น้อยกวา่แต่สามารถมีการ

จดัการพ้ืนที่และกิจกรรมใหผู้้ปฏิบัติธรรมสามารถ 

ใช้พื้นที่ได้อย่างทั่วถึงเช่นกัน

4.3 พฤติกรรมปฏิบัติธรรม ทั้ง 2 กรณีศึกษา    

ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนัน้ มีพฤติกรรมปฏิบัติธรรม

คล้ายคลึงกันทำาให้เกิดพืน้ที่ในการใช้ทำากิจกรรม

ที่คล้ายคลึงกัน ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

ที่แตกต่างกัน และขนาดของพืน้ที่ที่สำานักที่แตก

ต่างกันจึงส่วนผลให้บางพืน้พฤติกรรมของผู้ใช้

พื้นที่แตกต่างกันบ้าง
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4.4 ค่าเฉลี่ยขนาดพื้นที่ในการทำากิจกรรม ต่อ 

1 คน จากตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการใช้พื้นที่ 

สามารถเฉลีย่ขนาดพืน้ที่ในการปฏิบัติกิจกรรม

ต่างได้ ดังนี้ พื้นที่นั่งสมาธิและสวดมนต์ ลักษณะ

การน่ังแบบอาสนะใชพ้ื้นที่เฉล่ีย 3 ตร.ม. ลักษณะ

การนัง่แบบนัง่บนเก้าอี้ใช้พืน้ที่เฉลีย่ 0.9 ตร.ม. 

พื้นที่เดินจงกรม (ภายในอาคาร) ลักษณะพื้นที่จะ 

เป็นทางเดินยาวเฉลี่ย 7.5 เมตร ความกว้างของ

ทางเดินเฉลี่ย 1 เมตร พื้นที่เดินจงกรม (ภายนอก

อาคาร) พบที่วดัปทมุวนารามเทา่น้ัน โดยลักษณะ

ทางเดนิจะวนเป็นวงกลม ความกวา้งของทางเดนิ

เฉลี่ย 1 เมตร พื้นที่ทานอาหาร ลักษณะพื้นที่นั่ง

ทานอาหารจะประกอบดว้ยโต๊ะและเก้าอี้ มีขนาด

เฉลี่ย 1.20 ตร.ม. พื้นที่ห้องน้ำา มี 2 ลักษณะคือ 

เป็นหอ้งสุขาเพียงอยา่งเดยีวและเป็นหอ้งอาบน้ำา 

ห้องสุขาพื้นที่เฉลี่ย 1.20 ตร.ม. และพื้นที่อาบน้ำา 

1.30 ตร.ม. ซึ่งค่าเฉลี่ยของพื้นที่ดังกล่าวมาจาก

พ้ืนที่ของกรณศีกึษาซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างจาก

ห้องน้ำา โดยทั่วไปพื้นที่นอนลักษณะของวัดปทุม

วนารามจะนอนบนเสือ่ วัดมหาธาตุลักษณะจะ 

นอนบนฟูก ซึ่งมีพื้นที่เฉลี่ย 3.80 ตร.ม.

รูปที่ 5 ผังความสัมพันธ์ของพื้นที่สำานักปฏิบัติธรรม

4.5 ลักษณะพื้นที ่ลำาดับและความสัมพันธ์ของ 

พืน้ที่ปฏิบัติธรรม จากรูปที่ 5 สามารถแจงแจก 

รายละเอยีดความสัมพันธพ้ืนที่สำานักปฏิบัติธรรม

ได้ดังนี้

4.5.1 พืน้ที่ที่ควรมีความสัมพันธ์กันมาก ได้แก่ 

พ ืน้ที ่ที ่ปฏ ิบ ัต ิธรรมก ับพ ืน้ที ่เก ็บของที ่ใช้ ใน

กิจกรรม เน่ืองจากพ้ืนที่ที่ใชป้ฏิบัติธรรมเป็นพ้ืนที่

โล่งและจะเกิดกิจกรรมขึน้มากกว่า 1 กิจกรรม 

ฉะนั้น พื้นที่นี้จึงควรสามารถปรับเปลี่ยนการวาง

เฟอร์นิเจอร์ได้ และสามารถปรับเปลีย่นจำานวน

การรองรับตามผู้มาปฏิบัติธรรมได้

4.5.2 พืน้ที่ที่ควรมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

เป็นพืน้ที่ที ่มีความเกีย่วข้องและความต่อเนือ่ง

ของพืน้ที่กันพอสมควร แต่ไม่ได้เกิดขึน้อย่างต่อ

เนือ่งหรือสม่ำาเสมอเท่ากับพืน้ที่ที่มีความสำาคัญ

กันมาก ได้แก่ พืน้ที่ปฏิบัติธรรมกับห้องน้ำาและ

ห้องนอน โดยส่วนใหญ่ผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้อง

เข้าห้องน้ำาในช่วงทำากิจกรรมปฏิบัติได้ตลอด แต่

เนือ่งจากมีข้อกำาหนดให้ปฏิบัติกิจกรรมตามช่วง

เวลา ฉะน้ัน จงึควรมีหอ้งน้ำาอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ปฏิบัติ

ธรรมหรือไม่ควรอยู่หา่งไกลจากพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม

มาก เป็นต้น 

4.5.3 พ้ืนที่ที่ควรจะมีความสัมพันธ์กันน้อยจะเป็น 

พื้นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น พื้นที่ดื่มน้ำา

ปานะ พืน้ที่จอดรถ พืน้ที่ที่อื่นๆ ที่เกิดขึน้เพือ่

รองรับกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องสำานักปฏิบัติ 

ควรกำาหนดความ สัมพันธ์ของพ้ืนที่ตามหมวดหมู่

ของกิจกรรม เนือ่งจาก กิจกรรมในหมวดหมู่

เดียวกนัส่วนใหญพ่ืน้ทีแ่ต ่ละพืน้ทีจ่ะมคีวาม

สัมพันธ์กันมากถึงปานกลาง
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บทคัดย่อ 

 กรมราชทัณฑ์มีแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการให้การศึกษา โดยให้เรือนจำาและทัณฑสถานทั่ว

ราชอาณาจกัรจดัสอนวชิาสามัญและวชิาชพีใหแ้ก่ผู้ต้องขัง ซ่ึงส่วนใหญ่จดัทำาตามอธัยาศยัโดยไม่ไดค้ำานึง

ถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเป็นหน่วยงานที่

เน้นพัฒนาผู้ต้องขังด้วยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อการจัด

สภาพแวดล้อมในหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม งานวจิยัน้ีจงึมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาหาแนวทางการออกแบบ

สภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณกึง่คุณภาพกับกรณีตัวอย่างทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ด้วยการสำารวจสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ ค้นหาความต้องการของผู้เรียนผ่านการเขียนเรียงความ “ห้องเรียนในอุดมคติ” 

จำานวน 300 ตัวอยา่ง สัมภาษณผ์ูบ้ริหารและเจ้าหน้าที ่ผลจากการสำารวจเบ้ืองต้นพบวา่ สภาพแวดล้อม

เดิมไม่มีผนังกั้น มีเสียงรบกวน ขาดการควบคุมแสงสว่าง เกิดแสงสะท้อน และขาดแคลนสื่อการเรียน

การสอน ส่วนความต้องการของผู้เรียนมีประเดน็ทีส่ำาคญัคอื ต้องการสภาพแวดล้อมใกล้ชดิกับธรรมชาติ 

อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างเพียงพอ เน้นวัสดุธรรมชาติ ใช้โทนสีสบายตา และต้องการสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย ซึง่จะนำาไปพัฒนาเป็นแบบสำารวจกิจกรรม พฤติกรรมและความต้องการ และเก็บ

ข้อมูลจากผู้ใช้งานสรุปเป็นแนวทางการออกแบบผังแปลนและบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ต่อไป

Abstract

 Behavior develop solving guideline of prisoner by education determine to everywhere 

prison in Thailand to make ordinary course and career course for prisoner while environment is 

not prepared to provide with learning. So this project has purpose to study the environment 

designed guideline of the learning space that conform to behaviors and demands of users that 
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is half of Qualitative and Quantitative research with case study of Khao Prik Agriculture 

Industrial Institution by physical environment observation and demands finding of learner from 

300 samples “Ideal Learning Space” essay, expert and staff interview. Result of basic observa-

tions found no wall, noisy, bright light not enough, reflective light, and lack of instruction media 

in old environment. The important demands of learners are the learning space to close up nature, 

good ventilation, bright light, natural material, smooth color tone, modern instruction media that 

will be taken to develop activities behaviors and demands survey, gathered data and summarized 

to planning designed guideline and totally surroundings of space.

คำาสำาคัญ (Keywords): ผู้ต้องขัง (Prisoner), พื้นที่เรียน (Learning Space), อุดมคติ (Ideal), ทัณฑสถาน 

(Correctional Institution)  

1. ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีผู้ด้อยโอกาสทาง

การศึกษาเป็นจำานวนมาก ซึง่ยังไม่ได้รับการ

พัฒนาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้นการนำาไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและการอยู่ร่วมกัน

กับสังคม โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ใน

เรือนจำาและทัณฑสถาน จากการสำารวจของกรม

ราชทัณฑ์ พบว่า สาเหตุหนึ่งในการกระทำาความ

ผิดของผู้ต้องขัง เนื่องจากไม่ได้รับการศึกษาหรือ

ได้รับการศึกษาน้อย ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงได้มี

การส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและการศึกษาให้แก่

ผู ้ต ้องขัง เพือ่เป็นแนวทางให้ผู ้ต ้องขังนำาไป

ประกอบอาชีพหากเมือ่พ้นโทษและกลับไปสู ่

สังคมแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนปฏิบัติตามวิสัย

ทัศน์ของกระทรวงยุติธรรมในโครงการ “คืนคนดี

สู่สังคม” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการสนับสนุน

และชว่ยเหลือผู้ต้องขังที่พ้นโทษใหมี้งานทำาและมี

รายได้ที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคม

และดำารงชวีติไดอ้ยา่งปกติสุข (กระทรวงยติุธรรม, 

2553)

 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

หน่วยงานสังกัดกรมราชทณัฑมี์นโยบายดา้นการ

พัฒนาผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมโดย

ฝกึวชิาชพีดา้นการเกษตรกรรม และจดัการศกึษา

ให้แก่ผู้ต้องขังทั้งในสายสามัญและสายวิชาชีพ 

เพ่ือใหผู้้ต้องขังไดมี้ความรู้ความสามารถติดตัวนำา

ไปประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลีย้งตนเองและ

ครอบครัวเมือ่กลับสูส่ังคมแล้ว และเพือ่เป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กระทำาผิดซ้ำาอีก ซึง่เป็นการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และให้เป็นไปตาม

นโยบายของกรมราชทัณฑ์ 

 จากการสำารวจสภาพแวดล้อมพืน้ที่เรียน

เบือ้งต้นของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขา

พริก เมือ่วันที ่ 9 พฤศจิกายน 2557 พบว่า 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่น่ีใชพ้ื้นที่บริเวณใต้ถุน

ของอาคารสำานักงานฝ่ายการศึกษาของทัณฑ

สถานฯ ทำาใหเ้กิดปัญหากับกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพราะไม่มีผนังกัน้ มีเสียงดังรบกวน ไม่

สามารถควบคุมแสงสว่างได้ เกิดแสงสะท้อน 

นอกจากนี้ ยังพบว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่
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เพียงพอ ทำาให้การพัฒนาผู้ต้องขังไม่มีคุณภาพดี

ขึน้ และไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาชาติ วิจัยนีจึ้งต้องการหาแนวทางการจัด

สภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีเรียนท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม

และความต้องการของผู้ใช้งานตามความเหมาะสม 

เพือ่เป็นการช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ผู้ต้อง

ขังที่ไดรั้บการพัฒนาฟ้ืนฟูพฤตินิสัยเป็นบุคคลที่มี

คุณภาพก่อนกล ับคืนส ูส่ ังคม และเพ ือ่เป ็น

แนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมพืน้ที่เรียนใน

เรือนจำาและทัณฑสถานอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 1 แสดงลักษณะอาคารเรียน

 

รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้ต้องขัง

 

รูปที่ 3 แสดงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่เรียน

พื้นที่เรียน

 

รูปที่ 4 แสดงผังพื้น

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในพืน้ที่เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนของทณัฑสถานเกษตร

อุตสาหกรรมเขาพริก

 2. เพือ่ศึกษากิจกรรม พฤติกรรม และ

ความต้องการของผู้ใช้งานพืน้ที่เรียนของทัณฑ-

สถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพในพื้นที่เรียนของทัณฑสถานเกษตร

อตุสาหกรรมเขาพริก ที่สอดคล้องกับนโยบายและ

พฤติกรรมผู้ใช้งานตามความเหมาะสม

3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ต้องขังและการจัดการ

 ศึกษาในเรือนจำาและทัณฑสถาน
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 ผู้ต้องขังมีสภาพจิตใจไม่สงบ มีความวิตก

กังวลห่วงใยครอบครัว และปรับตัวเข้ากับสภาพ

เรือนจำาได้ยาก มีความผิดปกติทางจิตใจมองไม่

เห็นความสำาคัญของการศึกษา และคิดว่าตนเอง

แก่เกินไปท่ีจะเร่ิมเรียน ดังน้ัน จำาเป็นต้องทราบถึง

รูปแบบพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยของผู้ต้องขัง 

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลและการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมถึงการเลือกวิธีการแก้ไข

พฤติกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่าง

สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ต้องขัง (นัทธี จิต-

สว่าง, 2542)

 การศึกษาอบรมและพัฒนาจิตใจมีความ

จำาเป็นต้องใช้อาคารสถานที ่ที ่เป็นเอกเทศ มี

ลักษณะเฉพาะเป็นสัดส่วนพร้อมทั้งบรรยากาศที่

เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น ห้องสมุด 

หอ้งพักครู หอ้งทะเบียน หอ้งประชมุ หอ้งปรึกษา

และแนะแนว แต่งบประมาณการก่อสร้างเรือนจำา

และทัณฑสถานไม่ได้รับพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ จึง

เป็นเหตุให้ขาดบรรยากาศและความต่อเนือ่งใน

การเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานภาพของเรือน

จำาหรือทัณฑสถานที่ไม่เอื้ออำานวยหรอืจูงใจต่อ

การศึกษา เช่น การเข้มงวดกวดขันระเบียบวินัย

เกินไป หรือความแออัดของสถานที ่ควบคุม 

เป็นต้น (วิทวัส  สิทธิพันธ์, 2549) 

 การศกึษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู ้ต ้องขังต่อการจัดการศึกษาใน

เรือนจำา พบวา่ ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เรียนส่วนใหญ่ขาด

โอกาส ขาดความสนใจในการศกึษาต้ังแต่อยู่ภาย

นอกเรือนจำา และเม่ือต้องโทษเข้ามาอยู่ในเรือนจำา

แล้วจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาแต่ขีดความสามารถ

ของเรือนจำายังไม่สามารถบริการให้การศึกษาได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากยงัขาดปัจจยัเก้ือ

หนนุหลายอย่างทั ้งด้านสือ่การเรียนการสอน

สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ขาดตำาราที่ใช้

ศึกษาค้นคว้า ขาดห้องปฏิบัติการ และบุคลากร

ขาดทกัษะต่อการจดัการเรียนการสอนทำาใหผู้้ต้อง

ขังขาดแรงจูงใจที่จะเรียน ซึง่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มี

ความต้องการดา้นส่ิงอำานวยความสะดวก และส่ือ

อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะความ

ต้องการนำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยใน

การพัฒนาการเรียนการสอนในเรือนจำา (สุรเกียรต์ิ  

คำายา, 2551)

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 เพือ่การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน การจัดการเรียน

การสอนจะต้องคำานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่

ดเีหมาะสมกับวยัและระดบัของผู้เรียน จะชว่ยส่ง

เสริมสนับสนุนให้เกิดความสะดวกสบาย ทำาให้ผู้

เรียนมีความตั้งใจ เกิดสมาธิและปัญญา และเกิด

การเรียนรู้ในที่สุด เช่น ห้องเรียนถูกสุขลักษณะ มี

แสงสวา่งเพียงพอ สะอาด สงบ อากาศเยน็สบาย 

มีโต๊ะเก้าอี้และสิง่อำานวยสะดวก และมีสือ่การ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นต้น (อรพันธุ์  ประ

สิทธิรัตน์, 2545)

4. ระเบียบวิธีวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 กลุ่มตัวอยา่งที่ศึกษาดว้ยวธีิเขียนเรียงความ

 ผู้ต้องขังชายที่กำาลังรับการศกึษา ในปีการ

ศึกษา 2557 ของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม

เขาพริก โดยสุ่มเลือก จำานวน 300 คน

4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์

 ผู้มีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรงในการควบคมุ

ดูแลสถานที่และกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก โดยแบ่ง

เป็นผู้อำานวยการของทณัฑสถาน 1 คน เจา้หน้าที่

ฝ่ายการศึกษา 2 คน และครูผู้ช่วย 1 คนรวมกลุ่ม

ตัวอย่างที่ทำาการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 4 คน
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4.2.1 แบบสำารวจ   

  ใชส้ำารวจและบันทกึข้อมูลดา้นพฤติกรรม 

กิจกรรม พ้ืนที่และอปุกรณป์ระกอบกิจกรรม และ

ใช้บันทึกข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของพื้นที่เรียนในทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม

เขาพริก 

4.2.2 เรียงความ    

 ใช้สำารวจความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อ

การศึกษาและพื ้นที ่เรียน ซึง่เป็นการให้เขียน

อธิบายในลักษณะปลายเปิดผา่นหวัข้อ “หอ้งเรียน

ในอุดมคติ” เพือ่ต้องการทราบความเข้าใจเกีย่ว

กับห้องเรียน และเพือ่ทราบความต้องการด้าน

สภาพแวดล้อมของผู้ต้องขัง โดยนำาข้อมูลที่ได้มา

จัดหมวดหมูว่ิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ และสรุป

ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมเพือ่ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาแบบสำารวจด้านการจัด

สภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนของทัณฑสถานเกษตร

อุตสาหกรรมเขาพริกต่อไป

4.2.4 แบบสัมภาษณ์   

  ใช้เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร

และเจา้หน้าที่ เพื่อทราบความคดิเหน็ดา้นการจดั

สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีเรียนของกรณีศึกษา รวมถึง

นโยบาย กฎระเบียบ ความเหมาะสม ความ

ต้องการ พฤติกรรมผู้ต้องขัง และความเป็นไปได้

ของการศึกษา

4.3 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ได้วางแผนการวิจัยไว้ 4 ขั้น

ตอน คือ (1) การสำารวจสภาพแวดล้อมกายภาพ

ที่เป็นอยู่ (2) การสำารวจความต้องการในอุดมคติ 

โดยใช้เรียงความ (3) การสำารวจกิจกรรมและ

พฤติกรรมและความต้องการที่เหมาะสม และ (4)

การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ใน

บทความนีเ้น้นเฉพาะผลของขัน้ตอนที่ 2 ซึง่

ดำาเนินการโดยทำาการสำารวจความต้องของผู้ใช้

งาน (นักเรียนผู้ต้องขัง) โดยใช้วิธีการให้เขียนเรียง

ความในหวัข้อ “หอ้งเรียนในอดุมคติ” จำานวน 300 

ตัวอย่าง เพือ่ทราบความต้องการด้านสภาพ

แวดล้อมพื้นที่เรียนจากอุดมคติของผู้ต้องขัง รวม

ถึงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา และทำาการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีจัดหมวดหมูต่ามหลักการ

ทางสถิต ิ เพือ่สร ุปความต้องการด้านสภาพ

แวดล้อมพื้นที่เรียนของผู้ต้องขัง

5. ผลการศึกษา

 ข้อมูลจากการเขียนเรียงความ พบว่า        

ผู้ต้องขัง จำานวน 300 คน มีความต้องการประเด็น

ต่าง ๆ ตามระดับการศึกษาของผู้ต้องขัง ดังนี้

5.1 ผู้ต้องขังระดับประถมศึกษา

 ทั้งหมดจำานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 

49 มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

ร้อยละ 30 โดยต้องการใหบ้ริเวณโดยรอบมีต้นไม้

มากที ่ส ุดร ้อยละ 33 มีความต้องการสภาพ

แวดล้อมภายใน ร้อยละ 49 โดยต้องการการ

ถ่ายเทอากาศได้ดี มากที่สุดร้อยละ 35 มีความ

ต้องการสิ่งอำานวยความสะดวก ร้อยละ 48 โดย

ต้องการเคร่ืองปรับอากาศ มากที่สุดร้อยละ 59 มี

ความต้องการส่ือเทคโนโลยแีละอปุกรณก์ารเรียน

การสอน ร้อยละ 49 โดยต้องการคอมพิวเตอร์

มากที่สุดร้อยละ 42 มีความต้องการเครื่องเรือน

ร้อยละ 54 โดยต้องการรูปแบบทันสมัยมากที่สุด 

ร้อยละ 35 มีความต้องการวัสดุตกแต่ง ร้อยละ 

49 โดยต้องการพ้ืนไม้ปาร์เก้ และผนังหนิออ่นเทา่

กัน มากที่สุดร้อยละ 11 มีความต้องการรูปแบบ

สี ร้อยละ 35 โดยต้องการห้องเรียนสีขาว มาก

ที่สุด ร้อยละ  21 และมีความต้องการขนาดห้อง

ร้อยละ 32 โดยต้องการห้องเรียนที่จุผู้เรียนได้ 

30-40 ที่นั่ง มากที่สุดร้อยละ 17
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5.2 ผู้ต้องขังระดับมัธยมต้น

 ทั้งหมดจำานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  

ร้อยละ 81 โดยต้องการใหบ้ริเวณโดยรอบมีต้นไม้ 

มากที ่ส ุดร ้อยละ 30 มีความต้องการสภาพ

แวดล้อมภายใน ร้อยละ 97 โดยต้องการการ

ถ่ายเทอากาศได้ดี มากที่สุดร้อยละ 28 มีความ

ต้องการสิ่งอำานวยความสะดวก ร้อยละ 22 โดย

ต้องการเครือ่งปรับอากาศ มากที่สุดร้อยละ 75  

ม ีความต ้องการส ือ่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์         

การเรียนการสอน ร้อยละ 100 โดยต้องการ

โปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์เท่ากันมากที่สุด

ร้อยละ 22 มีความต้องการเครือ่งเรือน ร้อยละ 

38 โดยต้องการโต๊ะเรียนติดตั้งคอมพิวเตอร์ ร้อย

ละ 21 มีความต้องการวัสดุตกแต่ง ร้อยละ 70 

โดยต้องการไม้ประดบัตกแต่งทีมุ่มหอ้ง มากทีสุ่ด

ร้อยละ 12 มีความต้องการรูปแบบสี ร้อยละ 32 

โดยต้องการห้องเรียนสีขาว มากที่สุดร้อยละ 58 

และมีความต้องการขนาดห้อง ร้อยละ 19 โดย

ต้องการห้องเรียนเป็นโถงขนาดใหญ่ ร้อยละ 43

5.3 ผู้ต้องขังระดับมัธยมปลาย

 ทั้งหมดจำานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

มีความต้องการดา้นสภาพแวดล้อมภายนอก ร้อย

ละ 59 โดยต้องการใหบ้ริเวณโดยรอบมีต้นไม้ มาก

ที่สุดร้อยละ 46 มีความต้องการสภาพแวดล้อม

ภายใน ร้อยละ 100 โดยต้องการการถ่ายเท

อากาศได้ดี มากที่สุดร้อยละ 41 มีความต้องการ

สิ่งอำานวยความสะดวก ร้อยละ 73 โดยต้องการ

พัดลมเพดาน มากที ่ส ุดร้อยละ 30 มีความ

ต้องการสือ่เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการ

สอน ร้อยละ 100 โดยต้องการโปรเจคเตอร์และ

สมุดหนังสือเท่ากัน มากที่สุดร้อยละ 38 มีความ

ต้องการเครื่องเรือน ร้อยละ 68 โดยต้องการชั้น

หนังสือ มากที่สุดร้อยละ 20 มีความต้องการวัสดุ

ตกแต่ง ร้อยละ 59 โดยต้องการป้ายนิเทศและไม้

ประดับเท่ากัน มากที ่สุดร้อยละ 14 มีความ

ต้องการรูปแบบสี ร ้อยละ 54 โดยต้องการ

ห้องเรียนสีขาว มากที่สุดร้อยละ 15 และมีความ

ต้องการขนาดห้อง ร้อยละ 14 โดยต้องการ

ห้องเรียนเป็นโถงขนาดใหญ่ ร้อยละ 40

5.4 ผู้ต้องขังระดับ ปวช.1

 ทั้งหมดจำานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ร้อยละ 

100 โดยต้องการให้บริเวณโดยรอบมีต้นไม้มาก

ที่สุดร้อยละ 38 มีความต้องการสภาพแวดล้อม

ภายในร้อยละ 100 โดยต้องการความโปร่งโล่ง

มากที่สุดร้อยละ 33 มีความต้องการสิง่อำานวย

ความสะดวกร้อยละ 71 โดยต้องการเครื่องปรับ

อากาศมากที่สุดร้อยละ 46 มีความต้องการสือ่

เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนร้อยละ 

100 โดยต้องการโปรเจคเตอร์มากที่สุดร้อยละ 46 

มีความต้องการเครือ่งเรือน ร้อยละ 96 โดย

ต้องการโต๊ะเรียนติดต้ังคอมพิวเตอร์และโต๊ะเรียน

มีลิน้ชักเท่ากัน มากที่สุดร้อยละ 17 มีความ

ต้องการวสัดตุกแต่ง ร้อยละ 100 โดยต้องการพ้ืน

หินอ่อนมากที่สุด ร้อยละ 21 มีความต้องการ    

รูปแบบสี ร้อยละ 67 โดยต้องการห้องเรียนโทน

สีสบายตามากที ่สุด ร้อยละ 25 และมีความ

ต้องการขนาดห้อง ร้อยละ 88 โดยต้องการ

ห้องเรียนท่ีจุผู้เรียนได้ 15-20 ท่ีน่ัง มากท่ีสุดร้อยละ 6

5.5 ผู้ต้องขังระดับ ปวช.2

 จำานวนทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11 

มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  

ร้อยละ 47 โดยต้องการใหบ้ริเวณโดยรอบมีต้นไม้

มากที ่สุด ร้อยละ 33 มีความต้องการสภาพ
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แวดล้อมภายใน ร้อยละ 100 โดยต้องการการ

ถ่ายเทอากาศได้ดี มากที่สุดร้อยละ 38 มีความ

ต้องการสิ่งอำานวยความสะดวก ร้อยละ 63 โดย

ต้องการเคร่ืองปรบัอากาศ มากที่สุดร้อยละ 30 มี

ความต้องการส่ือเทคโนโลยแีละอปุกรณก์ารเรียน

การสอน ร้อยละ 100 โดยต้องการโปรเจคเตอร์

มากที่สุด ร้อยละ 38 มีความต้องการเครื่องเรือน 

ร้อยละ 75 โดยต้องการทำาจากวัสดุที่แข็งแรง

ทนทานมากที่สุดร้อยละ 13 มีความต้องการวัสดุ

ตกแต่งร้อยละ 84 โดยต้องการพื้นไม้ปาร์เก้มาก

ท่ีสุด ร้อยละ 19 มีความต้องการรูปแบบสี ร้อยละ 

34 โดยต้องการหอ้งเรียนโทนสีสบายตา มากที่สุด

ร้อยละ 27 และมีความต้องการขนาดห้อง ร้อยละ 

38 โดยต้องการห้องเรียนสูง 10 เมตร กว้าง 8 

เมตร มากที่สุดร้อยละ 25 

5.6 ผู้ต้องขังระดับ ปวช.3

 จำานวนทั้งหมด 22 คน คดิเป็นร้อยละ 7.3 

มีความต้องการด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  

ร้อยละ 41 โดยต้องการใหบ้ริเวณโดยรอบมีต้นไม้ 

มากที ่ส ุดร ้อยละ 56 มีความต้องการสภาพ

แวดล้อมภายในร้อยละ 59 โดยต้องการความ

สะอาด บรรยากาศดี และถ่ายเทอากาศได้ดีเท่า

กันมากที่สุดร้อยละ 23 มีความต้องการส่ิงอำานวย

ความสะดวกร้อยละ 18 โดยต้องการเครื่องปรับ

อากาศและพัดลมเพดานเทา่กัน มากที่สุดร้อยละ 

50 มีความต้องการส่ือเทคโนโลยแีละอปุกรณก์าร

เร ียนการสอนร ้อยละ 100 โดยต ้องการ

คอมพิวเตอร์มากที่สุดร้อยละ 46  มีความต้องการ

เครือ่งเรือนร้อยละ 36 โดยต้องการเครือ่งเรือน

ทนัสมัย มากทีสุ่ดร้อยละ 25 มีความต้องการวัสดุ

ตกแต่ง ร้อยละ 64 โดยต้องการผนังหินอ่อน มาก

ท่ีสุดร้อยละ 14  มีความต้องการรูปแบบสี ร้อยละ 

32 โดยต้องการห้องเรียนสีขาว มากที่สุดร้อยละ 

57 และมีความต้องการขนาดหอ้ง ร้อยละ 18 โดย

ต้องการห้องเรียนกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร 

สูง 5 เมตร มากที่สุดร้อยละ 50 

6. สรุป 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังมีความ

ต้องการด้านสภาพแวดล้อมพืน้ที่เรียนแบ่งเป็น

ประเดน็ที่สำาคญั คอื ดา้นสภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านสิง่อำานวยความ

สะดวก ด้านสือ่เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียน

การสอน ด้านเครื่องเรือน ด้านวัสดุตกแต่ง ด้าน

รูปแบบสี และด้านรูปแบบขนาดห้อง ซึ่งจากการ

วิเคราะห์พบว่า ความต้องการส่วนใหญ่มาจาก

ความขาดแคลนหรือความไม่พร้อมของสภาพ

แวดล้อมพื้นที่เรียนปัจจุบัน ซึ่งผู้ต้องขังส่วนใหญ่

ให้ความคิดเห็นว่าหากมีพืน้ที่เรียนตามอุดมคติ

ของตนจะเป็นการสร้างแรงจงูใจในการอยากเรียน

และจะทำาให้บรรยากาศในการเรียนการสอนใน

ทัณฑสถานน่าเรียนย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจะนำาข้อมูลท่ีได้น้ี

ไปพัฒนาเป็นแบบสำารวจกิจกรรม พฤติกรรม และ

ความต้องการของผู้ต้องขัง ผู้ควบคุม ผู้สอน ที่

เหมาะสมโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ร่วมกับการสำารวจกายภาพและการสัมภาษณเ์จาะ

ลึกก ับเจ้าหน้าที ่ต ่างๆ และนำาไปสูก่ารสร ุป      

แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมและการออกแบบ

พื้นที่เรียนของทัณฑสถานฯ ต่อไป
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บทคัดย่อ 

 จากการเข้าสำารวจเบือ้งต้นในสำานักทะเบียนและประมวลผลพบปัญหาการใช้งานเชิงพืน้ที่ไม่

เหมาะสม ทำาใหไ้ม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้านและไมเ่กดิการรบัรู้เชงิพ้ืนที่ของเอกลักษณอ์งคก์ร 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบสภาพแวดล้อมภายในสำานักทะเบียน

และประมวลผลใหส้อดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใชง้านที่แสดงถึงเอกลักษณข์ององคก์ร

ภายใต้สถาบันฯ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสำารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสำารวจความ

ต้องการผา่นการสัมภาษณ ์แบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรมตามองคป์ระกอบเชงิพ้ืนที่ ซ่ึงผลการ

วิจัยพบว่า การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ในลักษณะผังพื้นควรเป็นแบบเปิด (Open Layout System) และ

การจัดวางเครื่องเรือนเป็นรูปแบบตัวแอล (L) โดยกั้นพื้นที่ใช้งานผู้ให้และผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน และมี

รูปแบบการตกแต่งโดยรวมเป็นแบบโมเดิร์น (Modern) ลักษณะโทนสีใช้โทนสีกลางผสมสัดส่วนสี          

โทนร้อน และการตกแต่งควรใช้วัสดุสังเคราะห์ประเภทลามิเนตเป็นหลัก

Abstract

 Regarding the preliminary surveys at Registration and Evaluation Office, it showed problems 

with area-based usage. These caused the inefficiency and unawareness in area-based usage of 

organization’s uniqueness. The purpose of this quantitative research is to create the harmonic 

interior environment in Registration and Evaluation Office, by emphasizing the uniqueness of 

organization with behavior and utilization of users. The methods of surveys consisted of physical 

environment observation, interactive interview, questionnaire form and area-based behavior 

observation. The results of the surveys revealed that the combination between individual and 

open layout should be applied in this area-based. The L-shaped of furniture arrangement will 
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distinctly separate space between service providers and service receivers. The modern design 

with warm tone color and synthetic material such as laminates should also be utilized.

คำาสำาคัญ (Keywords): สำานักทะเบียนและประมวลผล (Registration and Evaluation Office), สภาพ

แวดล้อมภายใน (Interior Environment), เอกลักษณ์ (Identity)

1. บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญ

 สำานักทะเบียนและประมวลผลในมหา-

วิทยาลัยต่างๆ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน

การสอนที่นักศึกษาต้องเข้ามาใช้งานตลอดระยะ

เวลา ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานรับเข้านักศึกษา จัด

ทำาทะเบียนประวติั ทะเบียนการศกึษา บริหารการ

เรียนการสอน ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบ

และรับรองผลการศึกษา ดังนั้น การจัดการพื้นที่

เชิงกายภาพจึงเป็นส่วนสำาคัญในการให้บริการ 

ป ัจจุบ ันส ำาน ักทะเบ ียนและประมวลผลของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังมีปัญหาการรับรูต้ำาแหน่งจุดบริการ 

และความไม่สะดวกของการเข้าใช้พืน้ที่ของผู้รับ

บริการ และพืน้ที่ใช้งานของผู้ให้บริการมีการทับ

ซ้อนกัน ไม่มีการวางแผนการจัดการพื้นที่ทำาให้มี

เครื่องเรือนและอุปกรณ์มากเกินความจำาเป็น ไม่

สอดคล้องกับวสัิยทศัน์ “มุ่งม่ันเป็นสำานักทะเบียน

และประมวลผลที่มีบริการเป็นเลิศ ด้วยบุคลากร

ระดับมืออาชีพและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี

ที ่ทันสมัยและครบวงจร” (สำานักทะเบียนและ

ประมวลผล, 2557) 

 ผู้บริหารปัจจุบันมีนโยบายท่ีจะปรับเปล่ียน

การบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมเพือ่ให้

สอดคล้องกับวสัิยทศัน์ที่ต้ังไว ้จึงเป็นที่มาของการ

วิจัยเพือ่หาแนวทางในการออกแบบสภาพแวด-

ล้อมทางกายภาพที่สอดคล้องกับนโยบายของการ

บริหารจัดการแบบใหม่ภายใต้เอกลักษณ์ของ

สถาบันฯ

1.2 วัตถุประสงค์

 1.2.1 เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบันของพืน้ที่ 

กิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งานภายในพืน้ที่ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

 1.2.2 เพ่ือออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

สำานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้งานและเอกลักษณ์ของ

สถาบันฯ 

1.3 วิธีดำาเนินการวิจัย

 งานวิจัยนี้มีการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้

 1.3.1 รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นด้านการจัด

การและการออกแบบสภาพแวดล้อมสำานักทะเบียน

และประมวลผลในปัจจบัุน และแนวคดิและทฤษฎี

การออกแบบสำานักงานและความต้องการของ

นักศึกษา      

 1.3.2 ทำาการสำารวจพ้ืนที่ เพ่ือศกึษาผงัการ

จัดพืน้ที ่ภายใน (ผังเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบของ

เฟอร์นิเจอร์ วสัด ุรูปแบบการตกแต่งภายใน) และ

ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และผู้ให้บริการ ด้วย

หลักการประเมินผลหลังการเข้าใช้ (POE)

 1.3.3 เก็บข้อมูลผู้บริหารและเจา้หน้าที่ของ

สำานักทะเบียนและประมวลผล 49 คน ซึ่งอยู่ใน 
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9 แผนก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

เป็นคำาถามปลายเปิด (open ended) และทำาแบบ

สอบถามปลายเปิดและปลายปิดเพือ่หาความ

ต้องการของผู ้ใช้งาน ทั ้งนักศึกษาปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย ์บุคลากรภายใน

และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ 393 คน

 1.3.4 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

ความต้องการ กิจกรรมและพฤติกรรม เชงิปริมาณ

ด้วยวิธ ีการทางสถ ิต ิ และทำาโปรแกรมการ

ออกแบบที่ร่วมกับการวเิคราะหเ์อกลักษณอ์งคก์ร 

เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบ 

 1.3.5 นำาเสนอตัวอย่างการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายใน ตั้งแต่ตำาแหน่งที่ตั้ง พื้นที่

ใช้งานภายใน รูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ รูป

แบบเนื้อที่ใช้สอย (space and style) และวัสดุที่

ใช้ในการตกแต่ง ที่ความสอดคล้องกับเอกลักษณ์

ของสถาบันฯ

2. แนวคิด งานศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลของสำานักทะเบียนและประมวลผล

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

 ทหารลาดกระบัง 

 ศึกษาประวัติความเป็นมา โครงสร้าง

องค์กรและการบริหารงาน ปรัชญา ปณิธาน วิสัย

ทัศน์ ตราสัญลักษณ์และสี นโยบายการบริหาร 

บุคลากร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

สำานักทะเบียนและประมวลผล (สำานักทะเบียน

และประมวลผล สจล., 2557) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ

 สภาพแวดล้อมภายในสำานักงาน 

 ศึกษากระบวนทัศน์การออกแบบที่เน้น

การใช้ความรู้สึกด้านสถานท่ีของผู้ใช้งาน (นพดล,

2546) เพื่อนำามาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

งานทั้งผู้ใช้และให้บริการ และศึกษาการจัดองค์

ประกอบเชิงพืน้ที่ภายในสำานักงาน (นภาพรรณ,

2548) และการจัดทำารายละเอียดประกอบโครงการ

และออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (จันทนี, 

2542) เพ่ือนำามาเป็นแนวทางในการวเิคราะหก์าร

ออกแบบภายในสำานักทะเบียนและประมวลผล

2.3 แนวคิดและทฤษฎีด้านเอกลักษณ์องค์กร 

 ศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมที ่มี

เอกลักษณ์ขององค์กร (อรรถพร, 2549) โดยนำา

ตราสัญลักษณ์ ข้อความตัวอักษร และสี มาใช้ใน

การออกแบบให้สอดคล้องกับตัวตนขององค์กร

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินสภาพ

 แวดล้อมและกรณีศึกษาสำานักทะเบียน

 และประมวลผล 

 ศึกษาแนวทางในการประเมินสภาพแวด-

ล้อมหลังการเข้าใชง้าน (POE) (นพดล, 2546) เพ่ือ

นำามาเป็นแนวทางการสำารวจหาข้อบกพร่อง และ

หาส่ิงที่จะนำาไปใช้การออกแบบ ซ่ึงสำานักทะเบียน

และประมวลผล จำานวน 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย

ร ังส ิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ เพ่ือได้ตัวอย่างแนวทางการออกแบบ

3. การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

3.1 วเิคราะหส์ภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

 ปัญหาการใช้งานภายในสำานักทะเบียน

 และประมวลผล

 3.1.1 ผังพื้น พบปัญหาการรับรู้ตำาแหน่ง

จุดบริการ (1) พืน้ที่สำานักงานมีเครือ่งเรือนและ

อปุกรณม์ากเกินความจำาเป็น (2) และพ้ืนที่ใชง้าน

ของผู้ใหบ้ริการมีการทบัซ้อนกัน ไม่มีการวางแผน

การจัดการเกิดทางสัญจรคับแคบ (3)
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รูปที่ 1 แสดงปัญหาผังพื้นจากการเข้าสำารวจ

รูปที่ 2 แสดงปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน

รูปที่ 3 แสดงปัญหาด้านเอกลักษณ์

 3.1.2 เอกลักษณ์ พบว่า สิ่งที่สื่อถึงภาพ

รวมขององคก์รภายใต้สถาบันฯ ไม่ชดัเจน ทั้งตรา

สัญลักษณ ์ข้อความตัวอกัษร และสี ต้ังแต่ทางเข้า

หลัก (4) จนถึงภายในพื้นที่ (5)

3.2 ความต้องการของผู้ให้บริการ

 3.2.1 กิจกรรมและพฤติกรรม พบว่า เจ้าหน้าท่ี

ต้องการพืน้ทีใ่นการทำางานเป็นแบบกึง่ส่วนตัว 

และต้องการทางเดินหลักให้มีขนาดกว้างขึ้น 

 3.2.2 ผลจากการสัมภาษณ์เรื่องที่ตั้ง และ

การจัดพืน้ที่ใช้สอย พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่

ต้องการใหอ้ยู่ชั้นที่ 2 เน่ืองจากมีขนาดพ้ืนที่เพียง

พอต ่อการใช้ งาน และต ้องการแยกพ ืน้ที ่

เคาน์เตอร์บริการรวมกันไวเ้พ่ือเป็นสัดส่วนชดัเจน 

 3.2.3 ด้านเอกลักษณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่

ต ้องการให้ใช้ส ีของสถาบ ันฯ และเน ้นตรา

สัญลักษณ์ ข้อความตัวอักษรที่สื่อถึงวิสัยทัศน์

 3.2.4 รูปแบบของเครือ่งเรือน และการ

ตกแต่งภายในพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ต้องการโต๊ะ

ทำางานจัดวางแบบตัวแอล (L) ที่มีตูเ้ก็บเอกสาร

กับที่วางเครือ่งปริน้ และรูปแบบการตกแต่งเป็น

แบบทันสมัย (modern)

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างรูปแบบเครื่องเรือน

3.3 ความต้องการของผู้ใช้บริการ

 3.3.1 กิจกรรมและพฤติกรรม พบว่า ผู้ใช้

บริการส่วนใหญ่เข้ามาใช้ช่อง 2 งานตรวจสอบ

และรับรองผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44 และ

ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 56

 3.3.2 ที่ตั้ง และการจัดพื้นที่ใช้สอย พบว่า

ผู้ใชบ้ริการเกินกวา่คร่ึงคดิวา่ควรมีที่ต้ังอยู่บริเวณ

ชั้นที่ 1 คดิเป็นร้อยละ 52 โดยเพ่ิมจดุบริการคอม-

พิวเตอร์/ปริน้เตอร์ คิดเป็นร้อยละ 36 เพิม่จุด

ประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ คิดเป็นร้อยละ 

27 และเพิ่มตู้แจกบัตรคิว คิดเป็นร้อยละ 25 

 3.3.3 ด้านเอกลักษณ์ พบว่า ผู้ใช้บริการ

ส่วนใหญ่คิดว่าจุดแข็งของสำานักทะเบียนและ

ประมวลผลจะต้องมีเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยและครบ

วงจร คิดเป็นร้อยละ 68 และเน้นใช้สีส้ม/แสด    

คิดเป็นร้อยละ 64 
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 3.3.4 สภาพแวดล้อมภายในทางกายภาพ  

พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คิดว่าควรมีเคาน์เตอร์

ส่วนกลางรวมแต่ละแผนกไว้ คิดเป็นร้อยละ 73 

เคาน์เตอร์ยืนควรเป็นแบบกล่องเต็ม คิดเป็นร้อยละ 

52 พืน้ที่นัง่พักคอยควรเป็นแบบเดี่ยวมีพนักพิง 

คดิเป็นร้อยละ 75 โดยรูปแบบการตกแต่งควรเป็น

แบบทันสมัย (modern) คิดเป็นร้อยละ 58 มีโทน

สีกลาง คิดเป็นร้อยละ 56 ฝ้าเป็นแบบเรียบทาสี 

คิดเป็นร้อยละ 57 และวัสดุพืน้เป็นกระเบือ้ง

เซรามิคและไม้ลามิเนต คิดเป็นร้อยละ 50 และ 

29 ตามลำาดับ วัสดุผนังเป็นปูนซีเมนต์ฉาบเรียบ

ทาสีและลามิเนตปิดผิว คิดเป็นร้อยละ 39 และ 

30 ตามลำาดับ และวัสดุเฟอร์นิเจอร์เป็นลามิเนต

ปิดผิวและหนังเทียม คิดเป็นร้อยละ 48 และ 28 

ตามลำาดับ 

รูปที่ 5 แสดงร้อยละความต้องการของผู้ใช้บริการ

4. บทสรุป

 จากการสรุปผลข้อมูล พบว่า พื้นที่ใช้สอย

ภายในสำานักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นไป

ตามกระบวนการทำางานของช่อง 1-6 ที ่เป็นการ

รับเข้านักศกึษาถึงประมวลผล จงึต้องรวมเข้าไวใ้น

จุดบริการหลักทั้งหมด เพือ่ตอบสนองกิจกรรม 

พฤติกรรมการใช้งานในพืน้ที่โดยรวมทั้งผู้ใช้และ

ใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถจดัพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน คอื ส่วน

จุดบริการหลักจะอยู่ด้านหน้า เพิม่ตูแ้จกบัตรคิว

และจดุบริการคอมพิวเตอร์/ปร้ินเตอร์ ส่วนทำางาน

ภายในและส่วนบริหารควรอยู่ด้านใน คือ ช่อง 8 

และ 9 ที่มีการเวน้ทางเดนิแยกแต่ละแผนกไว ้โดย

สภาพแวดล้อมภายในทางกายภาพ มีรูปแบบการ

ตกแต่งเป็นแบบทันสมัย (modern) ให้สะท้อนถึง

วิสัยทัศน์ และเน้นใช้ตราสัญลักษณ์ ข้อความตัว

อกัษรที่ส่ือถึงวสัิยทศัน์ และใชสี้ส้ม/แสด ใหอ้ยู่ใน

ส่วนต่าง ๆ ของการออกแบบเพือ่แสดงถึงเอก-

ลักษณ์ขององค์กรภายใต้สถาบันฯ อย่างชัดเจน

รูปที่ 6 แสดงผลความสัมพันธ์การใช้งานในพ้ืนท่ีของ

 สำานักงานทะเบียนและประมวลผล สจล. หลังผล

 การวิจัย
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รูปที่ 7 แสดงผลการจัดวางพืน้ที่ใช้สอยของสำานักงาน

 ทะเบียนและประมวลผล สจล. หลังผลการวิจัย

รูปที่ 8 แสดงผลการจดัวางผงัพ้ืนท่ีใช้สอยของสำานักงาน 

 ทะเบียนและประมวลผล สจล. หลังผลการวิจัย

56

12

3 4

1. พื้นกระเบื้องเซรามิคสีมุก 4. ผนังปิดลามิเนตผิวเงาด้านสีเทา

2. พื้นไม้ลามิเนตลายไม้ 5. เฟอร์นิเจอร์ปิดลามิเนตปิดผิวลายไม้

3. ปูนซีเมนต์ฉาบเรียบทาสีส้ม 6. เฟอร์นิเจอร์บุหนังเทียมสีดำา

รูปที่ 9 แสดงทัศนียภาพภายในโถงบริการหลังผล   

 การวิจัย

 ข ้อ เสนอแนะส ำาหร ับการวิจัยต ่อไป           

ในอนาคต สามารถนำาไปปรับใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 

ให้ได้ผลที่ลงลึกและชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก เช่น เรื่อง

ของเอกลักษณ์องค์กร และการทำากรณีศึกษา

เปรียบเทียบเรือ่งการบริหารจัดการและการจัด

การพื้นที่ที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของเทคโน-

โลย ีรวมถึงการออกแบบที่คำานึงถึงสภาพแวดล้อม

ที่มีการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคตหรือการที่มีการออกแบบสำานักงานใน

อนาคตที่มีเทคโนโลยีล้ ำาสมัยตอบสนองพฤติ-

กรรมผู้ใช้บริการที่เข้ามาในพืน้ที่สำานักทะเบียน

และประมวลผล และการออกแบบสำานักงานภาย

ใต้แนวคดิสีเขียว ที่ใชแ้นวทางการลดพลังงานหรือ

วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ เป็นต้น  

รายการอ้างอิง

จันทนี เพชรานนท์. (2542). การจัดทำารายละเอียด

 ประกอบโครงการและออกแบบสถาปัตยกรรม

 ภายใน. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ-

 จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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Abstract

      งานวจิยัน้ีเปน็งานวจิยัเชงิคณุภาพโดยเน้นการศกึษาประวติัศาสตร์ของการออกแบบรูปแบบ

สถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียมในช่วง 36 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522-2558 โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคอนโดมิเนียม ที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบันและแนว

โน้มการออกแบบในอนาคต  จากการสำารวจการสัมภาษณ์สถาปนิกผู้มีประสบการณ์  วัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคอนโดมิเนียมในอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มการ

ออกแบบคอนโดมิเนียมในอนาคต จากการศึกษาพบว่า รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในคอนโดมิเนียมใน

ช่วงแรกเป็นการออกแบบพืน้ที่ห้องพักขนาดใหญ่แบบ 2-3 ห้องนอนขึน้ไป โดยการออกแบบตกแต่ง   

ใชว้สัดปุระเภทไม้เป็นหลัก ปัจจบัุนการออกแบบเน้นการตดัพ้ืนที่ในส่วนที่ไมจ่ำาเป็นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้

งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุน่ใหม่ และแนวโน้มการออกแบบในอนาคตพืน้ที่ห้องพักจะมี

ขนาดเล็กลง โดยเน้นการใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติในการตกแต่งพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น

เพิ่มมากขึ้น

Abstract

 This qualitative research aims to study the history of interior architectural design in 

residential condominium units for the past 36 years during 1979-2015. The data regarding 

interior design from the past to present as well as the future trend of design has been collected 

in this research. The method of surveys, interviews with experienced architects. As the results, 

the interior design used in condominium at the beginning was spacious with more than 2-3 

bedrooms and mainly decorated with wooden element. Presently, the spacious design was 

modified to be smaller in order to create an applicable and useful space for new generation 

people. In the future, the design trend will probably be a smaller room with an accent of natural-

like decoration and multifunctional furniture.
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คำาสำาคัญ (Keywords): คอนโดมิเนียม (Condominium), รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน (Interior 

architectural Style), แนวโน้มการออกแบบ (Design Trend)

 

1. บทนำา

 การพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 

ม ักม ีการเปล ีย่นแปลงตามกฎหมาย ภาวะ

เศรษฐกิจ และสภาพสังคม (ประทีป, 2554)  รวมถึง 

การเปลีย่นแปลงตามเส้นทางคมนาคม จากริม

แม่น้ำาลำาคลองมาเป็นถนน โดยเฉพาะในเมือง

ใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ที่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการ

คมนาคมขนส่งมาเป็นระบบราง ทำาใหท้ี่อยู่อาศยั

เปลีย่นแปลงจากบ้านแนวราบมาเป็นคอนโด

มิเนียมในพื้นที่ใจกลางเมืองมากขึ้น 

 ซ่ึงจากผลการสำารวจในงานบ้านและคอนโด 

พบว่า ผู บ้ร ิโภคม ีความต ้องการซ ือ้คอนโด

มิเนียม มากถึงร้อยละ 41 (บ้านและคอนโด, 

2555) และการขยายตัวในชว่ง 5 ปี มีคอนโดมิเนียม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 (อิสระ, 2556) จากการเพิ่ม

ขึน้ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่คำานึงถึง

วิถีชีวิตรูปแบบใหม่มากขึ้น

 ดังนัน้ การวิจัยนีจ้ึงต้องการศึกษาเพือ่

ทราบถึงแนวโน้มของการออกแบบคอนโดมิเนียม

สำาหรับคนเมืองในอนาคต โดยเป็นการวิจัยเพือ่ 

ดพัูฒนาการดา้นการออกแบบของคอนโดมิเนียม

ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก

1.1 นิยามศัพท์เฉพาะคอนโดมิเนียมในการวิจัย

 คอนโดมิเนียม ในงานวิจัยนี้ คือ  อาคาร

ชุดที่จัดสร้างขึน้เพือ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 

และกระจายตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

1.2 แนวคิดทฤษฎี

 ผู้วจิยัใชท้ฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบสภาพ

แวดล้อมภายในเร่ืองการจดัองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ 

ที่ระบุว่าพืน้ที่ทางกายภาพแต่ละพืน้ที่มีกิจกรรม

ที่คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันตามประเภทของ

พ้ืนที่และมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่อนัเป็น

องค์ประกอบเชิงพื้นที่ โดยมีปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 

ตำาแหน่งที ่ตัง้ของแต่ละพืน้ที ่ การจัดวางองค์

ประกอบเชิงพืน้ที่ ขนาดพืน้ที่ การจัดวางและ

ความกว้างของทางสัญจรและการจัดวางองค์

ประกอบต่างๆ ของเครื่องเรือน  (ศรีดารา, 2551)

2. เนื้อความหลัก

2.1 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของคอนโดมิเนียม

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพัก

อาศัยคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2522-2558

 3. เพือ่ศึกษาแนวโน้มการออกแบบห้อง

ชุดพักอาศัยในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าช่วงปี พ.ศ. 

2559-2563

2.2 ระเบียบวิธีวิจัย

      งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการ

ศึกษาดา้นประวติัศาสตร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลของ

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพัก

อาศัยคอนโดมิเนียมในช่วง ปี พ.ศ. 2522-2558 

และแนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
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ห้องชุดพักอาศัยในอนาคตในช่วง 5 ปี ข้างหน้า 

(พ.ศ. 2559-2563) โดยการรวบรวมเก็บข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่ หนังสือ บทความ 

วารสารวิชาการ รูปภาพที่มีผู้บันทึกไว้ และจาก

การสัมภาษณส์ถาปนิกผู้มีประสบการณท์ี่เก่ียวกับ

การออกแบบคอนโดมิเนียม จำานวน 3 คน เพื่อ

นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัย

ตามลำาดับช่วงเวลา

 กลุม่ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ คอนโด

มิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. 

2522-2558 โดยแบ่ง 4 ช่วงปี ตามช่วงเวลาของ

การเปลีย่นแปลงสภาวะเศรษฐกิจที ่อยู ่อาศัย 

(กุณฑลทิพย์, 2556) โดยใช้เวลา 1 เดือนในการ

ค้นข้อมูลเบือ้งต้นจากรายชื ่อการจดทะเบียน

คอนโดมิเนียมแล้วทำาการเลือกกลุม่ตัวอย่างที่มี

ความสมบูรณ์ของผังพืน้และรูปประกอบภายใน

อาคาร ซึง่สามารถเลือกกลุม่ตัวอย่างได้ 40 

โครงการ แบ่งตามช่วงเวลาได้ ดังนี้ 

ช่วงที่ 1  พ.ศ. 2522-2529   จำานวน 10 โครงการ

ช่วงที่ 2  พ.ศ. 2530-2539   จำานวน 10 โครงการ

ช่วงที่ 3  พ.ศ. 2540-2549   จำานวน 10 โครงการ

ช่วงที่ 4  พ.ศ. 2550-2558   จำานวน 10 โครงการ

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อของกลุ่มตัวอย่าง

ช่วงปี 

2522-2529

ช่วงปี 

2530-2539

ช่วงปี 

2540-2549

ช่วงปี 

2550-2558

สยามเพนเฮาส์ ไอออน 1 บดินทร์สวีท  เธอร์ตี้ไนท์

มูนทาวเวอร์ สุขุมวิท คาซ่า กรีนเพลส ดิ แอดเดรส 

แกรนด์ วิลเลจ โฟร์ตี้ เชคเคิล วอเตอร์ฟอร์ด ลุมพินีเพลส 

รื่นฤดี คอนโด เดอะ กาเลซี่ รีเจ้นท์ ออน ไอดิโอ 

หัวหมาก สมคิดการ์เด้นท์ สุขุมวิท พลัส เรียลบายโ เบิล 

สายลม เซ็นจูเรียนปาร์ค แกรนเฮอริเทจ เอพลัส 

ประทุมวันเพล ซันพาเลซ โนเบิล ออร่า เดอะ คีย์ 

วิเศษสุข เพิร์ล การ์เด้นท์ ลุมพินี สวีท ยูดีไลน์

เกล้าสยาม โปโลปาร์ค พาร์ควิว เดอะ แบงค๊อค

เบญจศรี รอยัลปาร์ค โฟร์ตี้ไนท์ เดอะ รูม 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศกึษา คอื แบบสำารวจ

แบบมีโครงสร้าง โดยมีตัวแปร คือ ประเภทของ

ห้องชุดพักอาศัย รูปแบบการจัดวางผัง และรูป

แบบของการออกแบบภายใน และทำาการสัมภาษณ์

สถาปนิก ที ่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ

คอนโดมิเนียม ไม่น้อยกว่า 20 ปี จำานวน 3 คน 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพือ่ทราบถึงแนวความคิด

และแนวโน้มการออกแบบหอ้งชดุพักอาศยัในชว่ง 

5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2563)

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัยคอนโด

มิเนียมในช่วง ปี พ.ศ. 2522-2558 โดยใช้วิธีการ

เปรียบเทียบและจัดกลุม่ตามหลักการวิเคราะห์

กรณีศึกษาในงานออกแบบ และการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านแนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายในหอ้งชุดพักอาศัยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 

2559-2563) จากบทสัมภาษณ์

2.3 ขอบเขตของการศึกษา

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลด้านการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องพักอาศัย

คอนโดมิเนียมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

ได้กำาหนดขอบเขตการศึกษาใน  3 ประเด็น ได้แก่  

ประเภทของห้องชุดพักอาศัย รูปแบบการจัดวางผัง 

และรูปแบบของการออกแบบ

3. ผลการศึกษา

      การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้อง

ชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพัก 

 อาศัยคอนโดมิเนียมในช่วงปี พ.ศ. 2522 

 - พ.ศ. 2529  
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3.1.1 ประเภทห้องชุดพักอาศัย ส่วนใหญ่มีขนาด 

80-100 ตารางเมตร โดยมีรูปแบบเฉลี่ย 2-3 ห้อง

นอน ประกอบดว้ย  หอ้งนอน หอ้งน้ำา หอ้งรับแขก 

พื้นที่ครัว และพื้นที่รับประทานอาหาร

3.1.2 การจดัวางผงั การออกแบบเน้นพ้ืนที่การใช้

งานขนาดใหญ่  โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานเป็นสัด-

ส่วนและมีการกั้นผนังห้องอย่างชัดเจน 

รูปที่ 1 การจัดวางผัง ในช่วงปี พ.ศ. 2522-2529

3.1.3 การออกแบบห้องพัก เน้นการตกแต่งด้วย

วัสดุไม้จริง โดยใช้พื้นไม้ปาร์เก้และกระเบื้องลาย

หินอ่อนขนาดเล็ก ผนังทาสีขาวครีม และติด

วอลเปเปอร์  ตกแต่งเพดานด้วยฝ้าทีบาร์ ติดตั้ง

โคมไฟแบบซาลาเปา โดยใช้โทนสีกลาง (Neutral 

color) ไดแ้ก่ สีขาว สีน้ำาตาล และสีครีม การตกแต่ง

ดว้ยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ประเภทไม้การจดัวางชดิ

ติดผนัง

รูปที่ 2 การออกแบบห้อง  ในช่วงปี พ.ศ. 2522-2529

3.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพัก

 อาศัยคอนโดมิเนียมในช่วงปี พ.ศ. 2530 

 - พ.ศ. 2539

3.2.1 ประเภทห้องชุดส่วนใหญ่มีขนาด 60-80 

ตารางเมตร โดยมีรูปแบบเฉลีย่1-2 ห้องนอน 

ประกอบดว้ย หอ้งนอน พ้ืนที่น่ังเล่น หอ้งน้ำา พืน้ที่

ครัวและส่วนรับประทานอาหาร

3.2.2 การจัดวางผังลดการกัน้ผนังห้องโดยเพิม่

การเชื่อมต่อพ้ืนที่ในส่วนของพ้ืนที่น่ังเล่น กับส่วน

รับประทานอาหารและพื้นที่ครัว 

3.2.3 การออกแบบห้องพัก เน้นการตกแต่งด้วย

งานไม้รูปแบบคลาสสิก โดยใช้พืน้ไม้ขัดมันและ

กระเบื้องลายหินอ่อน ผนังทาสีขาว ครีม และติด

วอลเปเปอร์ ตกแต่งดว้ยฝา้แบบเรียบและฝา้แบบ

หลุม ติดตั้งไฟดาวไลท์ โดยใช้โทนสีขาว ครีมเป็น

หลัก ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ติดตัง้

ตายตัว
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รูปที่ 3 การจัดวางผัง ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539

รูปที่ 4 การออกแบบห้อง ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539

3.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพัก

 อาศัยคอนโดมิเนียมในช่วงปี พ.ศ. 2540 

 - พ.ศ. 2549

3.3.1 ประเภทห้องชุดพักอาศัย ส่วนใหญ่มีขนาด  

40-50 ตารางเมตร โดยรูปแบบเฉลีย่ 1-2 ห้อง

นอน ประกอบดว้ย หอ้งนอน พ้ืนที่น่ังเล่น หอ้งน้ำา 

พ้ืนที่ประกอบอาหารและส่วนรับประทานอาหาร

3.3.2 การจัดวางผังออกแบบพืน้ที่โดยส่วนแรก

เป็นห้องนั่งเล่นและพื้นที่เอนกประสงค์ โดยย้าย

ตำาแหน่งของห้องน้ ำาและพืน้ที ่ครัวไว้ด้านหลัง

ของห้อง

รูปที่ 5 การจัดวางผัง ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2549

3.3.3 การออกแบบห้องพัก เน้นตกแต่งด้วยวัสดุ

ที่มีความหรูหราเพ่ิมมากข้ึน แต่คงใชว้สัดปุระเภท

ไม้เป็นหลัก โดยใชพ้ื้นไม้ลามิเนต โทนสีที่ใช ้ไดแ้ก่ 

สีขาว สีแดง สีเหลือง และสีฟ้า เพื่อสร้างจุดเด่น

ให้แก่หอ้งพร้อมติดวอลเปเปอร์ลวดลายธรรมชาติ 

ตกแต่งฝ้าเพดานแบบเรียบ ติดไฟดาวไลท์และ

โคมแบบห้อย ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว 

ด้วยวัสดุทดแทนไม้ เช่น ไม้ MDF, PARTICLE 

BOARD

รูปที่ 6 การออกแบบห้อง ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2549
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3.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพัก

 อาศัยคอนโดมิเนียมในช่วงปี พ.ศ. 2550 

 - พ.ศ. 2558

3.4.1 ประเภทห้องชุดพักอาศัย ส่วนใหญ่มีขนาด  

23-40 ตารางเมตร โดยมีรูปแบบเฉล่ีย 1 หอ้งนอน 

ประกอบดว้ย หอ้งนอน พ้ืนที่น่ังเล่น หอ้งน้ำา พืน้ที่

ประกอบอาหารและส่วนรับประทานอาหาร

3.4.2 การจัดวางผัง การออกแบบพื้นที่เน้นพื้นที่

ห้องแบบเปิดโล่ง และมีการกั้นพื้นที่ห้องนอน 1 

ห้อง และปรับลดพื้นที่ในส่วนที่ไม่จำาเป็น เพื่อให้

มีพื้นที่การใช้งานเพิ่มมากขึ้น 

รูปที่ 7 การจัดวางผัง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558

3.4.3 การออกแบบห้องพัก เน้นการตกแต่งที่มี

ความเรียบงา่ยของรูปทรงผสมผสานความหรูหรา 

โดยใช้โทนสีขาว สีเทา สีดำา และเพิ่มจุดเด่นด้วย

สีทอง ใช้วัสดุพืน้ไม้ลามิเนตและพืน้กระเบือ้ง

แกรนิตโต้ ตกแต่งผนังด้วยวอลเปเปอร์เป็นหลัก 

ผสมการติดกระจก ตกแต่งเพดานฝา้แบบเรียบติด

ตัง้ไฟดาวน์ไลท์ ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบติดตัง้

ตายตัวโดยเน้นรูปแบบมัลติฟังก์ชั่นเพิม่มากขึน้ 

และใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติในการตกแต่ง เช่น 

การใช้เตียงแบบพับเก็บได้ และกระเบื้องลายไม้

 
รูปที่ 8 การออกแบบห้อง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558

3.5 แนวโน้มการออกแบบรูปแบบห้องชุดพัก

 อาศัยคอนโดมิเนียม 5 ปี ข้างหน้า ในช่วง

 ปี พ.ศ. 2559-2563

3.5.1 ประเภทห้องชุดพักอาศัย มีแนวโน้มการ

ออกแบบห้องชุดเล็กลงใน ขนาด 21 ตารางเมตร

เพิม่ขึน้และออกแบบห้องชุดขนาด 2 ห้องนอน 

เพือ่รองรับสำาหรับการใช้งานสำาหรับครอบครัว

ขยาย

3.5.2 การจดัวางผงั ออกแบบพ้ืนที่ ที่สามารถปรับ

เปลี่ยนตามกิจกรรม  เช่น  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้อง

นอนเป็นห้องร ับแขกสำาหรับรองรบักิจกรรม

3.5.3 การออกแบบห้องพัก มีการคำานึงถึงวัสดุ

ทดแทนธรรมชาติ และเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ 

ชั ่นเพิม่มากขึน้รวมถึงการตกแต่งที ่ม ีลักษณะ

เฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มดิจิตอล กลุ่มนัก

ท่องเที่ยว

4. การอภิปรายและวิเคราะห์ผลการศึกษา

 การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน

หอ้งชดุพักอาศยัคอนโดมิเนียม สามารถแบ่งเป็น

ช่วงยุคของการพัฒนา ได้ 4 ช่วง ดังนี้

 1. การออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม

ภายในหอ้งชดุพักอาศยัในชว่งปี พ.ศ. 2522-2529

 2. การออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม

ภายในหอ้งชดุพักอาศยัในชว่งปี พ.ศ. 2530-2539



การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงฤทัย  ตี่สุข และ รศ. จันทนี เพชรานนท์252

 3. การออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม

ภายในหอ้งชดุพักอาศยัในชว่งปี พ.ศ. 2540-2549

 4. รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุด

พักอาศยัในชว่งปี พ.ศ. 2550-2558 และ แนวโน้ม

การออกแบบคอนโดมิเนียมในอนาคต อีก 5 ปี 

ข้างหน้าในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 โดยลักษณะ

การออกแบบรูปแบบห้องชุดพักอาศัย ดังนี้

 - ประเภทหอ้งชดุพักอาศยัในชว่งแรกเน้น

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในรูปแบบ 2-3 หอ้งนอน ปัจจบัุน

การออกแบบพ้ืนท่ีมีขนาดเล็กลงรูปแบบ 1 ห้องนอน

 - การจัดวางผัง ในช่วงแรกเน้นพืน้ที่ใน

ขนาดใหญ่ที่แบ่งกัน้เป็นสัดส่วนชัดเจน ปัจจุบัน

การออกแบบพืน้ที ่ส่วนใหญ่ตัดพืน้ที ่ในส่วนที ่     

ไม่จำาเป็นและเน้นพื้นที่แบบเปิดโล่ง

 - การตกแต่งห้องพักในช่วงแรกใช้วัสดุไม้

จริงเป็นหลัก โทนสีขาว สีครีม ตกแต่งด้วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบลอยตัว ปัจจบัุนใชว้สัดทุดแทน

ธรรมชาติ โทนสีขาว สีเทา และสีดำา ตกแต่งด้วย

เฟอร์นิเจอร์ติดตัง้ตายตัวและเฟอร์นิเจอร์แบบ

มัลติฟังก์ชั่น

5. บทสรุปผล

       จากงานวิจัยสามารถวิเคราะห์การพัฒนา

รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องชุดพักอาศัย

คอนโดมิเนียมเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบหอ้ง

ชุดพักอาศัยสำาหรับผู้พัฒนาโครงการได้ว่า การ

ออกแบบห้องชุดพักอาศัยจากรูปแบบในอดีต   

จนถึงปัจจบัุนมีแนวโน้มการออกแบบที่มีการปรับ

ลดขนาดพ้ืนที่ใหเ้ล็กลงเพ่ือเป็นการพัฒนาคอนโด

มิเนียมแก่ผู้บริโภคให้มีความหลากหลายมากยิ่ง

ขึน้ และพัฒนาการออกแบบพืน้ที ่การใช้งาน        

ที่สามารถปรับเปล่ียนพ้ืนที่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

การตกแต่งออกแบบโดยคำานึงถึงการใชว้สัดทุี่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมและออกแบบใหส้ามารถตอบ

สนองต่อการใชง้านของกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย

กลุ่มทั้งในกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ใช้งานยุค

ใหม่

รายการอ้างอิง 

กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์. (2556). ที่อยู่อาศัยและ

 เมืองของประเทศไทย: อดตี ปัจจบัุน  อนาคต.

 วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, 16(63), 

 23-32.

ประทีป ตั้งมติธรรม. (2554). ตึกระฟ้าและอาคาร

 ชุดท่ีอยู่อาศัย. วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์,

 17(64), 2.

ศรีดารา ติเพียร. (2551). กระบวนการวิจัยเชิง

 ประจักษ์สู่เกณฑ์การออกแบบห้องพักผู้ป่วย

 เดี่ยวของโรงพยาบาลในบริบทพฤติกรรมและ

 การรับรูข้องไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตร

 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 บัณฑติวทิยาลัยสถาบันเทคโนโลยพีระจอม-

 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.     

สมาคมอาคารชุดไทย.(2555). บ้านและคอนโด

 คร้ังที่ 27. สืบค้นเม่ือ 20 ธันวาคม 2557, จาก

 http://www.thaicondo.or.th/

อสิระ บุญยงั. (2556). ที่อยู่อาศยัและสถานการณ ์

 ตลาดที่อยู่อาศยัปี2555และแนวโน้มปี 2556.

 วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, 16(62), 

 44-51.



ประสิทธิภาพในการใช้งานสวิตช์กระตุกเพื่อประหยัดพลังงาน

ภายในพื้นที่สำานักงานแบบเปิด

The Performance of Jiggle Switch for Energy Saving 

in Open Plan Office

ชวณัฐ สมานโสตถิวงศ์1 และ ผศ.ดร. พิมลมาศ  วรรณคนาพล2

Chawanat Smansotivong1 and Asst. Prof. Pimonmart Wankanapon, Ph.D.2

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

E-mail: kachsm@gmail.com1, pimonmart@gmail.com2

Abstract

 งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิภาพในการใช้งานสวิตช์กระตุกเพื่อ

ประหยดัพลังงานภายในพ้ืนที่สำานักงานแบบเปิด โดยมีวตัถุประสงค์ ที่จะศึกษาการจดัผงัสำานักงานแบบ

เปิดและการจัดผังไฟฟ้าภายในสำานักงานของหน่วยงานราชการ ว่ามีความเหมาะสมและสะดวกต่อการ

ใช้งานสวิตช์กระตุก โดยใช้โปรแกรมจำาลองสภาพแสง DIALUX 4.12 ในขั้นตอนของงานวิจัยได้จำาลอง

พื้นที่ขนาดกว้าง 6.00 x 6.00 เมตร และสูง 3.20 เมตร มีโคมแบบ 3 หลอด จำานวน 3 x 3 แถว มีโต๊ะ

ทำางาน 12 โต๊ะ และผังไฟที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมาคำานวณหาค่าการส่องสว่างภายในสำานักงาน 

และประสิทธิภาพการใชง้านสวติชก์ระตุก เพ่ือศกึษารูปแบบการปิดไฟที่มีผลกระทบรูปแบบ ดงัน้ี 1) การ

เปิดใช้งานดวงโคมทุกโคมและหลอดไฟทุกหลอด และปิดโคม 1 โคม 2) การเปิดใช้งานดวงโคมทุกโคม

แต่ลดการใชห้ลอดไฟเหลือโคมละ 2 หลอด 3) การเปิดใชง้านดวงโคมทกุโคมแต่ลดการใชห้ลอดไฟเหลือ

โคมละ 2 หลอด และปิดโคม 1 โคม โดยผลการวจัิยพบวา่ คา่การส่องสวา่งที่เป็นอยู่ในปัจจบัุนในบริเวณ

พื้นที่ทำางาน มีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 956 lux ซึง่เกินกว่าค่าการส่องสว่างมาตรฐานตามกฎกระทรวงพลังงาน

กำาหนดไว้ที่ 500 lux ดังนัน้ การนำาสวิตช์กระตุกเข้ามาใช้ภายในพืน้ที่สำานักงานจึงสามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าสำาหรับระบบแสงสว่างลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Abstract

 Nowadays domestic energy demand rises every year. The government has issued a 

policy to save energy in various forms. The Jiggle Switch was introduced into the office to reduce 

electric energy use of the lighting. This research aims to study open-plan furniture layout and 

lighting layout commonly found in the government office building that it was appropriate to apply 

easy-to-use jiggle switch to correspond to government policy of energy conservation. By using 

lighting simulation program DIALUX 4.12 to simulate space of 6.00 x 6.00 x 3.20 meter or 36 
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square meters, which came from one SPAN of the building and lighting layout. The research 

showed that the average illuminance in the office was 956 lux before the use of jiggle switch 

which over the standard of illuminance for the working plane. By using the jiggle switch in the 

office of government, the lighting energy use can be reduce and provide more energy efficiency

คำาสำาคัญ (Keywords): ค่าความส่องสว่างภายใน (Illuminance), อาคารสำานักงาน (Office Building), 

ประสิทธิภาพแสงสว่าง (Lighting Performance), การประหยัดพลังงาน (Energy Saving), ผังสำานักงาน 

(Office Layout), ผังไฟฟ้า (Lighting Layout)

 

1. บทนำา

  ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานที่ทำางาน เพ่ืออำานวย

ความสะดวกในดา้นต่างๆ เชน่ ระบบปรับอากาศ 

ระบบแสงสวา่ง ระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดย คดิ

เป็นอตัราส่วนร้อยละ 16 ของการใชไ้ฟฟ้าภายใน

ประเทศไทย และยังมีความต้องการเพิม่มากขึน้

ในทุกๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2550-2554 มีความ

ต้องการเพิ่มมากขึ้นประมาณ 6-7% สำาหรับการ

ใช้ไฟฟ้าภายในสำานักงานนัน้ ระบบแสงสว่างใน

อาคารสำานักงานมีสัดส่วน 20-30% (การไฟฟ้า

ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย, 2542) ซ่ึงสูงเป็นลำาดบั

ที่ 2 รองจากพลังงานที่ใชภ้ายในระบบปรับอากาศ

  เน่ืองดว้ยตัวสถิติดงัที่ไดก้ล่าวมาข้างต้น 

ทำาให้รัฐบาลได้มีการออกนโยบายเพ่ือการประหยัด

พลังงาน โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวัน

ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้หน่วยงาน

ราชการดำาเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้

อย่างน้อย 10% เพือ่เป็นตัวอย่างให้กับภาค

เอกชน ภาคประชาชน ในการชว่ยลดรายจา่ยของ

ประเทศ ทำาใหห้น่วยงานต่างๆ มีการนำามาตรการ

ต่างๆ มาใชภ้ายในองคก์ร และสวติชก์ระตุกก็เป็น

หนึง่ในแนวทางของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ตามคำาแนะนำาที่ให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เปิด – ปิด 

ไฟฟ้ายอ่ยสำาหรับใหพ้นกังานที่ทำางานอยู่ในพ้ืนที่

สำานักงานสามารถแยกส่วนการเปิดดวงโคม

สำาหรับให้แสงสว่างได้ ในเวลาที่ไม่มีการใช้งาน

พืน้ทีส่ำานักงานภายในบริเวณน้ันๆ เพ่ือลดการใช้

พลังงาน 

 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

เรือ่งจัดผังสำานักงานและการจัดผังไฟฟ้าภายใน

สำานักงานว่ามีความเหมาะสมและสะดวกต่อการ

ใช้งานหรือไม่กับนโยบายที่ทางรัฐบาลได้กำาหนด

ข้ึนมา เพ่ือรองรับความต้องการในการใชพ้ลังงาน

ที่เพิ่มมากขึ้น

 การออกแบบแสงสว่างในพืน้ที่สำานักงาน

โดยทั่วไปมักจะจัดวางโคมไฟในลักษณะกระจาย

แบบสมมาตร เพือ่ให้ได้แสงสว่างที่สม่ำาเสมอใน

แต่ละพื้นที่ (พิบูลย์ ดิษฐอุดม, 2532) ซึ่งบางทีก็มี

มากเกินความจำาเป็นต่อการใช้งาน รวมถึงเวลาที่

ไม่มีการใชง้านพ้ืนที่ในบริเวณน้ันๆ ดงัน้ัน จงึไดมี้

การนำาสวิตช์กระตุกเข้ามาใช้เพือ่ที ่จะสามารถ 

เปิด-ปิดโคมไฟในแต่ละจุด แต่ทั้งนีก้็จำาเป็นที่จะ

ต้องวเิคราะหว์า่เม่ือมีการใชง้านสวติชก์ระตุกแล้ว

มีผลต่อค่าการส่องสว่างภายในพืน้ที่สำานักงาน

อย่างไร โดยจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

และข้อกำาหนดตามค่าความสว่างจาก IESNA, 

CIBSE และกระทรวงพลังงาน สำาหรับงานเอกสาร

และงานคอมพิวเตอร์ มีค่า 400-500 lux (กฎ
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กระทรวงพลังงาน, 2549) และควรจะมีค่าความ

สม่ำาเสมอของแสง (Uniformity) ซึง่เป็นค่าที่เกิด

จากค่าความเข้มแสงที่ต่ำาที่สุดต่อความเข้มแสง

เฉลี่ยในพื้นที่ที่พิจารณาไม่น้อยกว่า 0.6 ในส่วน

ของทางสัญจรภายในสำานักงานมีค่าความสว่าง 

ไม่น้อยกว่า 100 lux

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 มาตรฐานความสว่าง

 เกณฑม์าตรฐานความสวา่งจากหน่วยงาน

ต่างๆ จะเห็นได้ว่าในพืน้ที่สำานักงานค่าความ

สว่างจะอยู่ระหว่าง 400-500 lux ดังที่แสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าความสว่างจากเกณฑ์มาตรฐานของหน่วย

งานต่างๆ

ลักษณะการใช้งาน หน่วยงาน Illuminance 

(lux)

งานพิมพ์ดีด การ

เขียน การอ่าน
กระทรวงแรงงาน 400

ห้องคอมพิวเตอร์ กระทรวงแรงงาน 400

งานบันทึกข้อมูล กระทรวงแรงงาน 500

สำานักงาน CIBSE 500

ห้องปฏิบัติการ

พื้นที่สำานักงานแบบ

เปิด
IESNA 400

ที่มา: สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, (2546), 
กระทรวงแรงงาน, (2549)

2.2 การจัดผังสำานักงาน

 การจัดสำานักงานสามารถแยกวิธีการจัด

เป็นแบบใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ  การจัดสำานักงาน

แบบแยกเป็นห้องเฉพาะ (Individual Room System) 

และการจัดสำานักงานแบบเปิด (Open Layout  

System) ทั้งสองแบบต่างมีความแตกต่างกัน และ

มีข้อดีข้อจำากัดต่างกัน ในการจัดสำานักงานต้อง

คำานึงถึงวิธีการทำางาน ความต้องการของหน่วย

งานเป็นหลัก เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทำางาน

2.3 การจดัผงัไฟฟา้ภายในพื้นท่ีสำานกังานแบบ

 เปิด

 สำาหร ับการวางผังไฟฟ้าภายในพืน้ที ่

สำาน ักงานลักษณะนีค้วรวางโคมในลักษณะ

สมมาตร เพือ่ให้ได้แสงที ่สม่ ำาเสมอบนพืน้ที ่

ทำางาน

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาเรือ่งการลดพลังงานไฟฟ้าโดย

การใช้สวิตช์กระตุกโดยการเก็บข้อมูลทางด้าน

พลังงานงานไฟฟ้าก่อนและหลังการติดตัง้สวิตช์

กระตุกที่ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 watt 

จำานวน 10 โคม โดยกำาหนดให้มีการปิดทุกครั้งที่

ไม่ไดมี้การใชง้าน ผลที่ไดอ้อกมาสามารถประหยดั

พลังงานได้ 3,828 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี คิดเป็นเงิน

ที่ประหยัดได้ 12,329 บาท/ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

สวติช์กระตุกสามารถลดการใช้พลังงานไดจ้ริงเม่ือ

มีการนำาเข้ามาใช้งาน (หน่วยปฏิบัติการวิจัยการ

บริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, 2556 )

 งานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบของการให้แสง

เฉพาะที่ภายในพื้นที่สำานักงาน มีการใช้พลังงาน 

7.11 วัตต์/ตารางเมตร ส่วนพืน้ที่ทำางานที่มีการ

ให้แสงสว่างในลักษณะทั่วไป มีการใช้พลังงาน 

13.33 วัตต์/ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบวิธีการ

ใหแ้สงทั้งสองแบบและพบวา่ พ้ืนที่ทำางานที่มีการ

ให้แสงสว่างเฉพาะที่มีค่ากำาลังไฟฟ้าน้อยกว่า

พื้นที่ทำางานที่มีการให้แสงสว่างในลักษณะทั่วไป 

46.7% จึงสรุปได้ว่าการจัดผังไฟสามารถนำามา

ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำานักงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ภคพร เรืองศรี, 2554)
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3. วิธีการวิจัย

 งานวิจัยชิ ้นนีท้ำาการศึกษาโดยวิธ ีการ

จำาลองภาพเสมือนจริง (Simulation) ของพืน้ที่

สำานักงานในส่วนที่เป็นพ้ืนที่เปิด โดยใชโ้ปรแกรม 

DIALUX 4.12 เป็นเคร่ืองมือในการวจิยัเพ่ือนำาผล

การทดลองค่าความสว่างบนพืน้ที ่ทำางานเมือ่

มีการใช้งานสวิตช์กระตุกในรูปแบบต่างๆ มา

วเิคราะหถึ์งคา่แสงสวา่งที่ไดใ้นรูปแบบต่างๆ โดย

ส่วนประกอบของการจำาลองการคำานวณมีดังนี้

3.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.1.1 เพือ่ศึกษาปัญหาของการใช้งานสวิตช์

  กระตุกภายในสำานักงาน

3.1.2 เพือ่ศึกษาคุณภาพของแสงภายในสำานัก

  งานเมื่อมีการใช้งานสวิตช์กระตุก

3.1.3 เพือ่หาแนวทางในการเสริมสร้างการใช้

  สวิตซ์กระตุกเพื่อลดปัญหาด้านพลังงาน

  ของหน่วยงานของรัฐ

3.2 การกำาหนดแบบจำาลองที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างแบบจำาลองนำามาจากพืน้ที่จริง

ของสำานักงานของหน่วยงานราชการที่มีการใช้

งานอยู่ในปัจจุบันทั้งในเรือ่งการวางผังสำานักงาน

และผังไฟฟ้า ในกรณีนีน้ำามาจากสำานักงานฝ่าย

งบประมาณ ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคาร 1 ของสำานัก

งานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.3 ห้องที่ใช้ในการวิจัย

 หอ้งที่ใชใ้นการวจิยัน้ันเป็นหอ้งที่เลือกมา

จากพื้นที่ทำางาน 1 ช่วงเสาของอาคารสำานักงาน

ในส่วนที่เป็นสำานักงานแบบเปิดมีขนาด 6.0 x 6.0 

x 3.2 เมตร มีพื้นที่ 36 ตารางเมตร ภายในมีโต๊ะ

ทำางาน จำานวน 12 ตัว ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร 

มีระนาบทำางาน (Work Plane, WP) สูง 0.75 เมตร 

พ้ืนผิววัสดุภายในห้องทำางานมีค่าการ สะท้อนแสง 

(Room Reflectance) ของเพดาน ผนัง และพื้น 

เท่ากับ 70% 40% และ 30% ตามลำาดับ 

รูปที่ 1  ห้องที่ใช้ในการวิจัย

รูปที่ 2  มุมมองทัศนียภาพของห้องทำางานที่ใช้ในการ

 จำาลอง

3.4 ผังไฟฟ้าที่ใช้ในการวิจัย

 ผังไฟฟ้ามีลักษณะกระจายแบบสมมาตร

โดยมีจำานวน 9 โคม จัดวางในรูปแบบ 3x3 โคม 

โดยระยะหา่งระหวา่งโคมในแนวต้ังอยู่ที่ 1.8 เมตร 

และในแนวนอนมีระยะห่างระหว่างตัวโคมอยู่ที่ 

1.2 เมตร
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รูปที่ 3  ผังไฟฟ้าที่ใช้ในการวิจัย

3.5 ประเภทของดวงโคมที่ใช้

 ดวงโคมไฟฟ้าที่ใชภ้ายในงานวจิยัน้ีเป็นรูป

แบบปัจจบัุนที่ติดต้ังอยู่ภายในสำานักงานแบบเปิด

ของหน่วยงานราชการ โดยจะเป็นโคมไฟกล่อง

เหล็กมีแผ่นสะท้อนแสงแบบฝังฝ้าเพดาน ใช้หล

อดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 8 หนุ 

หรือเรียกว่า T8 ขนาด 36 watt 

 

รูปที่ 4  ดวงโคมฟ้าที่ใช้ในการศึกษา

 

 

รูปที่ 5  ค่ากระจายแสงของโคมไฟ

3.6 รูปแบบการใช้งานสวิตช์กระตุก

 รูปแบบการใช้งานสวติช์กระตุกสำาหรับการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพแสงสว่าง (Lighting Per-

formance) บนพ้ืนท่ีทำางาน (Working Plane)

มีดังนี้

3.6.1 การทำางานของสวิตช์กระตุก

 สวติชก์ระตุกที่นำามาใชใ้นแบบจำาลองเป็น

แบบ 3 in 1 จึงสามารถใช้เปิดโคมไฟให้สว่างตาม

ที่เราต้องการ เช่น เมื่อดึงสวิตซ์ครั้งที่ 1 หลอดไฟ

ดวงกลางจะติดและหลอด 2 ข้างจะดับ ถ้าดึง      

สวิตซค์รัง้ที่ 2 หลอดไฟด้านขา้ง 2 ดวงจะติด 

หลอดไฟดวงกลางจะดับ ดึงสวิตซ์คร้ังท่ี 3 หลอดไฟ

ทั้ง 3 ดวงจะติด และถ้าดึงสวิตซ์อีกครั้งหลอดไฟ

ทั้ง 3 ดวงจะดับ

3.6.2 รูปแบบการใช้งานสวิตช์กระตุก

 การจำาลองค่าความสว่างบนพืน้ที่ทำางาน

ในระนาบแนวนอนเมือ่มีการใช้งานสวิตช์กระตุก

ในรูปแบบ TYPE A-D โดยลักษณะการจัดวางผัง

ไฟฟ้าเป็นลักษณะ Row A-C และ Column 1-3  

โดยรูปแบบการเลือกตำาแหน่งปิดไฟจะเลือกโดย

พิจารณาจากจุดที ่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
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สูงสุด คือ จุด B1 และ B3 โดยงานวิจัยนี้ทดลอง

จากจุด B3 ดังแสดงในภาพ 6-9 ดังนี้

รูปที่ 6  TYPE A การเปิดใช้งานดวงโคมทุกโคมและ

 หลอดไฟทุกหลอด

รูปที่ 7  TYPE B การเปิดใช้งานดวงโคมทุกโคมและ

 หลอดไฟทุกหลอด และปิดโคมในตำาแหน่ง B-3

 

รูปที่ 8  TYPE C การเปิดใช้งานดวงโคมทุกโคมแต่

 ลดการใช้หลอดไฟเหลือโคมละ 2 หลอด

รูปที่ 9  TYPE D การเปิดใช้งานดวงโคมทุกโคมแต่ลดการ

 ใช้หลอดไฟเหลือโคมละ 2 หลอด และปิดโคมใน

 ตำาแหน่ง B-3

4. ผลการวิจัย

 ผลการวจิยัจากการจำาลองพ้ืนที่สำานักงาน

แบบเปิดโดยมีการใช้สวติช์กระตุกโดยจะแยกเป็น

ค่าความสว่างในแต่ละพืน้ที ่ทำางาน (Working 

Plane) ตามตารางที่ 2-5 ได้ดังนี้
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ตารางที่ 2  Lighting performance TYPE A

DESK
ILLUMINANCE , E (lux)

E (ave) E (min) E (max) U (m)

D1 742 612 872 0.824

D2 888 810 961 0.912

D3 885 753 1008 0.851

D4 1061 1001 1114 0.943

D5 830 715 934 0.861

D6 993 947 1035 0.953

D7 883 806 957 0.913

D8 740 610 869 0.824

D9 1065 1006 1118 0.945

D10 894 762 1015 0.852

D11 1001 954 1042 0.954

D12 840 724 943 0.862

จากตารางที่ 2 การทดลองใน TYPE A พบว่าการ

ใชง้านดวงโคมไฟฟ้า 9 โคม ซ่ึงมีจำานวนหลอด 27 

หลอด ให้ค่าความสว่างบนพืน้ที่ทำางาน DESK 

D1-D12 เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่มาก

ตารางที่ 3  Lighting performance TYPE B

DESK
ILLUMINANCE, E (lux)

E (ave) E (min) E (max) U (m)

D1 728 598 857 0.822

D2 862 791 927 0.918

D3 865 735 984 0.849

D4 1018 969 1052 0.952

D5 811 697 914 0.859

D6 955 919 982 0.962

D7 788 721 861 0.916

D8 633 530 733 0.837

D9 518 432 616 0.834

D10 522 437 620 0.836

D11 773 668 867 0.865

D12 572 465 690 0.812

 จากตารางที่ 2 และ 3 จะพบว่า TYPE A 

กับ TYPE B ที่มีความแตกต่างปิดโคมไฟฟ้าใน

ตำาแหน่ง B-3 ทำาใหค้า่ความส่องสวา่งของ DESK 

9-10 ลดลงไป แต่ก็ยังคงมีค่าความสว่างเพียงพอ

ต่อการใชง้านตามเกณฑม์าตรฐานของการทำางาน

ภายในสำานักงาน

ตารางที่ 4  Lighting performance TYPE C

DESK
ILLUMINANCE , E (lux)

E (ave) E (min) E (max) U (m)

D1 612 470 729 0.769

D2 736 655 799 0.89

D3 625 499 747 0.798

D4 758 699 826 0.922

D5 578 475 667 0.822

D6 693 671 724 0.969

D7 736 654 801 0.889

D8 615 473 732 0.769

D9 759 701 825 0.924

D10 628 502 747 0.8

D11 693 672 724 0.969

D12 582 480 669 0.824

 จากตารางที่ 4 เนื่องจากผลที่ได้จากการ

ทำาแบบจำาลอง TYPE A ที่คา่ความสวา่งเกินความ

จำาเป็น จึงได้ทดลองทำาการจำาลองหาค่าความ

สวา่งโดยการลดการใช้หลอดไฟในทกุดวงโคมโดย

ลดลงโคมละ 1 หลอด เป็นแบบ TYPE C ผลที่ได้

คือ ค่าความสว่างยังคงเพียงพอต่อการทำางาน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ตารางที่ 5  Lighting performance TYPE D

DESK
ILLUMINANCE , E (lux)

E (ave) E (min) E (max) U (m)

D1 606 464 722 0.766

D2 725 646 783 0.892

D3 616 491 735 0.797

D4 733 684 786 0.932

D5 569 467 657 0.821

D6 673 657 699 0.976

D7 692 621 752 0.897

D8 569 439 671 0.772

D9 476 360 602 0.756

D10 277 215 361 0.776

D11 535 431 626 0.804

D12 391 279 519 0.711

 จากตารางท่ี 4-5 นำาการทดลองใน TYPE D 

มาเปรียบเทยีบการทดลองใน TYPE C ที่เป็นการ

ใช้หลอดไฟ 2 หลอดในทุกโคมแสงสว่างแต่เพิม่

การปิดดวงโคมในตำาแหน่ง B-3 จะเห็นได้ว่ามี

เฉพาะพื้นที่ทำางานในตำาแหน่ง DESK 10 เท่าน้ัน

ท่ีค่าความส่องสว่างต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทำาให้

สามารถสรุปไดว้า่ ในการนำาสวติชก์ระตุกมาใชใ้น

พื้นที่สำานักงานแบบเปิดนัน้สามารถนำามาใช้งาน

ได้ตามความวัตถุประสงค์ที ่จะลดการใช้พลัง

งานไฟฟ้าเมือ่ไม่ได้ใช้งานในพืน้ที่บริเวณนัน้ๆ 

โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าความสว่างในส่วนอื่นๆ

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

 จากผลการจำาลองแบบจำาลองทั้ง 4 แบบ 

เพ่ือเปรียบเทยีบคา่ความส่องสวา่งจากการใชง้าน

สวิตช์กระตุกสามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 ค่าความสอ่งสวา่งโดยรวมของพื้นท่ีสำานกั

 งานแบบเปิด

 วเิคราะหแ์บบจำาลองจากสภาพสำานักงาน

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานราชการ ค่า

ความส่องสว่างภายในสำานักงานที่มีการใช้งาน

หลอดไฟ 27 ในพื้นที่ 1 ช่วงเสา มีค่าเกินกว่าค่า

มาตรฐานอยู่มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 901.8 lux 

ตามแบบจำาลอง TYPE A เมื่อมีการลดใช้หลอด

ไฟฟ้าในแต่ละดวงโคมทั้งหมดตามแบบจำาลอง 

TYPE C ค่าความส่องสว่างก็ยังมีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 

667.9 lux ซึง่ก็คงยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ดังนั้น จึงสามารถปรับลดการใช้หลอด

ไฟเพือ่ลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อยโคมละ 1 

หลอด โดยไม่มีผลกระทบใดๆ โดยที่ยังสามารถ

ไม่ต้องนำาสวิตช์กระตุกเข้ามาใช้

5.2 ปัญหาในการนำาสวิตช์กระตุกเข้ามาใช้ใน

 พื้นที่สำานักงานแบบเปิด

 จากแบบจำาลอง TYPE A-D แสดงให้เห็น

ว่าการนำาสวิตช์กระตุกเข้ามาใช้งานภายในพืน้ที่

สำานักงานแบบเปิดไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน

แสงสว่าง แต่ปัญหาที ่พบเกิดจากพนักงานที ่

ทำางานอยู่ในพืน้ที่สำานักงานที่มีการติดตัง้สวิตช์

กระตุกนัน้ไม่ได้ใช้งานหรือขาดการรณรงค์อย่าง

จริงจังจึงทำาให้การนำาสวิตช์กระตุกมาใช้ในพืน้ที่

สำานักงานเพ่ือประหยดัพลังงานไฟฟ้าน้ันไม่ไดผ้ล

เท่าที่ควร

5.3 ผลกระทบในการนำาสวติชก์ระตุกเขา้มาใช้

 ในพื้นที่สำานักงานแบบเปิด

 จากแบบจำาลอง TYPE B , TYPE C และ 

TYPE D ที่มีการนำาสวิตช์กระตุกเข้ามาใช้เพื่อลด

การใช้แสงสว่างไม่มีผลกระทบต่อค่าความส่อง

สว่างภายในสำานักงานเน่ืองจากไม่มีจดุไหนที่มีค่า

ความส่องสว่างต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยใน

แบบจำาลอง TYPE B และ TYPE D ที่มีการปิด
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โคมแสงสว่างไป 1 โคม ตามการใช้งานพื้นที่ที่ได้

รับผลกระทบคอืในพ้ืนที่ที่มีการปิดดวงโคมเทา่น้ัน 

ในกรณศีกึษาน้ีคอืพ้ืนที่ทำางานในส่วนของ DESK 

10 ซึ่งในพื้นที่ส่วนอื่นก็ยังคงมีค่าความส่องสว่าง

ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในสำานักงาน 

5.4 ความเหมาะสมของผังสำานักงานและ

 ผังไฟฟ้า

 การจัดผังสำานักงานนัน้รูปแบบเรขาคณิต

และการวางผังไฟฟ้าแบบสมมาตรที่มีการใช้งาน

อยู่ในปัจจุบันนัน้สามารถนำาสวิตช์กระตุกมาใช้

งานอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบเกิดจากการ

เลือกใช้ดวงโคมที่มีจำานวนหลอดมากเกินความ

จำาเป็นทำาใหไ้ดค้า่ความสวา่งเกินจากคา่มาตรฐาน

6. ข้อเสนอแนะ

 6.1 ในปัจจุบันสำานักงานของหน่วยงาน

ราชการมีการนำาสวิตช์กระตุกมาใช้อยู่ในหลายๆ 

หน่วยงาน ซ่ึงจากผลที่ไดจ้ากการทดลองถ้ามีการ

ใชง้านจริง จะทำาใหส้ามารถลดการใชพ้ลังงานดา้น

แสงสว่างลงไปเป็นอย่างมาก

 6.2 หากนำาผลจากการวิจัยนีไ้ปใช้ในการ

ปรับแก้การเลือกดวงโคมไฟฟ้าที่ใหค้า่ความสวา่ง

ที่เหมาะสมเป็นดวงโคมแบบฟลูออเรสเซนต์ 2x36 

watt ก็จะทำาใหส้ามารถลดการใชพ้ลังงานลงไปได้

 6.3 งานวิจัยชิ้นนีเ้ป็นการทดลองหาถึง

ผลกระทบของคา่ความสวา่งที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่

สำานักงานแบบเปิดเมือ่มีการนำาสวิตช์กระตุกเข้า

มาใชเ้ทา่น้ัน ไม่ไดร้วมถึงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่

สามารถประหยัดได้
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Abstract

 The understanding of crossmodal correspondence between color and scent is crucial for 

designing of a built environment, and marketing of a product. Previous studies suggested that 

the perceived congruence between scent and color lead to higher accuracy in scent recognition 

as well as higher level of pleasant rating. This present study examines the extent to which previous 

experience plays role in the crossmodal correspondence of the scent and color of coffee. To 

fully understand the impact of previous experience on coffee’s color-scent association, we 

decided to conduct the study in young children who are less likely to be socially influenced than 

adults. 52 children, aged 6-8 years old, pre-screened for color deficiency are recruited to complete 

the same task of selecting 3 most congruent colors the after smelling scent from the concealed 

container.  The results support existing crossmodal correspondence theories. Even in young 

children, the group could identify the scent shows strong association between perceived congru-

ence between the scent of coffee and warm colors schemes.

บทคัดย่อ

 สีเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมและวางแผนกลยุทธการตลาดเพือ่ส่ง

เสริมการขายดึงดูดให้ผู้คนสนใจสินค้าหรือเข้าใช้อาคาร  แต่การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับ

รู้ด้านสีและการรับรู้ยังมีจำากัด ทฤษฎีการสอดประสานของการรับรู้ (Crossmodal Correspondences) 

ในด้านสีและกลิน่ ระบุความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างระดับความพึงพอใจที่บุคคลมีต่อกลิน่และสีของ

อาหารที่คดิวา่เหมาะสมกัน  การศกึษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือทดสอบทฤษฎีดงักล่าวและเพ่ือศกึษาอทิธิพล

ทางวฒันธรรมที่มีต่อสอดคล้องระหวา่งสีกับกล่ินของกาแฟ  ผู้เข้าร่วมการทดลองประกอบดว้ยเดก็อาย ุ
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6-8 ปี จำานวน 52 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับกาแฟมากนัก 

โดยทุกคนผ่านการทดสอบตาบอดสี ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ดมกล่ินท่ีอยู่ในขวดทึบ จากน้ันจึงเลือกสี 

จำานวน 3 สี ที่คิดว่ามีความสอดคล้องกลิ่นที่ได้ดมจากชุดสีที่จัดเตรียมไว้ให้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการสอดประสานของการรับรู้  โดยผู้ร่วมทดลองที่สามารถระบุวา่ต้นกำาเนิดกล่ินคือกาแฟจะเลือก

สีในโครงสีร้อน เช่น สีน้ำาตาล สีเหลือง สีส้มอมน้ำาตาล ว่ามีความสอดคล้องกับกลิ่นที่ได้ดม 

Keywords: Crossmodal, Perception, Correspondence, Color, Scent

1. Introduction

 Color is the quickest and most dra-

matic way to transform an atmosphere of an 

interior space, and is one of the most visible 

design elements that distinguish type of a 

product as well as its brand in the consumers’ 

mind. When it comes to design, brown and its 

related tones are the most common schemes 

used for coffee shop.  But does the color of 

coffee shop and its related element need to 

be brown or in the warm color scheme at all? 

Apart from color vision, the sense of smell can 

have strong effects on consumer responses 

to retail environments as well. The perceived 

congruence between different modes of human 

perception is defined by cognitive scientists as 

crossmodal association. Simply put, seeing a 

certain color may evoke specific sensations; 

green may be evocative of the smell of grass, 

or yellow may evoke a sour taste. As such, 

this present research study examines the 

association between the scent of coffee and 

the color scheme common people perceived 

as congruence. However, drinking coffee in 

the morning or going to coffee shop for meeting 

are part of adult behavior, and might be influ-

enced by external factors such as pervious 

experiences and culture. Likewise, the asso-

ciation color-scent association of coffee in 

adults may also be affected in the same way.  

Exposure to coffee, its physical properties, or 

commercial facilities that specially designed for 

selling coffee may influence how people as-

sociate its scent and color, which form the 

crossmodal perception of the coffee. To fully 

understand the impact of previous experience 

on coffee’s color-scent association, we decided 

to conduct a series of study on both children 

and adults to compare the crossmodal cor-

respondence of the smell and perception of 

coffee color. And in this study we focus on 

young children who are less likely to be so-

cially influenced than adults.  

2. Literature Review

 It has been widely recognized that human 

sensory experience of an environment or an 

object is likewise a synthesis of various sen-

sory inputs—a crossmodal perception.  Marks 

(1975) reports the linkage between sight and 

sound or the visual and auditory association 
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are “often regular, systematic, among person 

to person” (p. 303). The research result on 

crossmodal perception between vision and 

olfaction has been inconclusive though most 

studies indicate strong color-scent association.  

Xue Yu (2009) states that “smell affects areas 

of the brain that deal with emotions, feelings, 

and motivation, which can lead to a specific 

behavioral response. In terms of restaurant 

design, smell plays a significant role” and “A 

successful sensory design promotes prosper-

ous restaurant business and this is the even-

tual target of restaurant design.” Further, 

“Odors lend character to objects and places, 

making them distinctive, easier to identify and 

remember” (Tuan, 1977, p.11). Natalyn (2012) 

suggests that “the Ecological Valence Theory 

(EVT) should be used as an accurate tool to 

predict and influence color preferences, which 

may be extremely useful in both the fields of 

cognitive science as well as marketing and 

sales”. There have been discrepancies on the 

crossmodal association of color-scent research 

findings. Ehrlichman and Bastone (1992) regard 

the color-odor association as arbitrary and 

resulting from idiosyncrasy personal experience 

while others (Gilbert et al., 1996; Kempt & 

Gilbert, 1997; Palmer & Schloss, 2010) finds 

significant and long lasting visual-olfactory 

sense correlation in their experiments of having 

the subject describing the odor by name.  

During the past decade, the study of color 

preference is another area that has drawn 

interest from numbers of scientists some of 

which posits that color preference is evolution-

ary/behaviorally adaptive, and is closely linked 

to people’s average affective responses to 

color-associated objects (Hurlbert & Ling, 2007; 

Humphrey, 1976; Kempt & Gilbert, 1997; 

Palmer & Schloss, 2010; sterbauer et al., 2005).  

It is still inconclusive whether the scent-color 

association are hardwired in our brains or in-

fluenced by external factors. 

3. Methodology

 This study is designed to 1) test 

whether there is an association between colors 

perceptions of the coffee scent, and 2) examine 

if the color-scent association, if any, is influ-

enced by previous experience.

 Adopting Zube’s (1984) approach to 

study human visual preference with minimal 

cultural bias, the participants in this study 

consists of young children with age range from 

6-8 years. At this Childhood milestones age, 

while are still considered children, they are 

usually confident with cognitive and language 

skills such as reading, writing, and can com-

municate with the researchers. At this age 

range, the children are able to analyze, evalu-

ate, retain information, recall experiences, make 

comparisons, and determine action.  

 During the experiment, these young 

participants are asked to complete the same 

task of 1) selecting three most congruent 

colors, from the provided color chart, the after 

smelling scent from the concealed container, 

and 2) to answer a few simple questions in the 
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questionnaire to clarify the reason for matching 

such colors with the scent the subject smell 

from the container. Then factors including a) 

ability to association scent, b) gender, and c) 

color scheme chosen by the participants are 

then quantitatively analyzed by using Chi 

Square and Fisher Exact to determine the 

degree of independence.

3.1 Color Sample

 The color chart in this study adopts the 

37 colors palette chart originally designed by 

Palmer and Scholss (2010), which includes 

four hues namely red, yellow, green, and blue 

and their secondary color including orange, 

chartreuse, cyan, and purple at four saturation 

or brightness levels.  Five achromatic colors 

including black, white and three intermediate 

grays are also presented in this chart. 

 
Figure 1. 37 Colors sample for experiment

 According to Palmer and Scholss 

(2010), these colors have been selected from 

the Munsell color system since it was origi-

nally developed from the Natural Color System 

(NCS) then translated into CIELAB code for a 

more systematic and consistency of the color 

specification. In this study, a color palette chart 

is created by converting CIELAB color codes 

specify in Palmer Color Studies Book (p. 369) 

to REB code through Photoshop CS 6.0 soft-

ware, and then printed out on the paper for 

the participants to view. 

3.2 Questionnaire

 Questionnaires are used as a tool in 

this study for the ease of data collection and 

coding.  The questionnaires are divided into 

five sections. The first section is designed to 

collect the respondents’ personal information 

such as age and gender. The second section 

contains a Pseudo-Isochromatic Plate Compat-

ible Vision test for screening color blindness. 

The third section probes whether participant 

ever has olfaction problem. The forth section is 

an open question asking if there is any color 

in color palette participant like. This phase aims 

to search for personal color preference, which 

may affect the participant’s color-scent match-

ing choice. The last section asks the partici-

pants to select three colors, from the provided 

palette that they think most congruent with the 

scent from the container.  And finally, the 

participant is asked to briefly describe the 

reason for making such choices. 

4. Sampling and data collection

4.1 Pilot test

 To ensure the validity of the data col-

lection method, a small group of participants, 

which includes 8 children, was recruited for a 

pilot test, prior to administration of the actual 
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survey. This was to test the data collection 

tools, and also to test whether two different 

kinds of well known coffee namely the Ro-

busta and the Arabica would yield a different 

color matching outcome. The pilot test result 

yields insignificant differences color-scent 

matching for the two variety of coffee (80% 

the same in achromatic color). As such, the 

actual study use of only a single variety of 

coffee, Arabica, in the test kit.

4.2 Participation

 The participant in the actual study con-

sists of 52 young children (29 boys and 23 

girls) with age range from 6-8 years. The 

participants are the primary students of an 

international school in Bangkok, Thailand, and 

under supervision of the school personnel at 

all time during the test. After prescreened for 

color deficiency using the Pseudo-Isochromat-

ic Plates, all of the participants are asked to 

complete the tasks of selecting three most 

congruent colors, from the provided color chart, 

the after smelling scent from the concealed 

container, and answer a few simple questions 

in the questionnaire to clarify the reason for 

matching such colors with the scent the sub-

ject smell from the container. The process 

takes around 5-10 minutes for each child.

5. Results and Discussion

 Even though coffee is considered adult’s 

beverage as it contains caffeine, and deemed 

not suitable for young children, results from 

this study shows that a large portion of the 

young participants have been exposed and 

able to recognize the scent of coffee. In term 

of an ability to identify the source of the scent, 

participants could be classified into two groups; 

1) participants who identify the scent as coffee 

(G1), and 2) those that are unable to identify 

the scent (G2).

Figure 2. Proportion of the number of participants 

  who identify the scent as coffee versus the 

  opposite group.

 Interestingly, 39 out of 52 (75%) par-

ticipants associate the scent in the test kit with 

coffee while another 13 (25%) state that they 

could not.  In term of color-scent association, 

for the purpose of analysis, the author of this 

study assigns the label ‘Warm Color’ selection 

for the participants who choose warm colors 

at least two out of three times during the test, 

and likewise for the ‘Cool Color.’ The label 

‘Mixed Color’ is assigned to the participants 

who choose mixed color tone such as warm, 

cool, or neutral.

 The results show that 71% (37) of the 

participants  choose warm color scheme at 

least two out of three selections, after smelling 
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the test kit while cool color scheme and mixed 

colors are chosen by 25% (13) of the partici-

pants, and 4% (2) of participants respectively.

 

Figure 3. Proportion of the color selection

Figure 4. Chart comparing of color-scent matching 

  performed by the group of participants who 

  are able to identify source of scent as coffee 

  (G1) and the group of the participants who 

  could not identify the scent (G2).

 It is found that a large portion of par-

ticipants (84.6%) group who identify scent as 

coffee (G1) associate the scent to warm color 

scheme such as dark orange and dark yellow 

(color C12, C08, C04 from the test kit) with a 

small numbers (12.82%) that associate the 

scent with cool color tone. 

On the contrary, more than half (61.53%) of 

the children who could not identify the scent 

(G2) also associate the scent with cool color 

tone such as that of dark purple and dark 

green (C32, C20, C29), while almost a third of 

the group still choose warm color tone.

 The selection of mixed color tone con-

stitutes a small portion among both groups.  

Only 2.56% from the G1 group, and 7.69% 

from the G2 group.

 The evidence from this research study 

suggests that scents are nonrandom and 

characterized by colors.  The color-scent 

matching of a coffee produced statistically 

significant results.  The Fisher exact test statistic 

yield p value of 0.000559 for the relationship 

between scent identification and color matching, 

which is significant at p < 0.05.  Therefore, a 

casual relation between the perceptions of 

scent and the color association in people’s 

mind can be inferred.  

Table 1 Two-way table presenting color-scent 

matching association

Warm 

Color

Cool Color 

and Other

Identify Scent as 

Coffee (G1)

33 6

Unable to Identify 

Scent (G2)

4 9

Totals 37 15

p value = 0.000559

 On the contrary, Chi square analysis 

shows no significant relation among gender 
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and color (χ² = 0.2333, P value is 0.629 which 

is not significant at p < 0.05), or gender and 

ability to identify scent as coffee (χ² = 0.642. 

P value = 0.422996, which is not significant 

at p < 0.05).

6. Conclusions and Future Directions

 In conclusion, the results from this study 

support previous color-scent perception 

research findings that people expect the con-

gruence color for a certain scent, and previous 

experience do play important role in creating 

this bias. It confirms that what people smell 

can actually shape what they see. Even in 

young children, those who can identify the 

scent as coffee often match the smell with 

warm color tone, which is the color of the 

coffee bean or coffee’s byproduct. Similarly, 

the result from Natalyn (2012) previous study 

also suggested that the EVT is significant        

in predicting the influence of color-taste         

associations on color preferences. Armed with 

this knowledge, designers should choose the 

colors naturally associated with the scent 

produced by the object or facilities they are 

required to design for. Since the smell able to 

make a space more favorable, our finding from 

this study may be applied in interior design 

practice by using odor and color in a strategic 

manner competitive environment which ben-

efits designers as well as restaurant establish-

ment.  

 Future study may warrant a replication 

of this study with a larger sample size to further 

validate the generalizability of the data. Com-

parison of color-scent association across dif-

ferent participant groups such as young chil-

dren with adults, group with different cultural 

background, different gender, or participants 

with design and non-design background are 

also worth exploring as the color-scent as-

sociation might be different among various 

demographic background. 
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Abstract

 งานวจิยัน้ีมุ่งจดัทำาโครงการออกแบบโรงเรียนปฐมวยั โดยการใชธ้รรมชาติเป็นส่ือในการส่งเสริม

ให้เดก็พัฒนาการเรียนรู้ เกิดความรักในธรรมชาติ รักชุมชน และเพิ่มพูนทักษะในกระบวนการทางความ

คดิ เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติน้ันมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการและการเรยีนรู้ของเดก็ แตใ่นบรบิท

ของประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จากการศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพของโรงเรียนปฐมวัยในต่างประเทศเป็นกรณีตัวอย่าง พร้อมไปกับการเก็บข้อมูลโรงเรียน

ปฐมวัยในประเทศไทย ได้นำาไปสู่ผลการวิจัยเบื้องต้นว่า หลักการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำาหรับโครงการ

น้ัน ควรต้ังอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกหรือชานเมือง ลักษณะชุมชนโดยรอบเป็นยา่นชุมชนที่อยู่อาศัย 

ขนาดที่ดนิไม่น้อยกวา่ 3 ไร่ รูปแบบแปลงที่ดนิควรมีลักษณะเหมาะสม และการเข้าถงึที่ตั้งควรอยู่ในถนน

ย่อยที่มีระยะทางหา่งจากถนนหลักไม่เกิน 0.5 กิโลเมตร จากการศกึษาจงึกำาหนดที่ต้ังโครงการอยู่ที่ ซอย

พหลโยธิน 87 อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี ส่วนการออกแบบพ้ืนที่ภายในโรงเรยีนนั้น กำาหนดใหอ้าคารมีเน้ือที่

ใช้สอย 1,440 ตารางเมตร ตามแนวคิดอาคารเขียว โดยมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่อาคารเรียน

ประมาณร้อยละ 70 แนวคดิการออกแบบอาคารมุ่งเน้นใหเ้กดิพ้ืนที่เชื่อมตอ่ภายในหอ้งเรยีนกบัธรรมชาติ

ภายนอก โดยการจัดผังอาคารรูปแบบลานพื้นที่สีเขียว และทางเดินยาวโอบล้อมพื้นที่ทำากิจกรรมเรียน

รู้ธรรมชาติ  ซ่ึงประกอบดว้ย  พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่หลากหลายผวิสัมผสั และพ้ืนที่ส่งเสรมิการเคล่ือนไหว

ร่างกาย 

Abstract

 This research focuses on proposing the design for an early childhood school in which the 

natural environment becomes a medium to encourage the children to develop their learning skills, 

their love of nature and community, and to improve their thinking process skills. From many 

researches and studies, the natural environment has a direct effect on the development and the 

learning of children. However, this field of the study has not been initiated in the context of Thailand. 
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 The study of physical environment of the early childhood schools in Bangkok and abroad 

as shown in the case studies, led to the primary results. An appropriate location for the project 

should be situated in outer Bangkok or in the suburb with characteristics of the neighborhood 

in residential area. The land area of at least 3 rai should be suitable for the design of the early 

childhood school. The access to the school should be on a secondary road, which is not more 

than 0.5 kilometer away from the main road.  From the study, the project is purposed to locate 

at Phahonyothin 87 Road, Thanyaburi District, Pathumthani. The building area is designed with 

1,440 square meters useable area under the green building concept. The proportion of the green 

area and the building is about 70:30. The design concept is focused on connecting natural 

learning space outside to the classroom. By courtyard layout and single corridor to surround the 

natural learning setting that are composed of agricultural setting for plantation, various surfacing 

areas and body movement supporting areas.

คำาสำาคัญ (Keywords): การเรียนรู้ (Learning), ปฐมวัย (Childhood), พื้นที่ธรรมชาติ (Natural Setting)

 
1. ที่มาและความสำาคัญ

 ปัจจุบันโลกกำาลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

ในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี

ล้วนสง่ผลถึงวิถชีีวิตและความเป็นอยูข่องคนใน

สังคม โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ผลจากการ

ขยายตัวทางกายภาพมีส่วนทำาให้พืน้ที่สีเขียวนัน้

ลดน้อยลง ในปัจจุบันพบว่าปัญหาการขาดพ้ืนท่ีสี

เขียวท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการดำาเนิน

ชีวิตของมนุษย์ในสังคม ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น 

เดก็ก็ไดรั้บผลกระทบเชน่เดยีวกัน ประเดน็เร่ืองส่ิง

แวดล้อมทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อเดก็ จงึเป็นเร่ือง

ท่ีได้ให้ความสำาคัญในปัจจุบัน เน่ืองจากการใช้เวลา

อยู่กับส่ือและเทคโนโลยีภายในอาคารในเวลาที่

มากเกินไป ส่งผลใหเ้ดก็ทำากิจกรรมหรือเล่นอสิระ

ตามวยัภายนอกอาคารลดน้อยลง   ผลเสียที่ตาม

มาต่อตัวเด็กส่งผลโดยตรงทั ้งภาวะเสือ่มของ

สุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมไปถึงโรค

สมาธิสัน้ ซึง่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสิง่

แวดล้อมทางธรรมชาติน้ันเป็นส่ิงที่มีประโยชน์ต่อ

เด็กในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 

และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Kellert, 2009; Strife 

& Downy, 2009) การจดัสภาพแวดล้อมใหใ้กล้ชิด

กับธรรมชาตินัน้จึงส่งผลดีกับเด็กในการพัฒนา

สมอง ความคดิ รวมถึงการพัฒนาศกัยภาพในการ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่ง

เป็นพัฒนาการของสมองขัน้สูง และที่สำาคัญคือ

เป็นการปลูกฝังจิตสำานึกในการเรียนรู ้ การเข้าใจ 

และตระหนักถึงความสำาคัญของสิง่แวดล้อมทาง

ธรรมชาติในระยะยาว (Cosco & Moore, 2009, 

pp. 3-5) 

 ทั ้งนี ้ แม้จะมีความเคลือ่นไหวของนัก

วิชาการอย่างกว้างขวางมากขึน้ แต่ในประเด็น

ของการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

สถานศกึษาในบริบทของปร ะเทศไทยน้ันยงัไม่ได้

รับการศึกษาและออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
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ที่สถานศึกษาเป็นสถานที่หนึง่ที ่เด็กใช้เวลาทำา

กิจกรรมนานหลายชั่วโมงต่อวัน การออกแบบ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะช่วยเพิม่โอกาส

ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับธรรมชาตินัน้

จงึเป็นประเดน็สำาคญัที่ไม่ควรมองข้าม  มีโรงเรียน

อนุบาลเป็นจำานวนมากที่ไม่ได้คำานึงถึงพื้นที่สี

เขียวหรือการออกแบบที่ให้ความสำาคัญกับสิง่

แวดล้อมธรรมชาติ ตัวอย่างของโรงเรียนอนุบาล

ในเขตปริมณฑลของจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่ไม่

ได้คำานึงถึงพืน้ที่ธรรมชาติ แม้จะมีพืน้ที่เปิดโล่ง 

แต ่ไม ่สามารถถูกใช้งานได้จากเด็กน ักเร ียน 

เนือ่งจากเป็นพืน้ที่จอดรถ ถนนภายในโรงเรียน 

แมจ้ะมีพืน้ทีส่นามหญ้า แต่ก็มีถนนคัน่อยู่ ยาก

แก่การเข้าถึงของเด็ก ส่วนสนามฟุตบอลภายใน

อาคารนั้นถูกปูด้วยหญ้าเทียม 

 จากประเด็นข้างต้นเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ

ระบบการศึกษาของประเทศไทยที ่ก ำาล ังถ ูก

ประเมินว่ามีปัญหาในขณะนี ้ จึงนำาไปสูค่วาม

จำาเป็นอย่างยิ่งยวด ในการศึกษาออกแบบพืน้ที่

เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนปฐมวยั การศกึษาวจัิย

นีจ้ึงมุง่เน้นจัดทำาโครงการออกแบบสถานศึกษา

ปฐมวัยในลักษณะของบริบทและการประยุกต์

องค์ความรู้ โดยใชธ้รรมชาติเป็นส่ือในการส่งเสริม

ให้เด็กพัฒนาการเรียนรู ้ มีจิตใจอ่อนโยน ก่อให้

เกิดความรักในธรรมชาติ รักชุมชนและเพิม่พูน

ทักษะ กระบวนการทางความคิด เพือ่ให้เด็ก

สามารถศกึษาและพัฒนาตัวเองอยา่งต่อเน่ืองใน

ระดบัสูงข้ึน อันจะเป็นการพัฒนาวงการศกึษาและ

ประเทศชาติสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับการเรียนรู้จากพื้นที่ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

 2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาต่าง

ประเทศร่วมไปกับกรณีศึกษาในประเทศ เพือ่

ศึกษาถึงเกณฑ์การเล ือกที ่ต ัง้ ร ูปแบบพืน้ที ่ 

และกิจกรรมที ่ส ่งผลต่อการเร ียนรูธ้รรมชาติ

ของเด็กปฐมวัย

 3. เลือกท่ีต้ังโครงการและดำาเนินการออกแบบ

พื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนปฐมวัย

 4. ตรวจสอบแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญและ

ปรับปรุงแก้ไข

 5. นำาเสนอการออกแบบพ้ืนที่เรียนรู้รรมชาติ

ในโรงเรียนปฐมวัย

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพที ่ส่งผลต่อ

ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ของ

โรงเรียนกรณศึีกษาในต่างประเทศควบคู่ไปกับการ

เก็บข้อมูลโรงเรียนกรณศีกึษาในกรุงเทพมหานคร 

โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น การศึกษาเกณฑ์การ

เลือกที่ตั้งโครงการ รูปแบบพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติ 

สัดส่วนพืน้ที่ธรรมชาติในโรงเรียน และลักษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4. วิธีการดำาเนินการวิจัย

4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย

 1) ศกึษาแนวคดิและทฤษฏีการเรียนรู้ของ

เดก็ปฐมวยัที่สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

 2) ศกึษาเกณฑก์ารเลือกที่ต้ัง รูปแบบพ้ืนที่ 

และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรูธ้รรมชาติของ

เด็กปฐมวัย โดยศึกษาจากกรณีศึกษาทั้งในต่าง 

ประเทศและในประเทศไทย

 3) ศกึษาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม

และภูมิสถาปัตยกรรมที ่เกีย่วข้องกับโรงเรียน

ปฐมวัย
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4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1) ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนของ

โรงเรียนกรณีศึกษาทั้งในต่างประเทศ และใน

ประเทศไทย

 2) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโรง-

เรียนกรณศีกึษา และทำาการวเิคราะหถึ์งเกณฑ์การ

เลือกท่ีต้ัง รูปแบบพ้ืนท่ีธรรมชาติ และกิจกรรม

การใช้พื้นที่ของเด็กในโรงเรียน

 3) วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพของ

แต่ละโรงเรียนกรณศีกึษา โดยนำามาศกึษาร่วมกับ

ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง เพ่ือกำาหนดเกณฑ์

การเล ือกที ่ต ัง้และการออกแบบพืน้ที ่เร ียนร ู ้

ธรรมชาติ

 4) ออกแบบพืน้ที ่เร ียนรูธ้รรมชาติใน

โรงเรียนปฐมวัย

 5) นำาเสนอการออกแบบพืน้ที ่เร ียนรู ้

ธรรมชาติในโรงเรียนปฐมวัย

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ อัน

นำาไปสูก่ารออกแบบพืน้ที ่ธรรมชาติเพือ่ตอบ

สนองต่อเด็กปฐมวัยนั้น ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาได้สอง

ประเด็นหลัก คือ กระบวนการเรียนรูจ้ากพืน้ที่

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย และรูปแบบของพืน้ที่

ธรรมชาติภายในโรงเรียน 

5.1 กระบวนการเรียนรู้จากพื้นท่ีธรรมชาติของ

 เด็กปฐมวัย 

 กระบวนการเรียนรูเ้กิดขึน้จากการเล่นที่

หลากหลาย (Parsons, 2011, p.15) ซึง่จะเปิด

โอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึง่เป็น

พัฒนาการที่เด่นชัดที่สุดในช่วงวัยนี้ (McCartney 

& Phillips, 2006) รูปแบบของการเล่นจึงกำาหนด

กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ได้แก่ 

กิจกรรมปลูกพืช เลีย้งสัตว์ ทัศนศึกษา และปีน

ป่ายทรงตัว (TDSB, 2013) ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม

จะนำาไปสู่การออกแบบพ้ืนท่ีใช้งานรองรับกิจกรรม 

5.2 รูปแบบของพ้ืนท่ีธรรมชาติภายในโรงเรียน 

 พืน้ที่เรียนรูธ้รรมชาติที่ได้จากการศึกษา

และทบทวนวรรณกรรมน้ัน จำาแนกออกเป็นองค์

ประกอบดา้นพ้ืนที่และองคป์ระกอบดา้นลักษณะ

ย่อย 

 1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ ซึ่งหมายความ

ถึงส่วนหน่ึงของอาคาร และพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 

จดัอยู่ในงานดา้นสถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ ผงัรูปแบบ

เปิดภายในหอ้งเรียน พ้ืนที่ชานหรือระเบียง พ้ืนที่

ทำากิจกรรมกลุม่ใหญ่ พืน้ที่ทำากิจกรรมกลุม่ย่อย 

ทางเดินเชื ่อมต่อธรรมชาติ และสนามหญ้า

 2) องค์ประกอบด้านลักษณะย่อย ซึง่

หมายถึง สิง่ที ่ถ ูกจัดอยู ่ในพืน้ที ่ธรรมชาติทั ้ง

ภายในและนอกห้องเรียน จัดอยู่ในงานด้าน

สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ พืน้

ต่างระดับ หรืออัฒจรรย์ขนาดเล็ก สื่อการเรียนรู้

ทีท่ำาจากวสัดธุรรมชาติ แปลงเพาะปลูก พ้ืนที่เล้ียง

สัตว์ ลานทราย ไม้พุ่ม และต้นไม้ใหญ่

 โดยผู้วิจัยนำาข้อมูลด้านกระบวนการเรียนรู้

และรูปแบบของพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีได้จากการศึกษาน้ี 

ไปเป็นพืน้ฐานเพือ่นำาไปปรับใช้ในการศึกษา

ข้อมูลกายภาพของโรงเรียนกรณีศึกษา ทั้งในต่าง

ประเทศและในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำาไปสู่การ

ออกแบบพ้ืนที่เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนปฐมวยั

6. กรณีศึกษา

 จากการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาในไทย

และต่างประเทศนำามาสรุปได้ดังนี้

 1)  กรณีศึกษาต่างประเทศศึกษาข้อมูล

ด้านแนวคิดและกายภาพของโรงเรียน 4 แห่ง 

ได้แก่ Green School Bali, Yotsukaido Kinder-
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garten, Fuji Kindergarten และ Farming Kinder-

garten พบว่า ส่วนใหญ่มีสัดส่วนพื้นที่ธรรมชาติ

ต่ออาคารเรียนประมาณไม่ต่ำากวา่ร้อยละ 70 โดย

วางผังแบบปิดล้อมลานกิจกรรมตรงกลางห้อง

เรียนและทางเดินเปิดมุมมองสู่พื้นที่ธรรมชาติ มี

การใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นสือ่การเรียน ส่วน

พืน้ที ่การเกษตรนัน้ มีรูปแบบการจัดที่ต่างกัน 

ออกไป ทั้งจัดไว้ในแปลงในบริเวณโรงเรียน จัดไว้

ในกระบะและใชพ้ื้นที่ดาดฟ้าอาคารทั้งหมดเพาะ

ปลูก นอกจากน้ี ทกุโรงเรียนจะมีเนินทรายในลาน

กิจกรรม รวมถึงปลูกต้นไม้ประเภทให้ร่มเงาและ

ดอกผลไว้บริเวณมุมหนึ่งของโรงเรียน

 2)  กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ศึกษา

ข้อมูลด้านแนวคิดและกายภาพของโรงเรียน 3 

แห่ง ได้แก่ จิตตเมตต์ บ้านรัก และอิสระปัญญา 

พบว่า มีสัดส่วนพืน้ที่ธรรมชาติต่ออาคารเรียน

ต้ังแต่ร้อยละ 50-75 มีการวางผงัในหลายรูปแบบ 

ห้องเรียนและทางเดินมีบางแห่งที่มุมมองสูพ่ืน้ที่

ธรรมชาติ วัสดุจากธรรมชาตินำามาใช้เป็นสือ่

การเรียนในห้องเรียน พื้นที่การเกษตรนั้น พบว่า

สามารถมองเห็นได้ชัดน้อยกว่าในต่างประเทศ 

คือ ถูกจดัใหอ้ยู่ในกระถางมีเพียงโรงเรียนอนุบาล

บ้านรักที่มีแปลงเพาะปลูก นอกจากนี้ ลานทราย

ยังเป็นพ้ืนท่ีกิจกรรมหลักท่ีทุกโรงเรียนจัดเตรียมไว้ 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้นจึงนำามากำาหนด

เกณฑใ์นการเลือกที่ต้ังและการออกแบบโรงเรียน

ปฐมวัย ดังนี้

 1) ทำาเลที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้น

นอกหรือชานเมือง

 2) ลักษณะชุมชนโดยรอบ เป็นย่านชุมชน

ที ่อยู ่อาศัย บริเวณใกล้เคียงมีโรงเรียนระดับ

ประถมหรือมัธยม

 3) ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 3 ไร่

 4) รูปแบบแปลงท่ีดินควรมีลักษณะเหมาะสม 

พ ืน้ที ่สามารถใช้ประโยชน ์ในการออกแบบ

โรงเรียนปฐมวัยได้

 5) การเข้าถึงที่ตั้ง ควรอยู่ในถนนย่อยที่มี

ระยะห่างจากถนนหลักไม่เกิน 0.5 กิโลเมตร

ส่วนเกณฑก์ารออกแบบพ้ืนที่น้ัน กำาหนดสัดส่วน

ของพืน้ที่สีเขียวต่อพืน้ที่อาคารเรียน ประมาณ

ร้อยละ 70 ใช้แนวคิดอาคารเขียว เน้นให้เด็ก

นักเร ียนเชื ่อมต่อกิจกรรมการใช้งานภายใน

ห้องเรียนกับธรรมชาติภายนอก โดยการจัดผัง

อาคารรูปแบบลานพ้ืนท่ีสีเขียว และทางเดินยาว

โอบล้อมพ้ืนท่ีทำากิจกรรมเรียนรูธ้รรมชาติ ซึง่

ประกอบด้วย  พื้นที่การเกษตร ได้แก่ แปลงปลูก

ผักและทีเ่ลีย้งสัตว์ พืน้ที ่หลากหลายผิวสัมผัส 

ได้แก่ ลานหญ้า ลานทราย และแอ่งน้ำา พื้นที่ส่ง

เสริมการเคล่ือนไหวร่างกาย ได้แก่ เนินดิน ต้นไม้

ใหญ่ และขอนไม้  

7. ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาทำาให้ได้มาซึ่งที่ตัง้โครงการ

และรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ

7.1 เลือกที่ตั้งโครงการ

 กำาหนดสถานที่ตัง้ของโครงการโรงเรียน

ปฐมวยั อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของถนนพหลโยธิน 87 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 โครงการออกแบบมีพืน้ที ่ดินประมาณ 

4,850 ตารางเมตร หน้ากว้าง 50 เมตร ลึก 97 

เมตร เข้าถึงได้ทางถนนพหลโยธิน ทางด่วน

ดอนเมือง หรือทางด่วนบางปะอิน-ดอนเมือง

7.2 กำาหนดรายละเอียดโครงการและพื้นที่

 ใช้สอย

7.2.1 โครงการโรงเรียนปฐมวยั มีจำานวนนักเรียน 

150 คน แบ่งเป็นห้องละ 25 คน 6 ห้อง มีจำานวน
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ครู 12 คน และจำานวนเจ้าหน้าที่ 8 คน 

7.2.2 จากการวเิคราะหก์รณศีกึษาทำาใหไ้ดสั้ดส่วน

พื้นที่ธรรมชาติต่อพื้นที่อาคาร เท่ากับ 70:30 ซึ่ง

ไดพ้ื้นที่ใชส้อยของอาคาร รวม 1,440 ตารางเมตร 

ประกอบด้วย

 1) ส่วนห้องเรียนและห้องกิจกรรมเด็ก  

500 ตารางเมตร

 2) ส่วนสำานักงาน ห้องพักครู และผู้ปกครอง 

95 ตารางเมตร

 3) ส่วนบริการต่างๆ  410 ตารางเมตร

 4) ทางเดินภายใน 440 ตารางเมตร

 รายละเอียดงานภ ูม ิทัศน ์เพ ือ่ เร ียนร ู ้

ธรรมชาติ พื้นที่รวม 3,410 ตารางเมตร ประกอบ

ด้วย

 1) พืน้ที่ส่งเสริมการเคลือ่นไหวร่างกาย 

ได้แก่ สนามหญ้า และศาลากิจกรรม จำานวน 

2,000 ตารางเมตร

 2) พื้นที่หลากหลายผิวสัมผัส ได้แก่ ลาน

ทราย เนินดิน และลำาธารขนาดเล็ก จำานวน 900 

ตารางเมตร

 3) พ้ืนที่เรียนรู้การเกษตร ไดแ้ก่ แปลงเพาะ

ปลูก ที่และเลี้ยงสัตว์ จำานวน 500 ตารางเมตร

8. สรุปผลการศึกษา

 จากการศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์การ

เลือกที่ตัง้โครงการและรูปแบบของพืน้ที่ภายใน

โครงการ ผู ้วิจัยจึงนำามาสรุปเป็นแนวทางการ

ออกแบบพ้ืนที่เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนปฐมวยั

ตามโครงการที่ศึกษา  (ดังรูปที่ 1 และ 2)

รูปที่ 1 แสดงการเข้าถึงการใช้งานของพื้นท่ี

 

รูปที่ 2 แสดงการจัดวางผังโครงการเบื้องต้น
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 จัดผังโครงการโดยใช้รูปแบบลานพืน้ที ่      

สีเขียวมีการแทรกพ้ืนที่ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลานต้นไม้ 

ลานดิน ลานทราย และบ่อปลา เข้าไปในส่วน

อาคารเรียน พ้ืนที่เกษตรกรรมไดถู้กจัดไวด้า้นหน้า

บริเวณทางเข้าหลักและดา้นหลังอาคาร พ้ืนที่สวน

ตัง้อยู ่ในทิศตะวันตก โดยมีทางเดินไม้เชื ่อม

ระหว่างห้องเร ียน และพืน้ที ่ก ิจกรรมเร ียนรู ้
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Abstract

 ผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึน้ จึงได้กำาหนดขอบเขตการออกแบบตลาด

เพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิจัยวัตถุประสงค์ ดังนี ้  (1) ศึกษารูปแบบและการจัดการของตลาด

ชุมชน (2) ศึกษาสำารวจคุณลักษณะของพืน้ที่ศึกษาที่ใช้เป็นที่ตัง้ตลาดเพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(3) เสนอแนะแนวทางการออกแบบตลาดเพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบเกิดขึน้บนพืน้ที่

โครงการที่มีความเป็นไปได้ คือ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต การวิจัยดำาเนินการ

โดยการเก็บข้อมูลจากการสืบค้น การสำารวจรูปแบบตลาด การลงพืน้ที่สำารวจที่ตัง้โครงการและการ

วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบข้อมูลจากกรณศีกึษา โดยมีเกณฑใ์นการเลือก ดงัน้ี 1) เป็นตลาดที่มีการขายสินค้า

ท้องถิน่ 2) มีความหลากหลายของสินค้า 3) มีพืน้ที่เพียงพอต่อการปรับเปลีย่นกิจกรรม 4) มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการออกแบบตลาด จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ในการออกแบบพื้นที่

ขายของตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑช์มุชนควรเป็นที่ใหค้วามรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑเ์พ่ือขยายกลุ่มลูกคา้ใน

หลายระดับ พืน้ที่ตลาดต้องมีพืน้ที่เอนกประสงค์เพือ่รองรับกิจกรรมตามสภาพอากาศที่เปลีย่นแปลง 

และมีระบบการจัดการสิ่งปฎิกูลจากตลาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง

Abstract

 The supporting of local products are increasing at present. The scope of the study is the 

architectural design of the market. This study is a research about the local market with the 

purposes as following: (1) study the characteristics and management; (2) study the characteristics 

of location; (3) purpose the design guidelines. The area in front of Thammasat University at 

Rangsit campus was a possibility  high potential area of this project. The data was collected by 

reviewing, site surveying and case study analysis. The criterias of this project are focused on the 

retailers which sell the local products, have various products. Consequently, the market should 

have enough area for multifunction and match up with design theory of markets. It can be 

summarized from data to design that the market’s sale area should give knowledge. The market 
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must has multifunction area for support activity in various weather and waste treatment system 

for avoid garbage’s pollution to environment.

คำาสำาคัญ (Keywords): ตลาด (Market), ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Product), กิจกรรมในพื้นที่ 

(Activity in the Area)

 

1. ความสำาคัญ

 ในอดีตตลาดเป็นพืน้ที่ศูนย์กลางในการ

แลกเปล่ียนส่ิงของต่างๆ ไปจนถึง ความรู้ ข่าวสาร 

เป็นที่รวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นพืน้ฐานความ

จำาเป ็นในการดำารงชีวิตที ่แสดงถ ึงล ักษณะ

วฒันธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้ง

ถ่ินน้ันๆ จากอดตีจนถึงปัจจุบันตลาดมีการพัฒนา

ตัวมาเรือ่ยๆ แต่ยังไม่มีการจัดระบบการบริหาร

งานที่ดีพอ และจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ได้มีการพัฒนาตัว มีการเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้า

ปลีกของต่างชาติเพิ่มมากขึ้น มีร้านค้าปลีกขนาด

ใหญ่เกิดขึน้มากมายในพืน้ที่ชุมชนต่างๆ ในการ

ขยายตัวร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มีการใชว้ธีิทางการ

ค้าในรูปแบบต่างๆ เพือ่ชักจูงผู้ซือ้ให้เข้าไปใช้

บริการ เช่น การใช้สื่อโฆษณา ความหลากหลาย

ของสินคา้ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อตลาดและร้าน

ค้าท้องถิ่นที่เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ทำาให้ต้อง

ยุบกิจการไปเป็นจำานวนมาก เน่ืองจากความดอ้ย

กวา่ในเชงิธุรกิจและการลงทนุ เปล่ียนผู้บริโภคให้

หันไปเน้นวัฒนธรรมต่างชาติ และทำาให้การรวม

ตัวในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่เคยเกิดขึน้ใน

ท้องถิน่ ถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมผ่านความบันเทิง

ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

 ในปัจจุบันมีการสนับสนุนและเผยแพร่

ภูมิปัญญาท้องถิน่ในแต่ละชุมชน เกิดเป็นผลิต-

ภัณฑ ์ซ่ึงเชื่อมโยงตลาดขนาดเล็กภายในชมุชนไป

ถึงตลาดที ่มีขนาดใหญ่ทั ้งในและต่างประเทศ     

นำาไปสู่รายไดข้องชมุชนและการแนะนำาชมุชน ซ่ึง

เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑใ์หเ้ป็นที่รู้จกักวา้งขวางข้ึน  

เช่น ตลาดเกษตรอินทรีย์

 ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นัน้มีความหลาก

หลายและมีคุณภาพเทียบได้กับสินค้าต่างๆ ที่  

วางขายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเภท

เดียวกัน ดังนั้น การสร้างพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์รวม

ในการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิน่โดยนำาเอารูปแบบ

การจัดการบางส่วนของศูนย์การค้าที ่มีความ

สำาเร็จในปัจจบัุนร่วมกับการวเิคราะหรู์ปแบบของ

ชมุชน จะทำาใหพ้ื้นที่น้ันมีความสามารถอยู่ไดด้ว้ย

ตัวเอง สามารถเล้ียงตัวเองไดโ้ดยไม่ต้องพ่ึงธุรกิจ

แบบทุนนิยม ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั้งในพื้นที่

และในประเทศ เกิดเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือ

จากการซือ้สินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ซึง่

เป็นการขายสินค้าแบบผลิตจำานวนมาก (Mass 

Product) ซึง่ไม่ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็น

ชุมชนออกมา

 นอกจากการเป็นพ้ืนที่ขายแล้ว ยงัสามารถ

ผสมผสานเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

กำาลังได้รับความนิยม ด้วยความรู้จากในท้องถิ่น

สามารถนำามาพัฒนาเป็นพืน้ที่แสดงถึงวิถีชีวิต 

เป็นส่วนดงึดดูนักทอ่งเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสัมผสั

ชวีติชมุชนโดยตรง มากกวา่การทอ่งเที่ยวในพ้ืนที่

ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่ได้รองรับกับบริบทจริง

 ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาวิจัย เรือ่ง 

“แนวทางการออกแบบตลาดเพือ่ส่งเสริมผลิต
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ภัณฑ์ชุมชน” จะส่งผลประโยชน์ให้กับท้องถิน่ 

เนือ่งจากเป็นการพัฒนารูปแบบตลาดให้รองรับ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องถิ่นและในประเทศ ซึ่งจะ

เป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากการเข้ามาของ

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั ้งด้านสังคม และด้าน

ธุรกิจได ้นำาไปสู่การสร้างอาชพีในชมุชนรวมไปถึง

เป็นพ้ืนที่ที่ชมุชนสามารถเข้ามาใชร่้วมกันได ้และ

ยังได้ประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

อีกด้วย

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับตลาด

2.1.1 แนวคดิเก่ียวกับตลาด ตลาดหมายถึงสถาน

ที่สำาหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยจะตั้ง

อยู่บนทำาเลที่มีชมุชนเป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงเกียรติ 

จิวะกุล และจาตุรนต์ วัฒนผาสุก (2525, น. 6-7) 

ไดใ้หค้วามหมายของตลาดวา่ ตลาดเป็นส่วนหน่ึง

ของสังคม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ 

และความคิดต่างๆ เป็นสถานที่ที่ประชาชนแทบ

ทุกชนชั้นมีส่วนร่วมในการใช้สอย

2.1.2 แนวคิดตลาดกับชุมชน ตลาดเป็นพืน้ที่

รองรับสินคา้ต่างๆ มากมายหลายชนิด ซ่ึงการนำา

สินค้าประเภทต่างๆ มาใส่เข้าไปในตลาดจะต้อง

มีเหตุผลในการขาย (เกียรติ จิวะกุล และจาตุรนต์ 

วัฒนผาสุก, 2525, น. 6-7) เนื่องจาก (1) สินค้า

แต่ละชนิดมีระดับความจำาเป็นในการใช้แตกต่าง

กัน (2) สินค้าแต่ละชนิดมีราคาแตกต่างกัน มีถูก

มีแพงตามกำาลังคนซื้อ (3) สินค้าแต่ล่ะชนิดมีอายุ

การใช้งานแตกต่างกัน (4) สินค้ามี “ความถี่” ใน

การใชส้อยแตกตา่งกัน เชน่ น้ำาแข็งในหน้าร้อนจะ

ขายดีและต้องอยู่บริเวณให้เคียงกับผู้ซ้ือ ไม่เช่นน้ัน

จะละลายหมด (5) พื้นที่ตั้งของตลาดอยู่ในพื้นที่

มจีำานวนคนแตกต่างกัน มีความหนาแน่นแตกต่าง

กัน (6) พ้ืนที่ต้ังตลาดที่รองรับสินคา้มีการคมนาคม

เข้าถึงสะดวกแตกต่างกัน (7) นิสัย รสนิยม กำาลัง

ซื้อของผู้ซื้อในแต่ล่ะพื้นที่มีความแตกต่างกัน

2.1.3 องค์ประกอบของตลาด ตลาดมีองค์ประกอบ

พืน้ฐาน (สำานักงานกองทุนเพือ่สังคม ธนาคาร

ออมสิน, 2547, น. 2) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน

หลัก คือ

 (1) ส่วนตลาด 

 (2) ส่วนร้านค้า/ร้านอาหาร 

 (3) ส่วนพื้นที่จอดรถ 

 (4) ส่วนบริหาร 

 (5) ส่วนบริการ

 ซึ่งมีการเชื่อมโยงกัน ดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 การเชื่อมต่อองค์ประกอบหลักของตลาด

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบศูนย์การค้า

2.2.1 การเลือกทำาเลที่ตั้ง ศูนย์การค้าใดๆ จะ

สำาเร็จหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยที่มี

ส่วนเกีย่วข้องเป็นอย่างมากก็คือ ทำาเลที่ตัง้ของ

ศูนย์การค้านัน่เอง โดยสิง่สำาคัญที่พิจารณาที่ใช้

ในการตัดสินใจเลือกประกอบด้วยหลายปัจจัย 

ดังนี้ 

 (1) ความสะดวกในการเข้าถึง 

 (2) ลักษณะการจราจรของพื้นที่ 

 (3) มุมมองจากภายนอก 

 (4) ลักษณะการใช้พื้นที่ 

 (5) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
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2.2.2 การวเิคราะหร์ะบบการจราจร การวเิคราะห์

ระบบจราจรเป็นสิง่ที่จำาเป็นต้องพิจารณาในการ

ออกแบบ โดยแบ่งปัจจัยท่ีต้องพิจารณาดังต่อไปน้ี  

 (1) ระบบเครือขา่ยของถนนที่สามารถเดนิ

ทางมายังพื้นที่ เช่น ทางหลวง ทางด่วน เป็นต้น  

 (2) ลักษณะทางกายภาพของถนนหน้า

โครงการ เช่น จำานวนและความกว้างของช่องทางว่ิง 

ลักษณะการจดัการจราจร ปริมาณความหนาแน่น

ของรถยนต์บริเวณหน้าโครงการ ตำาแหน่งของ 

ช่องทางกลับรถ เป็นต้น 

 (3) จำานวนระบบขนส่งมวลชนที่สามารถ

เข้าถึงโครงการ เช่น รถประจำาทาง รถไฟฟ้ามหานคร 

รถไฟฟ้า BTS เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นต้น 

 (4) ตำาแหน่งของระบบขนส่งมวลชนที ่

สามารถเข้าถึงโครงการ 

2.2.3 การออกแบบ เป็นส่วนสำาคัญหนึ่งที่ทำาให้

ศูนย์การค้าประสบความสำาเร็จ ซึง่ประกอบด้วย

ปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 (1) หลักการจัดกลุ่มพื้นที่อาคาร สามารถ

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้ดังนี ้ (มาลิณี        

ศรีสุวรรณ, 2540, น. 77-78) 

 (2) การวางผังการจราจร เป็นส่วนสำาคัญ

ที่ควรคำานึงถึง โดยการวางผังศูนย์การค้ามิใช่

สำาหรับให้บริการทางจราจร แต่ต้องวางผังให้

สามารถให้บริการศูนย์การค้าได้ ดังนัน้ ทางเข้า

ออกศูนย์การค้าจึงเป็นส่วนสำาคัญ 

 (3) การออกแบบทางเข้าโครงการ การ

กำาหนดทางเข้าออกโครงการ เป็นสิง่แรกที่ควร

คำานึงถึง 

 (4) การเชื่อมต่อระหวา่งพ้ืนที่จอดรถกับตัว

อาคาร การออกแบบที ่ดีนัน้มีผลทำาให้ผู้ขับขี่

สามารถมองเห็นและรับรูไ้ด้ว่าจะเดินเข้าสูต่ ัว

อาคารได้อย่างไร 

 (5) ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

พื้นที่ประกอบการกับการวางผังศูนย์การค้า (Ad-

jacencies Theory) โดยพิจารณาตั้งแต่ การวางผัง

การสัญจร รูปแบบการจัดทางเดิน ปริมาณการ

สัญจรของผู้ใช้บริการ การประเมินความสำาคัญ

ของเส้นทางสัญจร เพือ่ให้สามารถตอบสนอง

ลักษณะต่างๆ

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเพ่ือนำาข้อมูลที่ได้

จากการสำารวจ มาแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบ

ในพืน้ที่จึงได้เลือกพืน้ที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาศึกษาเพือ่ให้ได้ถึง

แนวทางตลาดเพือ่ส ่งเสร ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน        

ซึ่งมีกระบวนการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ

งานวิจัยที ่เกีย่วข้อง เพือ่นำาเอาข้อมูลมาเป็น 

กรอบแนวคิดสำาหรับการออกแบบสำาหรับตลาด 

 (2) จัดทำาโครงร่างการวิจัย โดยกำาหนด

วัตถุประสงค์ กลุ่มประชากร ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกีย่วข้อง ระเบียบวิธีวิจัย แผนการวิจัย และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 (3) กำาหนดกลุ่มตัวอยา่ง สร้างเคร่ืองมือใน

การเก็บข้อมูล 

 (4) ศึกษาสภาพพื้นที่ของย่านรังสิต ด้าน

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ จากแหล่งข้อมูล   

ทุติยภูมิร่วมกับการลงสำารวจภาคสนาม เพือ่นำา

มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำาหรับการออกแบบ

ตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 (5) ศึกษากรณีศึกษาตลาดทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ จากการลงพืน้ที่จริงและจาก

หนังสือ โดยนำาข้อมูลของกรณีศึกษามาเปรียบ

เทียบเพือ่สร้างเกณฑ์ในการออกแบบตลาดเพือ่

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 (6) ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

อภิปรายผลจากแบบสอบถาม 

 (7) นำาผลการศกึษาจากข้อ 1-6 มากำาหนด

แนวทางการออกแบบ เพ่ือนำาเสนอแบบเบ้ืองต้นโดย

ใหผู้เ้ชีย่วชาญรว่มรบัฟงัและเสนอแนะข้อคดิเหน็ 

 (8) นำาข้อเสนอแนะจากผู้เชี ่ยวชาญมา

ปรับปรุง และสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทาง

การออกแบบตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษา

 จากการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 5 กรณี 

ได้แก่ ตลาดบองมาร์เช่ ตลาดกลางนราธิวาส 

ตลาดกลางอาบูดาบี ตลาดเวคร์ฟิล ตลาดเบนถัน 

ซ่ึงองคป์ระกอบเก่ียวกับตลาด พบวา่ รูปแบบการ

ใชง้านของพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ คอื พ้ืนที่

ส่วนตลาด ส่วนร้านค้า ส่วนที่จอดรถ ส่วนบริหาร 

และส่วนบริการ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบในแต่ละกรณี

องค์ประกอบ

ของตลาด

ตลาด

บงมาร์

เช่

ตลาด

กลาง

นราธิวาส

ตลาด

กลาง

อาบูด

าบี

ตลาด

เวค

ร์ฟิล

ตลาด

เบน

ถัน

พื้นที่ส่วนตลาด

- อาหารสด √ √ √ √

- อาหารแห้ง √ √ √ √ √

- เบ็ดเตล็ด √ √ √ √ √

พื้นที่ส่วนร้านค้า

-ร้านอาหาร √ √ √ √ √

พื้นที่

ส่วนที่จอดรถ
√ √ √

พื้นที่ส่วนบริหาร

- สำานักงาน √ √ √ √

- ห้อง รปภ. √ √ √ √ √

พื้นที่ส่วนบริการ

- ห้องน้ำา √ √ √ √

- จุดพักคอย √ √ √ √

 จากตารางองคป์ระกอบของตลาดในแต่ละ

กรณศีกึษาโดยใชท้ฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกับตลาด

จะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของตลาดที่

ใกล้เคียงกันทำาให้สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ

หลักของตลาดที่ควรจะมีในการออกแบบได้

 การเปรียบเทียบในเรือ่งการวางผังการ

จราจร พบว่า ตลาดจะวางอยู่ในตำาแหน่งที่มีการ

คมนาคมเข้าถึงได้ง่าย โดยจะเป็นการจราจรที่มี

การขนส่งสาธารณะผ่าน ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงระบบจราจรในแต่ละกรณีศึกษา

การจราจร

ตลาด

บงมาร์

เช่

ตลาด

กลาง

นราธิวาส

ตลาด

กลาง

อาบูด

าบี

ตลาด

เวค

ร์ฟิล

ตลาด

เบน

ถัน

เครือข่ายถนนที่

สามารถเดินทาง

มายังพื้นที่ เช่น 

ทางหลวง 

ทางด่วน

√ √ √ √ √

กายภาพถนน

หน้าโครงการ

ถนน 

4 เลน

ถนน

2 เลน

ถนน 

2 เลน

ถนน

2 เลน

ถนน

2 เลน

ระบบขนส่ง

มวลชน
√ √ √ √ √

 ตารางเปรียบเทียบระบบจราจรวิเคราะห์

ออกมาได้ว่าตลาดสมควรอยู่กับเส้นทางเครือข่าย

ถนนหลัก เพ่ือให้เข้าถึงตลาดได้ง่าย มีระบบขนส่ง

มวลชนส่งถึง

 จากการเปรียบเทียบการวางผังพืน้ที่ของ

ตลาด พบว่า ตลาดจะมีรูปแบบของการวางกลุ่ม

พ้ืนที่อาคารที่โอบล้อมกัน แต่จะมีการแยกตัวของ

อาคารหรือพืน้ที่ออกจากกัน ตามลักษณะของ    

ที่ตั้ง ตามตารางที่ 3 ทำาให้สามารถวิเคราะห์ออก

มาได้ว่าพืน้ที่ตลาดมีการแบ่งแยกโซนพืน้ที่ออก

จากกัน มีการเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่มีหลังคา

หลุม และมีการวางผังที่อยู่ในแนวแกน
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ตารางที่ 3 แสดงลักษณะพื้นที่ของกรณีศึกษา

กรณีศึกษา ผังพื้นที่ ลักษณะกรณีศึกษา

1.ตลาดบองมาร์เช่  

ลักษณะโอบล้อม

เปิดโล่งในส่วน

สระน้ำา

2. ตลาดกลาง

นราธิวาส

 

กระจายออกจาก

กันเชื่อมต่อด้วย

ทางเดินหลังคา

คลุม

3. ตลาดกลาง

อาบูดาบี

 

มีลักษณะปิดล้อม 

แยกเป็นบล็อค

4. ตลาดเวคร์ฟิล  

แยกเป็นส่วนเปิด

โล่งและส่วนปิด

ล้อมในอาคาร

5. ตลาดเบนถัน

แบ่งโซนพื้นที่ขาย

อย่างชัดเจน 

ลักษณะปิดล้อม

   

4.2 การวิเคราะห์ที่ตั้งตลาดเพื่อส่งเสริม

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 จากการศึกษาตำาแหน่งที่ตัง้ที ่เหมาะสม

สำาหรับโปรแกรมตลาดชุมชนเพือ่รองรับผลิต-

ภัณฑ์ท้องถิน่นัน้ พบว่า มีพืน้ที่ที่มีศักยภาพ 2 

พืน้ที่ ซึง่เป็นพืน้ที่ของทางมหาวิทยาลัยธรรม-

ศาสตร์ ศนูยรั์งสิต และพ้ืนที่ทั้งสองน้ีมีโครงการที่

จะพัฒนาใช้ประโยชน์ในอนาคต ทำาให้ผู้วิจัยเล็ง

เห็นที่จะนำาพืน้ที่ทางเลือกทั้งสองนีม้าเป็นพืน้ที่

สำาหรับการออกแบบตลาดเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ชุมชน

รูปที่ 2 ตำาแหน่งพื้นที่ศึกษา

4.2.1 การวิเคราะห์พื้นที่ทางเลือกที่ 1

 พืน้ที ่ทางเลือกที ่ 1 เป็นพืน้ที ่ของทาง

สถาบ ัน AIT มอบให้ก ับทางมหาวิทยาล ัย

ธรรมศาสตร์ เป็นพืน้ที ่อยู ่ฝั ่งตรงกันข้ามกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้านถนน

พหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่  เป็นพื้นที่โล่ง

ที่ยงัที่ไม่มีการใชง้าน และบริบทโดยรอบพ้ืนที่ทาง

เลือก 1 นั้นเป็นชุมชนที่พักอาศัย
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รูปที่ 3 ตำาแหน่งพื้นทางเลือกที่ 1

 ปัจจยัดา้นความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ

 (1) ทิศเหนือของพืน้ที่ ติดกับพืน้ที่ของ

ทางเอกชน

 (2) ทิศตะวันออกของพืน้ที่ ติดหมูบ่้าน

พระป่ิน ในกรณทีี่มีการใชง้านตลาดจะทำาใหมี้กลุ่ม

ลูกค้าในพื้นที่เข้ามาใช้งาน

 (3) ทศิใต้ของพ้ืนที่ ติดกับพ้ืนที่ของเอกชน

และซอยทางเทพกุญชร 10 ที่เป็นทางเข้าสูห่มู่

บ้านพระปิ่น

 (4) ทิศตะวันตกของพืน้ที ่ ติดกับถนน

พหลโยธิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต สถาบันเอไอที

รูปที่ 4 มุมมองด้านหน้าพื้นทางเลือกที่ 1

 

รูปที่ 5 มุมมองภายในพื้นทางเลือกที่ 1

 วเิคราะหพ้ื์นที่ทางเลือกที่ 1 โดยใช ้SWOT 

 (1) จุดแข็ง (Strengths)

 - สามารถเข้าถึงได้หลากหลายรูปแบบ 

ได้แก่ การเดิน พาหนะส่วนบุคคล ระบบขนส่ง

สาธารณะ 

 - เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของบริบท

รอบพื้นที่

 - พื้นที่ทางเลือกที่ 1 สามารถเปิดมุมมอง

เพื่อสร้างจุดสังเกตให้กับพื้นที่ได้ง่าย

 (2) จุดอ่อน (Weakness)

 - มีตลาดที่สามารถเป็นคู่แข่งไดใ้นอนาคต 

คือ ตลาดไท 

 (3) โอกาส (Opportunities)

 - เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับการ

ออกแบบได้หลากหลาย

 - มีโอกาสเป็นพืน้ที่ใช้งานของประชากร

ในพื้นที่โดยรอบ

 (4) อุปสรรค (Threats)

 - ความหนาแน่นในพืน้ที่จะเพิม่ขึน้และ

อาจส่งผลต่อการจราจรของพาหนะบริเวณรอบ

พื้นที่ทางเลือก

4.2.2 การวิเคราะห์พื้นที่ทางเลือกที่ 2

 พืน้ที ่ทางเลือกที ่ 2 เป็นพืน้ที ่ของทาง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ลึกเข้าไป
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ในตัวมหาวิทยาลัย ล้อมรอบไปด้วยกลุม่อาคาร

ต่างๆ เช่น หอพัก สถาบันวิทยาศาสตร์ กลุม่

อาคารเรียน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ 

รูปที่ 6 ตำาแหน่งพื้นทางเลือกที่ 2

 

 ปัจจยัดา้นความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ

 (1) ทิศเหนือของพืน้ที ่ ติดกับพืน้ที ่ของ

ทางเอกชน

 (2)  ทิศตะวันออกของพืน้ที ่ ติดกับลาน

จอดรถของหอพักและโรงเรียนประถมและอนุบาล

ธรรมศาสตร์

 (3) ทศิใต้ของพ้ืนที่ ติดกับโรงเรียนประถม/

อนุบาลธรรมศาสตร์ อาคารที ่ทำาการหอพัก

นักศึกษา หอพักนักศึกษา

 (4) ทิศตะวันตกของพืน้ที่ ติดกับหอพัก

นักศึกษา

 
รูปที่ 7 มุมมองด้านหน้าพื้นทางเลือกที่ 2

 

รูปที่ 8 มุมมองจากภายในพื้นทางเลือกที่ 2

 วเิคราะหพ้ื์นที่ทางเลือกที่ 2 โดยใช ้SWOT 

 (1) จุดแข็ง (Strengths)

  - อยู่ติดกับพืน้ที่พักอาศัยของคนใน

มหาวิทยาลัย 

  - อยู่ไม่หา่งจากระบบขนส่งสาธารณะ

ของมหาวิทยาลัย

 (2) จุดอ่อน (Weakness)

  - อยู่หา่งจากกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้

ตลาด

  - การใช้พืน้ที่ทำาให้มีคนหลากหลาย 

ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักศกึษาที่อาศยัรอบ

พื้นที่

  - การคมนาคมมายังพืน้ที่ ไม่ใช่เส้น

ทางหลัก

 (3) โอกาส (Opportunities)

  - เป็นพืน้ที่ที่มีโครงการตัดถนนผ่าน

หน้าพื้นที่ในอนาคต

 (4) อุปสรรค (Threats)

  - ความหนาแน่นในพืน้ที่จะเพิม่ขึน้

และอาจส่งผลต่อการจราจรของพาหนะบริเวณ

รอบพื้นที่ทางเลือก

  - ความปลอดภัยของนักศึกษาที่อยู่

อาศยัในพ้ืนที่จะลดลง เน่ืองจากการเข้ามาของคน

ที่เพิ่มมากขึ้น

 จากการวิเคราะห์พืน้ที ่ทางเลือก เพือ่

หาความเหมาะสมสำาหรับเป็นพืน้ที่ตัง้ของตลาด

เพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ   

ซึง่ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านการเข้าถึง (2) 

ปัจจัยด้านความสัมพันธก์ับบริบทโดยรอบ (3) 

ปัจจยัดา้นมุมมอง (4) ปัจจยัลักษณะทางกายภาพ

ของพืน้ที ่ ซึง่สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้      

ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ทางเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ใน

การวิเคราะห์

พื้นที่ทางเลือกที่ 1 พื้นที่ทางเลือกที่ 2

การเข้าถึง สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้

โดยการใช้พาหนะส่วน

บุคคลและการขนส่ง

สาธารณะ (2)

ต้องเดินทางด้วยพาหนะ

ส่วนตัว (1)

ความสัมพันธ์กับ

บริบทโดย รอบ

มีความหลาก หลายของ

บริบทโดยรอบ (2)

ความหลาก หลายของ

บริบทมีน้อยเนื่องจากพ้ืน

ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย (1)

มุมมอง เป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนพล

โยธิน เปิดมุมมองเข้าไป

ยังพื้นที่ได้ดี ทำาให้บริเวณ

หน้าพื้นที่สามารถมอง

เห็นภายในพ้ืนท่ีได้ง่าย (2)

เป็นพื้นที่เปิดโล่ง แต่ถูกบัง

ด้วยอาหารโรงเรียนและ

หอพักนักศึกษา ทำาให้ผู้ที่

จะเข้ามายังพื้นที่ยากจะ

มองเห็น (1)

ลักษณะทาง

กายภาพของ

พื้นที่

เป็นพื้นที่โล่ง ขนาด

สี่เหลี่ยม สามารถจัดวาง

พื้นที่ให้เหมาะสมกับทิศ

ของของแดด ลม ฝน ได้ 

และมีต้นไม้ใหญ่ที่

สามารถเก็บไว้ได้(2)

เป็นพื้นที่โล่ง มีต้นไม้ใหญ่

ที่สามารถเก็บไว้ได้ แต่

พื้นที่มีความแคบตรงส่วน

กลาง ทำาให้สามารถ

ออกแบบพื้นที่ได้ยาก (1)

 สรุปการเลือกพื้นที่ตั้ง คือ พื้นที่ทางเลือก

ที่ 1 เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในแง่บริบทรอบ

พื้นที่ การออกแบบ และการเข้าถึงมากกว่าพื้นที่

ทางเลือกที่ 2 เนือ่งจากในการออกแบบตลาด 

บริบทรอบพ้ืนที่จะส่งผลต่อผู้เข้ามาใชง้าน การเข้า

ถึงที่สะดวกจะง่ายต่อการมองเห็นจะดึงดูดผู้ใช้

งานได้มากขึน้ และขนาดของพืน้ที่ที่เอื้อต่อการ

ออกแบบจะชว่ยใหก้ารวางตำาแหน่งของโปรแกรม

ต่างๆ ในตลาดได้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ง่าย

4.3 การวิเคราะห์พื ้นทีใ่ช้สอยตลาดเพื ่อส่ง

 เสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมและจากกรณีศึกษา พบว่า ในการ

ออกแบบตลาดเพือ่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สามารถแบ่งการใชง้านพ้ืนที่หลักของอาคารออก

ได้เป็น 5 ส่วน คือ ส่วนตลาด ส่วนร้านค้า ส่วน

บริการ ส่วนบริหาร และที่จอดรถ โดยในแต่ละ

ส่วนหลักของอาคารนัน้สามารถเพิม่หรือลด     

โดยมีรายละเอียดรูปแบบของตลาด ดังนี้

4.3.1 พื้นที่ส่วนตลาด

 (1) อาคารตลาดผักปลอดสารพิษ 

  และเนื้อสัตว์

 (2) ตลาดนัด

 (3) โกดังเก็บของ

4.3.2  พื้นที่ส่วนร้านค้า

 (1) อาคารผลิตภัณฑ์จากชุมชน

 (2) ร้านอาหาร

 (3) ลานเอนกประสงค์สำาหรับจัดงานแสดง 

  สินค้าและมหรสพต่างๆ

4.3.3  พื้นที่ส่วนบริการ

 (1) ห้องน้ำา

 (2) พื้นที่ส่วนพักคอย

4.3.4  พื้นที่ส่วนบริหาร

 (1) อาคารสำานักงาน

 (2) พื้นที่ฟาร์มเกษตรตัวอย่าง

 (3) พื้นที่บำาบัดน้ำาเสีย

 (4) อาคารพักขยะ

4.3.5 พื้นที่จอดรถ

 (1) ลานจอดรถยนต์ลูกค้า

 (2) ลานจอดรถจักรยานยนต์ลูกค้า

 (3) ลานจอดรถผู้ขายสินค้าในตลาด

 ซึง่ในส่วนพืน้ที่ตลาดและร้านค้าจะมีพืน้ที่

สำาหร ับให้ความร ูใ้นเร ือ่งผล ิตภ ัณฑ์น ัน้ จะ

แสดงออกมาในรูปแบบนิทรรศการหรือกิจกรรม

5. แนวทางการออกแบบโครงการเบื้องต้น

 จากการศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์การ

เลือกท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใช้สอยภายในโครงการ 

ได้นำามาสรุปเป็นแนวทางการออกแบบตลาดเพ่ือ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน



แนวทางการออกแบบตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สาธิต ดิลกคุณานันท์ และ ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธ์ไพโรจน์286

 การจัดผังโครงการเบือ้งต้น ใช้การวางผัง

บนพ้ืนท่ีสีเขียว หน้าโครงการเป็นพ้ืนท่ีฟาร์มเกษตร

ตัวอยา่ง เชื่อมต่อดว้ยพ้ืนที่จดัแสดงงาน พ้ืนที่ขาย

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนและตลาดผักปลอดสารพิษ

และเนือ้สัตว์ ด้านหลังโครงการเป็นพืน้ที่จัดการ

ขยะและระบบน้ำาเสียจากตลาด

รูปที่ 9 รูปแสดงผังโครงการเบื้องต้น

สัญลักษณ์แสดงพื้นที่

 1. พื้นที่จอดรถ

 2. อาคารตลาดผกัปลอดสารพิษและเน้ือสัตว์

 3. ร้านอาหาร

 4. อาคารผลิตภัณฑ์จากชุมชน

 5. อาคารเอนกประสงค์สำาหรับจัดงานสินค้า

  และมหรสพ

 6. อาคารบริการและสำานักงาน

 7. อาคารพักขยะ

 8. พื้นที่บำาบัดน้ำาเสีย

 9. พื้นที่ฟาร์มเกษตรตัวอย่าง

 

รูปที่ 10 มุมมองไอโซเมตริก

6. สรุปผลการศึกษา

 ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน

เพิม่มากขึน้ ทำาให้เกิดการออกแบบตลาดเพือ่

รองรับสินคา้ที่มาจากทอ้งถ่ินน้ัน ในการออกแบบ

ตลาด จะต้องคำานึงถึงประเภทของสินคา้ รูปแบบ

ของการใชง้าน แล้วนำามาปรับเปล่ียนใหส้อดคล้อง

กับการจัดการพืน้ที่ขาย การจัดกลุม่อาคาร การ

จดัการจราจร โดยพ้ืนที่ขายของตลาดเพ่ือส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนควรเป็นที ่ให้ความรูใ้นเร ือ่ง

ผลิตภัณฑ์

 ชมุชนไปพร้อมกับการขายผลิตภัณฑ ์พ้ืนที่

ตลาดต้องมีพ้ืนท่ีเอนกประสงค์เพ่ือรองรับกิจกรรม

ตามสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลง และมีระบบการ

จัดการสิง่ปฎิกูลจากตลาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

พื้นที่ข้างเคียง



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558  
The 6th Built Environment Research Associates Conference 2015 (BERAC 6)

287

รายการอ้างอิง

เกียรติ จิวะกุล และจาตุรนต์ วัฒนผาสุก. (2525).  

 ตลาดในกรุงเทพมหานคร การขยายตัวและ 

 พัฒนาการ. รายงานการวิจัยเงินทุนเพื่อ  

 เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ.

ชลทิชา ป๋ากาศ. (2551). ผลกระทบจากการตัง้

 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อการใช้ประโยชน์

 ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัด

 ปทมุธานี. การผงัเมืองบัณฑติ, มหาวทิยาลัย

 ธรรมศาสตร์.

พีรดร แก้วลาย. (2543). ศูนย์การค้ากับการสลาย

 ตัวของศูนย์ชุมชนท้องถิ่นเดิม: การนำาเสนอ

 ศูนย์ชุมชนรูปแบบใหม ่. รายงานการวิจัย.

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ภัคพล มั่นเหมาะ. (2551). แนวทางการออกแบบ

 ตลาดชุมชนเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจและศักย-

 ภาพของทอ้งถ่ิน: กรณศีกึษายา่นรังสิต. สถา-

 ปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย

 ธรรมศาสตร์.

สุขวัญ หาญเชาว์วงศ์. (2548). แนวทางการออก

 แบบการเข้าถึงพืน้ที่ประกอบการของโครง

 การศนูยก์ารคา้ประกอบชอปป้ิงมอลล์: กรณี

 ศึกษาเส้นทางการเข้าออกของรถยนต์ คน

 เดินเท้า และเส้นทางเชื่อมพืน้ที่จอดรถกับ

 พ้ืนท่ีประกอบการ. สถาปัตยกรรมศาสตมหา-

 บัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.



แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง
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Abstract

 โรงพยาบาลในเขตพืน้ที่ชานเมือง คือ โรงพยาบาลที่รองรับการให้บริการทางด้านสุขภาพของ

ประชาชนบริเวณเขตชานเมือง ปัจจุบันประเทศไทยมี 878 อำาเภอ แต่โรงพยาบาลชุมชนมีเพียง 800 

แห่งทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องสร้างโรง

พยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำาอำาเภอเพิม่ขึน้ ในเขตพืน้ที่ชานเมืองที่มีประชากรเพิม่ขึน้อย่าง

รวดเร็ว การสร้างโรงพยาบาล เตียงผู้ป่วยหนึ่งเตียงจะต้องใช้เงิน 4.2 ล้านบาท จำานวนเตียงขั้นต่ำาของ

โรงพยาบาลชุมชน คือ 10 เตียง ดังนั้น การสร้างโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง จึงต้องเงินทุนขั้นต่ำา 42 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องศึกษาแนวความคิดในการออกแบบโรงพยาบาลต้นทุน

ต่ำาที่สามารถใหบ้ริการและเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค ์1. ศกึษาปัญหาและที่มาของปัญหาของ

โรงพยาบาลในเขตพืน้ที่ชานเมือง 2.ศึกษาการใช้งานพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม 3.ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างพืน้ที่ใช้สอย 4.นำาเสนอแนวความคิดในการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพืน้ที่ชานเมืองและ

หาความเป็นไปไดข้องโครงการ การออกแบบเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ดงันี้ พ้ืนที่อำาเภอลำาลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 

การดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสืบค้น สำารวจรูปแบบการใช้งานพื้นที่จริงจากกรณีศึกษา โดยมีเกณฑ์

ในการเลือก คือ เป็นโรงพยาบาลที่ตัง้อยู่โดยรอบบริเวณจังหวัดขนาดใหญ่ที่กำาลังมีการขยายตัวของ

ประชากร และมีความสอดคล้องต่อทฤษฎีและเกณฑ์การออกแบบของกองแบบแผน กระทรวง

สาธารณสุข จนนำาไปสู่ผลการวจิยัเบ้ืองต้น ดงัน้ี ลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอยของโรงพยาบาลชุมชนในปัจจบัุน

มีขนาดใหญ่เกินต่อการใช้งาน ทำาให้โรงพยาบาลจะต้องเสียค่าบำารุงรักษาพ้ืนท่ีในแต่ละปีจำานวนมาก ดังน้ัน

การแก้ไขปัญหา คอื ลดขนาดของพ้ืนที่ใชส้อยใหมี้ขนาดเหมาะสม ในส่วนระบบการรกัษาผู้ป่วยใช้อปุกรณ์

เคร่ืองมือที่มีความยดืหยุ่น และมีการบริหารจดัการกับผู้ปว่ยอยา่งเป็นระบบ เชน่ แบ่งประเภทของผู้ป่วย

ให้เหมาะสมกับรูปแบบการรักษาของโรงพยาบาล

Abstract

 Rural hospital serves people in rural area. Only 800 community hospitals are established

in 878 districts, that are not enough for increasing people, at present. Cost of building one bed 
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unit in hospital is 4.2 million baht. Consequently the lowest size hospital is around 42 million baht, 

which is high investment. The scope of research is the model of architectural design, low cost 

hospital in rural area. The research is studies with the purpose as following: 1. Study problems 

of hospitals in rural areas; 2. Study using the hospital ‘s programs and properly type; 3. Study 

zoning of hospital. 4. Present a design guideline and project feasibility for a hospital in rural area. 

This design project is located in Lamlukga districts in Patumtani province. The data was col-

lected by reviewing, site survey on case studies. This project was focused on the hospitals and 

located around the provinces, which have increasing people and constructed from the design 

criterion of Ministry of public health. Type of programs of hospitals is large–sized to using and 

then mostly hospitals must pay a lot of maintenance yearly so resolve is decreased size of 

programs, used flexible tools and organized management of hospital.

คำาสำาคัญ (Keywords): โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง (A Hospital in Rural Area), โรงพยาบาล

ชุมชน (Community Hospital)

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 โรงพยาบาล คือ ธุรกิจพืน้ฐานในความ

ต้องการหลักของมนุษย์ซึง่ในปัจจุบันที่การลงทุน

เพือ่สร้างโรงพยาบาลหนึง่แห่งจำาเป็นที่จะต้องใช้

เงินทุนจำานวนมาก โรงพยาบาลหนึง่แห่งหาก

คำานวณจากเตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยหนึง่เตียงจะ

ต้องใช้เงินลงทุน โดยประมาณ 4.25 ล้านบาท 

หากสร้างโรงพยาบาล 10 เตียงโดยไม่รวมคา่ที่ดนิ 

จะต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 42.5 ล้านบาท ทำาให้

นกัลงทนุทีต่อ้งการทำาธรุกจิโรงพยาบาลชุมชนไม่

สามารถลงทุนได้ นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์

สรุปได้ว่ายังมีปัจจัยในเรือ่งเกีย่วกับการที่แพทย์

จำานวนมากที่เสร็จส้ินการใชท้นุ เลือกที่จะทำางาน

ในเมืองเน่ืองจากสามารถรับงานจากโรงพยาบาล

ได้หลายแห่ง เช่น แพทย์เล ือกทำางานที ่โรง

พยาบาลราชวถีิมากกวา่เลือกออกมาทำางานที่โรง

พยาบาลธรรมศาสตร์ เนือ่งจากสามารถรับงาน

จากโรงพยาบาลอื่นๆ ในบริเวณได้มากกว่า

 ปัจจบัุนโรงพยาบาลจำาเป็นที่จะต้องมีการ

พัฒนา เพือ่เพิม่ทั ้งจำานวนและศักยภาพเพือ่

รองรับความต้องการดว้ยการขยายกำาลังใหบ้ริการ 

ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลชุมชนของรัฐบาล

จำานวนโดยประมาณ 800 แห่ง โดยที่ร้อยละ   

แปดสิบ ของโรงพยาบาลชมุชนในประเทศไทยตก

อยู่ในสภาพขาดทุน (พิทักษ์พล บุญมาลิก, 2556, 

น.16) ทำาใหก้ระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลมีงบ

สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลไม่มากนัก ส่งผล

ให้การพัฒนาหรือสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่ มี

โอกาสเกิดข้ึนไดย้าก เน่ืองจากต้องใชท้ั้งทรัพยากร

บุคคลและงบประมาณในการสร้างจำานวนมาก 

(กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของเมืองให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้น โดยทั้งในพื้นที่ชานเมืองและพื้นที่

ชุมชนมีการขยายตัวจากศูนยก์ลางเมืองมีจำานวน

ประชากรเพิม่ขึน้ (คณะกรรมการอำานวยการจัด

ทำาแผนสุขภาพแห่งชาติ, 2555)   
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 ดงัน้ัน จากการที่เมืองกำาลังขยายตัวทำาให้

ประชากรเพิม่ขึน้ และจำานวนของโรงพยาบาล   

ในพืน้ที ่ชนบทและพืน้ที ่ชานเมืองมีจำานวนไม่

เพียงพอต่อการใหบ้ริการแก่ประชาชน จงึเกิดงาน

วิจัยเพ่ือสร้างเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลต้นทุนต่ำา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประเภทของโรงพยาบาล

2.1.1 โรงพยาบาลทั่วไป 

 เป็นโรงพยาบาลที่รักษาและบำาบัดผู้ป่วยที่

เป็นโรคทั่วไป มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและ

เอกชน โดยโรงพยาบาลเอกชน มีตลาดท่ีกว้างกว่า 

จงึมีรายไดสู้งและคนืทนุไดใ้นเวลาที่น้อยกวา่เม่ือ

เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาล สำาหรับ       

โรงพยาบาลทั่วไปนี้ จำานวนเตียงที่เหมาะแก่การ

ลงทุนในกรณีที ่เป ็นโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที ่

ประมาณ 100-400 เตียงต่อ 1 แหง่ เพราะถ้าน้อย

กว่า 100 เตียงจะไม่คุ้มต่อการลงทุน โดยเฉพาะ

ในระยะแรก เช่น การลงทุนซื้อเครื่องมือทางการ

แพทย์ที่จำาเป็น เป็นต้น ส่วนถ้าใหญ่เกินไป เช่น 

500 เตียง จะเร่ิมมีปัญหาในเร่ืองจำานวนของผู้ป่วย 

จำานวนของบุคลากร และการบริหาร (อวยชยั  วฒิุ

โฆสิต, 2542, น.44) ดังนั้น จึงควรแยกสาขาออก

ไปเจาะตลาดในส่วนอื่นๆ 

2.1.2 โรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทาง

 เป็นโรงพยาบาลที่รับรักษาโรคเฉพาะทาง 

มีขัน้ตอนการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อน เน้นการ

รักษาเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึงอยา่งมากไม่เกิน 2 

สาขาในสถานที่เดียวกัน ตามที่ได้รับอนุญาตให้

จัดตัง้และดำาเนินการสถานพยาบาล เช่น โรง

พยาบาลโรคตา ห ูคอ จมูก โรงพยาบาลทนัตกรรม 

โรงพยาบาลโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจิตเวช 

เป็นต้น 

2.2 การบริหารจัดการลงทุนโรงพยาบาลท่ัวไป

2.2.1 การเลือกผู้ลงทนุในกรณโีรงพยาบาลเอกชน

 จากคู ่มือการออกแบบและลงทุนธุรกิจ  

โรงพยาบาลผู้ลงทุนหรือร่วมลงทุน ควรเป็นผู้ที่มี

ความรูห้ร ืออยู ่ในแวดวงทางการแพทย์หร ือ       

โรงพยาบาลจะทำาให้มีแนวความคิดร่วมกันได้ดี 

หากผู ้ลงทุนไม่ม ีความรูค้วามเข้าใจในด้านนี ้     

อันอาจจะเกิดปัญหาในการร่วมบริหารงานได้ใน

ภายหลัง และถ้าเป็นไปไดค้วรเลือกแพทยด์ว้ยกัน

เป็นผู้ร่วมลงทุน จะทำาให้ง่ายต่อการทำางานร่วม

กันในอนาคต เพราะมีแนวคดิใกล้เคยีงกัน ในบาง

กรณีโรงพยาบาลที่มีจำานวนเตียงไม่มากนัก อาจ

จะจัดทำาโดยคณะแพทย์ที ่มีประสบการณ์ทาง

ธุรกิจเข้ามาบริหารโดยการจัดตัง้คณะกรรมการ

เข้ามาบริหาร และฝ่ายการแพทย์โดยอาศัย

ประสบการณท์างการบริหารโรงพยาบาลที่ผา่นมา

เป็นฐานข้อมูล แต่หากโรงพยาบาลได้ขยายตัว

ใหญ่ขึน้ในระดับหนึง่ ควรใช้นักบริหารมืออาชีพ

เข้ามาช่วยเสริมด้านการตลาด การเงิน การ

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี ้ ยังอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

(อวยชัย  วุฒิโฆสิต, 2542, น. 68) 

 ในกรณีการตัง้โรงพยาบาลชุมชน โดย

ทั่วไปผู้ลงทุนคือกระทรวงสาธารณสุขและหน่วย

งานในทอ้งถ่ิน เช่น  เทศบาลประจำาพ้ืนที่ องค์การ

บริหารส่วนตำาบล เป็นต้น ซึง่จะเป็นผู้สนับสนุน

ทั้งด้านอุปกรณ์การแพทย์และค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนต่างๆ จากการสัมภาษณ์ คณบดีคณะ

แพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หากเป็น

โรงพยาบาลในเคร ือคณะแพทย์ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยในพืน้ที่ จะได้รับการสนับสนุนทุน

และบุคคลากรจากคณะแพทย์
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ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างการลงทุนสร้างโรงพยาบาล 

โดยคำานวณค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งเตียง

ประเภทการลงทุน ค่าใช้จ่าย

ค่าก่อสร้างอาคารรวม

งานระบบ
1.50 ล้านบาท

ค่าเครื่องมือแพทย์ 0.75 ล้านบาท

ค่าเครื่องใช้ในสำานักงาน 0.50 ล้านบาท

ค่าตกแต่งภายใน 0.60 ล้านบาท

ค่าที่ดิน 20 % ของค่าใช้จ่ายรวม

ค่าดำาเนินการต่างๆ 20 % ของค่าใช้จ่ายรวม

รวมค่าลงทุนรวม 4.25 ล้านบาท
ที่มา: กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข, 2556

2.2.2 สถานที่ตั้งโรงพยาบาล

 แนวทางในการพิจารณาสถานที่ต้ังของโรง

พยาบาล เม่ือเตรียมการจะก่อต้ังโรงพยาบาล ข้ัน

ตอนเบือ้งต้นที่ควรทำาการศึกษา คือ การจัดหา

ท่ีดินอันเป็นท่ีต้ังของโครงการ โดยควรจะพิจารณา

จากหัวข้อดังต่อไปนี้ (Richard Sprow, 2005)

1) ขนาดของที่ดิน

 ขนาดของที่ดินขึน้อยู่กับจำานวนเตียงของ

โรงพยาบาล เป็นที ่แน่นอนว่าถ้าเป็นที ่ดินใน

กรุงเทพมหานคร หรือที่ดินในแปล่งชุมชนราคา

จะสูง การใช้พื้นที่ดินจึงควรใช้อย่างคุ้มค่าและให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทั่วไปอตัราส่วนขนาดของ

ที่ดนิในแหล่งชมุชนกับโรงพยาบาลจะมีอตัราส่วน

ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนจำานวนเตียงต่อขนาดที่ดิน

ขนาดโรงพยาบาล (เตียง) ขนาดที่ดินโดยประมาณ (ไร่)

100 3

150 4

200 5

400 8

ที่มา: อวยชัย  วุฒิโฆสิต, 2542, น. 58

2) การดำาเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล

 เริม่จากการกำาหนดเป้าหมายหลัก คือ

ลูกคา้ โดยเลือกวา่ลูกคา้ของโรงพยาบาลอยู่ระดบั

ไหน กำาหนดนโยบาย จำานวนเตียง จำานวน

บุคลากรของโรงพยาบาล เลือกสถานที่ตัง้และ

ขนาดที่ดิน เพือ่ให้ทราบพืน้ที ่ใช้สอยรวมของ

อาคาร เริม่ดำาเนินการนโยบายทางด้านการเงิน 

การตลาด หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน ให้

กำาหนดการเรียกหุ้น ขายหุ้น และการกูเ้งินจาก

ธนาคาร จากน้ันวางแผนการพัฒนาในอนาคต แต่

หากเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลใหจ้ดัการดา้นทนุ

สนับสนุนต่างๆจากภาครัฐที่เก่ียวข้อง (พิทกัษ์พล 

บุณยมาลิก, 2556, น.14) ในการออกแบบอาคาร

ประเภทสถานพยาบาล จะต้องวางแผนและ

ออกแบบโดยยึดหลักเหตุผลเป็นเรือ่งสำาคัญเพือ่

ว่าอาคารนัน้ๆ จะได้สนองประโยชน์ใช้สอย ทั้ง

ทางดา้นผู้ป่วยและเจา้หน้าที่ปฏิบัติไดอ้ยา่งเต็มที่

การวางแผนและออกแบบจะประสบความสำาเร็จได้ 

การดำาเนินการต่างๆ จะต้องทำาอย่างเป็นระบบ 

เพราะการที่จะทำาให้การรักษาพยาบาลเท่าเทียม

กันทั่วประเทศ รวมทั้งการใช้เงินอย่างสมเหตุ     

สมผล ต้องการมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น 

การออกแบบอาคารประเภทสถานพยาบาล จึง

จะต้องมีระบบและมาตรฐาน

3. ระเบียบวิธีวิจัย

 งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเพ่ือนำาข้อมูลที่ได้

จากการสำารวจ เก็บข้อมูลต่างๆ จากกรณีศึกษา

และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง สำาหรับการแก้ไขปัญหา

ดว้ยการออกแบบในพ้ืนที่สมมุติ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการออกแบบโรงพยาบาลต้นทนุต่ำาในเขตพ้ืนที่

ชานเมือง โดยแบ่งประเดน็ของแหล่งข้อมูลในการ

วิจัยได้ดังนี้
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 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที ่เกีย่วข้อง 

เพื่อนำาข้อมูลมาเป็นกรอบแนวความคิดสำาหรับ

การออกแบบและการจัดการบริหารโรงพยาบาล

 2) จัดทำาโครงร่างการวิจัยและกำาหนด

วัตถุประสงค์ 

 3) กำาหนดกลุ่มตวัอยา่งและสร้างเคร่ืองมือ

ในการเก็บข้อมูล เพื่อกำาหนดพื้นที่ใช้สอยในการ

ออกแบบโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

 4) เก็บข้อมูลพื้นที่สมมุติในการออกแบบ 

เพื่อนำาข้อมูลของพืน้ที่มาใช้ในการออกแบบได้

อย่างเหมาะสม 

 5) วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลขนาดของ

พืน้ที ่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลในเขตพืน้ที ่

ชานเมือง ราคาคา่ก่อสร้างของแต่ละโรงพยาบาล

โดยประมาณ รูปแบบความสัมพันธ์ของพืน้ที ่

ใช้สอยและท่ีต้ังของตัวโรงพยาบาล เพ่ือหาลักษณะ

เฉพาะของการออกแบบ และทำาการอภิปรายผล

สรุปออกมาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบโรงพยาบาล

ในเขตพื้นที่ชานเมือง 

 6) นำาเกณฑ์การออกแบบที่ได้มาทำาการ

ออกแบบในโครงการสมมุติโดยใหผู้้เชี่ยวชาญเข้า

ร่วมรับฟังและเสนอแนะ

 7) นำาข้อเสนอแนะจากผู ้เชี ่ยวชาญมา

ปรับปรุง และสรุปผลการศึกษางานวิจัยเรือ่ง

แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพืน้ที่

ชานเมือง

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบข้อมูลขนาด

ของพืน้ที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลในเขตพืน้ที่

ชานเมือง ราคาคา่ก่อสร้างของแต่ละโรงพยาบาล

โดยประมาณ รูปแบบความสัมพันธ์ของพืน้ที่ใช้

สอยและที่ตั้งของตัวโรงพยาบาล เพื่อหาลักษณะ

เฉพาะของการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพืน้ที่

ชานเมือง และหาที่ต้ังของโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่

ชานเมืองได้อย่างเหมาะสม โดยได้ทำาการวิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเก็บข้อมูล

จากกรณีศึกษา และจัดทำาตารางเปรียบเทียบ

พื้นที่ใช้สอย มีรายละเอียดดังนี้

4.1 การวิเคราะห์หาขนาดพื้นที่ของ

 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง 

 จากการเก็บข้อมูลดว้ยวธีิสังเกต การลงพ้ืน

ที่จริงเพื่อนำาข ้อมูลมาวิเคราะห์พ ืน้ที ่ใช้สอย      

โดยรวมจากกรณีศึกษา โรงพยาบาลในเขตพืน้ที่

ชานเมือง จำานวน 12 แหง่ โดยแบ่งวเิคราะหพ้ื์นที่

ใช้สอยเป็น 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายวินิจฉัยโรคและรักษา

โรค ฝ่ายสนับสนุนคลินิก ฝ่ายบริหารและบริการ 

พ้ืนที่ใชส้อยของโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ชานเมือง

ขนาด 30-60 คือ 4500-5000 ตารางเมตร โดยไม่

รวมพื้นที่จอดรถ

4.2 การวิเคราะห์หาราคาค่าก่อสร้างของ

 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง

 จากการหาราคากลางค่าก่อสร้างของโรง

พยาบาลในเขตพ้ืนที่ชานเมือง โดยที่ใช้ราคากลาง

ในการคำานวณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล อ้างอิง

ราคากลางจากแบบมาตรฐานโรงพยาบาล

ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี 

พ.ศ. 2552 ซึง่ราคากลางค่าก่อสร้างต่อตาราง

เมตร คือ 18,500 บาท โดยไม่รวมราคาของส่วน

งานระบบและอปุกรณก์ารแพทยอ์ื่นๆ จงึสามารถ

หาราคาค่าก่อสร้างได้ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงค่าก่อสร้างของโรงพยาบาลกรณีศึกษา

โรงพยาบาล
พื้นที่ใช้สอยรวม 

(ตารางเมตร)

ราคาค่าก่อสร้าง

รวม (ล้านบาท)

โรงพยาบาลสามโคก 3200 60.0

โรงพยาบาลธัญบุรี 4900 90.6

โรงพยาบาล

ประชาธิปัตย์
5000 92.5

โรงพยาบาล

คลองหลวง
5200 96.2

โรงพยาบาลลำาลูกกา 4550 84.2

โรงพยาบาลสวนผึ้ง 4750 87.8

โรงพยาบาลแม่แตง 3950 73.0

โรงพยาบาลฝาง 5300 98.0

โรงพยาบาลพระสมุทร

เจดีย์
3200 60.0

โรงพยาบาลบางพลี 3500 64.0

โรงพยาบาลบางบ่อ 3400 65.0

โรงพยาบาลบางใหญ่ 5600 104.0

ที่มา: ผู้วิจัย

 จากการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างของโรง

พยาบาลในเขตพืน้ที่ชานเมือง โดยใช้ราคากลาง

ของปี พ.ศ. 2552 คือ 18,500 บาท ต่อตาราง

เมตร พบว่า ราคาค่าก่อสร้างของโรงพยาบาลใน

เขตพื้นที่ชานเมืองขนาด 30 เตียง มีค่าก่อสร้าง

โดยประมาณ คือ 60 - 85 ล้านบาท และโรง

พยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง ขนาด 60 เตียง มี

ค่าก่อสร้างโดยประมาณ คือ 95 - 105 ล้านบาท 

ดังนัน้ หากจะสร้างโรงพยาบาลให้มีราคาถูกลง

โดยไม่รวมค่างานระบบอาคารและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 

30 เตียง ควรมีราคาต่ำากว่า 60 ล้านบาท และโรง

พยาบาล ขนาด 60 เตียง ควรมีราคาต่ำากว่า 95 

ล้านบาท ซ่ึงการจะทำาใหโ้รงพยาบาลมีราคาถูกลง

และประหยัดพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โรงพยาบาลควร

จะมีรูปแบบที่กระชบั ซ่ึงส่วนใหญ่การใชแ้นวความ

คิดนีจ้ะใช้ในการออกแบบโรงพยาบาลที่ตัง้อยู่ใน

เมืองที่มีที่ดินค่อนข้างแพง (สารวัลย์ ทวยเจริญ, 

2550)

4.3 การวิเคราะห์หาขนาดของพื้นที่ใช้สอย

 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง

 จากการลงสำารวจพ้ืนที่กรณศีกึษา 12 แหง่ 

สามารถจำาแนกรายละเอียดเบือ้งต้นสำาหรับการ

ออกแบบโรงพยาบาลได้ดังนี้

4.3.1 ทางสัญจร

 1) ความกว้างของทางสัญจร อย่างน้อย 

2.40 เมตร ความกว้างของประตูอย่างน้อย 1.10 

เมตร เพื่อให้เก้าอี้และเตียงผ่านได้

 2) ธรณีประตูและส่วนหุ้มต้องเรียบเสมอพ้ืน

 3) ประตูห้องผู้ป่วยและห้องน้ำา ห้องส้วม 

ต้องเปิดเข้าออกได้สู่ภายนอกกรณีฉุกเฉิน

4.3.2 สิ่งอำานวยความสะดวก

 1) ที่ตั้งและการจัดอ่างล้างมือ ควรจัดใน

ที่ๆ เหน็ไดช้ดัเจนในกรณทีี่จะไม่ต้องใชมื้อจบัก่อน

เข้าห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด

 2) นอกเหนือจากทีก่ำาหนดในพระราช

บัญญัติอาคารประเภทสถานพยาบาล ต้องมีเคร่ือง

ดับเพลิงไว้ทุกจุดที่จำาเป็น

4.3.3 ความสูงภายในอาคาร

 1) ความสูงของเพดาน ในกรณีของห้อง

งานระบบที่มีขนาดเตีย้ที่สุดจะต้องมีความสูงไม่

น้อยกว่า 2.70 เมตร (กองแบบแผนกระทรวง

สาธารณสุข, 2556) 

4.3.4 วัสดุการตกแต่งภายในอาคาร 

 1) พ้ืนหอ้งต้องทำาความสะอาดไดง้า่ย และ

ไม่มีซอกมุมต่างๆ

 2) รอยต่อพืน้ที่เป็นวัสดุต่างชนิดจะต้อง

คั้นด้วยวัสดุหยุ่นตัวกันการแตกร้าวของพื้น

 3) ผนังห้องต้องทำาความสะอาดง่าย ล้าง

ง่าย ในส่วนที่เดินจะต้องมีการกันความชื้น



แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง
อธิโชค โยธาภิรมย์ และ ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธ์ไพโรจน์294

 4) เพดานต้องทำาความสะอาดได้ง่าย โดย

เฉพาะในส่วนการผ่าตัด ห้องคลอด ห้องอาหาร 

และห้องเด็กอ่อน

 5) เพดานต้องกนัเสียงในส่วนของทางเดนิ

หอพักผู้ป่วย ที่ทำางานของนางพยาบาล และหอ้ง

รอคลอด

 6) ผนังในส่วนห้องผ่าตัด และห้องคลอด 

วัสดุที่ใช้ควรมีรอยต่อน้อยที่สุด เพือ่ป้องกันการ

เกาะตัวของแบคทีเรีย

 7) ส่วนของกายภาพบำาบัดบริเวณที่อาจ

เปียกน้ำาควรใช้วัสดุไมล่ืน่และทำาความสะอาดได้

ง่าย ห้องออกกำาลังกายควรปูด้วยพื้นไม้ เช่น ไม้

ปาร์เก้ เป็นต้น

 8) พื้นห้องครัวควรเป็นพื้นกันน้ำา และกัน

ไขมัน ส่วนที่เปียกน้ำาควรใช้วัสดุกระเบือ้งปูพืน้   

ไม่ควรใช้พืน้หินขัด เนือ่งจากไม่ทนต่อกรด และ

ด่าง และยังมีคุณสมบัติดูดซับทำาให้เกิดรอยด่าง

 9) บริเวณห้องปราศจากเชื้อ และส่วนซัก

ล้าง พ้ืนควรใชก้ระเบ้ือง ส่วนผนังและเพดานต้อง

กันความชื้นที่ดี ควรทำาด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 

และทาสีน้ำามันชนิดผิวมัน แต่ถ้าบุด้วยกระเบ้ือง

เคลือบจะได้ผลดีมากกว่า (จิตตินัดด์, 2557)

4.3.5 การใช้งานพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ 

 1) พืน้ที ่ต ้อนรับและเวรเปล มีหน้าที ่

ต้อนรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล

และเป็นส่วนที่ส่งผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆ เพือ่

ทำาการรักษา

 2) หอ้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ทำาหน้าที่รักษาผู้ป่วย

จากโรคเฉียบพลันและผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ หากมี

อาการหนักจะส่งต่อผู ้ป ่วยไปยังหน่วยรักษา

เฉพาะโรค

 3) พื้นที่รอการตรวจโรค บริเวณที่พักคอย

สำาหรับผู้ป่วยและญาติ ลักษณะเป็นโถงให้นัง่รอ

รับการเรียกเข้าไปรับการรักษาตามลำาดับ

 4) แผนกเภสัชกรรมและแผนกเวชระเบียน 

มีหน้าที่ดแูลผู้ป่วยในดา้นการจา่ยยาตามใบส่ังยา

ของแพทย ์และเป็นส่วนที่เก็บยา ที่ใช้ในการรักษา

ของโรงพยาบาล ฝ่ายเวชระเบียนมีหน้าที ่ทำา

ประวติัผู้ป่วยและข้อมูลเบ้ืองต้นสำาหรับเป็นข้อมูล

ของโรงพยาบาล

 5) หอ้งตรวจโรคทั่วไป มีหน้าที่วนิิจฉัยโรค

และทำาการรักษาเบ้ืองต้น โดยหอ้งตรวจโรคทั่วไป

จะมีแพทย์ประจำาอย่างน้อยหนึ่งคน

 6) ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง มีหน้าที่ตรวจ

รักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคผิวหนัง โรคกระดูก

 7) ห้องฉายรังสี มีหน้าที ่ทำาการตรวจ

วนิิจฉัยโรคบางอยา่งดว้ยรังสีและทำาการถ่ายภาพ

ออกมาเป็นแผ่นฟิล์ม

 8) หอ้งคลอดและหอ้งผา่ตัด เป็นส่วนพ้ืนที่

ทำาการรักษาโรคด้วยการผ่าตัด ส่วนห้องคลอด

มีหน้าที่ทำาการรักษาสตรีที ่ตัง้ครรภ์และส่งต่อ

ทารกแรกเกิดไปในส่วนพื้นที่ดูแลทารกแรกเกิด

 9) หอพักผู้ป่วยใน มีหน้าที่พักฟื้นผู้ป่วยที่

จำาเป็นต้องทำาการพักฟืน้และรักษาอาการป่วย

ระยะยาว

 10) หอ้งปฏิบัติการพยาบาล ส่วนของพ้ืนที่

แทรกอยู่ทุกแผนกของโรงพยาบาล เป็นพืน้ที ่

ทำางานของพยาบาลทั ้งด้านประสานงานและ

ปฏิบัติหน้าที่

 11) แผนกบริหารโรงพยาบาล มีหน้าที่ดแูล

ภาพรวมทั้งหมดของโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น

สองแผนกหลัก คือ ฝ่ายบริหารงานการแพทย์ 

และฝ่ายบริหารงานโรงพยาบาล

 12) แผนกงานระบบอาคารและแผนก

บริการ มีหน้าที่จดัการดแูลระบบต่างๆ ภายในโรง

พยาบาล แผนกบริการจะแบ่งเป็น ฝา่ยดแูลความ

เรียบร้อยอาคาร และโภชนาการ

 13) สถานีรถพยาบาล มีหน้าที่ประสาน
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งานกับชุมชนและมูลนิธิต่างๆ เพือ่รับส่งผู้ป่วย

มายังโรงพยาบาล

4.4 วิเคราะห์การจัดพื้นที่ใช้สอย

 การแบ่งพืน้ที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาล  

มีการจำาแนกได ้2 แบบ คอื ตามการใชง้านภายใน

โรงพยาบาล และการเข้าถึงจากผู้ป่วย ดังนี้

4.4.1 แบ่งตามการใช้งานภายในโรงพยาบาล

 การแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยต่างๆ ของโรงพยาบาล

สามารถแบ่งจาก Facility ออกได้ดังนี้

 1) ฝ่ายวินิจฉัยและบำาบัดรักษา ประกอบ

ไปดว้ยแผนกผู้ป่วยนอก หอ้งฉุกเฉิน และส่วนของ

โถงรอการตรวจโรค

 2) ฝ่ายสนับสนุนทางคลินิก ประกอบไป

ด้วย แผนกเภสัชกรรม ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

แผนกรังสีวิทยา และแผนกกายภาพบำาบัด

 3) ฝ่ายรักษาพิเศษ ประกอบไปด้วย ห้อง

ผ่าตัด และห้องคลอด

 4) ฝ่ายหอพักผู้ป่วยใน 

 5) ฝา่ยบริหารธุรกิจ ประกอบไปดว้ย สำานัก

งานผู้บริหาร แผนกธุรการ แผนกบัญชแีละการเงนิ 

แผนกทะเบียนและสถิติ ส่วนงานทั่วไป แผนก

ประชาสัมพันธ์ และแผนกคอมพิวเตอร์

 6) ฝ่ายบริการ ประกอบไปด้วย แผนก

ปราศจากเชื้อ แผนกโภชนาการ แผนกซักรีด 

แผนกไฟฟ้าและเคร่ืองกล แผนกซ่อมบำารุง แผนก

ดูแลความสะอาด แผนกวัสดุภัณฑ์ แผนกรักษา

ความปลอดภัย และส่วนพื้นที่จอดรถ

4.4.2 แบ่งตามการเขาถึงการใช้งานภายในโรง

พยาบาล

 ใช้การแบ่งจากการเข้าถึงของแต่ละพืน้ที่ 

(รูปที่ 1) โดยแบ่งเป็น พืน้ที่สาธารณะ พืน้ที่กึง่

สาธารณะ พื้นที่กึ่งส่วนตัว และพื้นที่ส่วนตัว

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยจากการเข้าถึง

สาธารณะ กึ่งสาธารณะ กึ่งส่วนตัว ส่วนตัว

Rece-ption Ward Labora tory OR

OPD Physical-

Therapy

Mechanic DR

Cashier Administration - CSSD

Phar-macy Emergency - Mortuary

X-ray Service - -

OPD- LAB - - -

Cante-en - - -

 ที่มา: ผู้วิจัย

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1  ภาพแสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยภายใน

 โรงพยาบาล

4.5 วิเคราะห์หาที่ตั้งของโรงพยาบาล

 การพิจารณาสถานที่ตัง้ของโรงพยาบาล 

เพือ่ก่อตัง้โรงพยาบาล เบือ้งต้นจะต้องลงมือหา

ที ่ดินอันเป็นที ่ต ัง้ของโครงการก่อน โดยควร

พิจารณาจากหัวข้อ ดังนี้

4.5.1 ขนาดและรูปร่างของที่ดิน

 ขนาดของที่ดินขึน้อยู่กับจำานวนเตียงของ

โรงพยาบาล เป็นที ่แน่นอนว่าถ้าเป็นที ่ดินใน
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กรุงเทพมหานคร หรือที่ดินในแหล่งชุมชนราคา

จะสงู ดังนัน้ การจะใช้ที่ดินจำาเปน็ต้องใช้อย่าง

ประหยัด โดยทั่วไปอัตราส่วนระหว่างขนาดของ

โรงพยาบาลกับขนาดของที่ดินมีอัตราส่วน ดังนี ้

(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 แสดงขนาดที่ดินต่อขนาดของโรงพยาบาล

ขนาดของโรงพยาบาล ขนาดของที่ดิน

โรงพยาบาลขนาด 30-60 เตียง 2-3 ไร่

โรงพยาบาลขนาด 60-100 เตียง 3-4 ไร่

โรงพยาบาลขนาด 100-200 เตียง 4-5 ไร่

โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง 8 ไร่

ที่มา: กองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข, 2556

4.5.2 ตำาแหน่งที่ตั้งของที่ดิน

 ในปัจจุบันการเข้าถึงโรงพยาบาล ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความสะดวกในการจราจร

ควบคู่ไปกับชื่อเสียงของแพทย์ ตำาแหน่งที่ตั้งที่

เหมาะสมสำาหรับโรงพยาบาลจึงควรอยู่ติดถนน

ใหญ่ที่มีการจราจรไปมาได้สะดวก เช่น อยู่ใกล้

ตำาแหน่งข้ึนลงของทางด่วน สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 

และควรอยู่ในยา่นชมุชนหนาแน่นพอสมควร ส่วน

การเลือกชุมชนในระดับใดนัน้ขึน้อยู่กับนโยบาย

การบริหารของโรงพยาบาลวา่ต้องการรับผู้ป่วยใน

ระดับไหน นอกจากนี ้ ยังต้องพิจารณาถึงความ

สะดวกของแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐที่มาชว่ย

เสริมการรักษาด้วย อาจจะมาในฐานะของผู้

เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะโรค ในช่วงนอกเวลา

ราชการเพราะต่างก็ต้องการความสะดวกรวดเร็ว

ในการเดินทาง

 1) การเข้าถึงโรงพยาบาลต้องสะดวกสบาย

สำาหรับผู้ป่วย เช่น อยู่ติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน 

หรือรถไฟฟ้า

 2) อยู่บริเวณย่านชุมชน (กลุ่มเป้าหมาย)

 3) อยู่ไมห่่างจากโรงพยาบาลของรฐับาล

อื่นเพื่อให้มีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาเสริม

4.5.3 การแข่งขัน

 ในการแข่งขันกับโรงพยาบาลที่ตัง้อยู่แล้ว

ในบริเวณชุมชนเดียวกัน โดยพิจารณาแต่เฉพาะ

โรงพยาบาลรัฐบาลอืน่ๆ เพราะลูกค้าอยู่ในระดบั

ตลาดเดยีวกัน ทั้งน้ีอาจคดิคำานวณไดจ้ากจำานวน

เตียงที ่มีอยู ่แล้วต่อสัดส่วนจำานวนลูกค้าว่ายัง

เหลืออยู่อีกหรือไม่ จำานวนที่เหลือมีเท่าไหร่ คุ้ม

กับการลงทุนในจำานวนเตียงที่ต้องการหรือไม่ มี

สิง่ที่ดีกว่าซึง่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้

บริการโรงพยาบาลใหม่ได้อย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้

ต้องมีการวิเคราะห์ตัวเลขอย่างชัดเจน เพือ่การ

ตัดสินใจเริ่มโครงการ

 1) ลูกคา้อยู่ในระดบัตลาดไหน เพ่ือรู้เก่ียว

กับคู่แข่ง

 2) จำานวนเตียงและความต้องการในพื้นที่

 3) สิ่งที่จะใช้ดึงดูดลูกค้า

4.5.4 ความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลของรัฐบาล

 อื่นๆ

 ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาถึงสถานที่ตั้ง ที่

อยู่ใกล้ชิดกับโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ตั้งอยู่แล้ว 

ทั้งนีเ้พือ่ความสะดวกในการอาศัยกำาลังแพทย์

จากโรงพยาบาลรัฐบาลอื่นมาเสริม 

4.5.5 กฎระเบียบและข้อบังคับ

 ก่อนตัดสินใจเริม่โครงการหรือเลือกที่ดิน 

สิง่สำาคญัที่ต้องพิจารณาคอืกฎข้อบังคบัต่างๆ ใน

การก่อสร้างอาคาร เพราะถ้าเรียบร้อยเหมาะสม 

แต่สถานที่ตัง้ดังกล่าวห้ามก่อสร้างอาคารโดย

เฉพาะอาคารประเภทสถานพยาบาล ซึง่กฎข้อ

บังคับต่างๆ ที่สำาคัญมีดังนี้

 1) ข้อบังคับผังเมืองรวม (เพือ่ผังสีการใช้

งานอาคารต่างๆ
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 2) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541

 3) แนวเวนคืน ถนน ระบบสาธารณูปโภค 

ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน

 4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ-

ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535

 5) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน

5. ผลการศึกษา

 จากการศกึษา ทำาใหไ้ดม้าซ่ึงงานออกแบบ 

อาคารโรงพยาบาลในเขตพืน้ที ่ชานเมือง ที ่

ประกอบด้วยรายละเอียดด้านที ่ต ัง้ ลักษณะ

กายภาพของที่ตัง้ และพืน้ที่ใช้สอยของโครงการ 

สรุปได้ดังนี้

5.1 ที่ตั้ง

 จากความเป็นไปไดใ้นการเร่ิมโครงการโรง

พยาบาลในเขตพื้นที่ชาน

 1) โครงการของคณะแพทย์ศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ตั้งบริเวณ ตำาบลคูคต 

อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 2) โครงการของเทศบาลเมืองคลองหลวง 

พืน้ที่ตัง้ คลองสอง อำาเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี

 3) โครงการของเทศบาลตำาบลสามโคก 

พ้ืนที่ต้ัง สามโคก อำาเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี

5.1.1 พืน้ที่ตัง้ที่เลือก คือ เทศบาลเมืองคูคต 

อำาเภอลำาลูกกา จงัหวดัปทมุธานี ซ่ึงมีปัจจยัในการ

เลือก ดังนี้

 1) ขนาดและรูปร่างของที่ดิน  ที่ดินขนาด 

6 ไร่ ราคาตารางวาละ 6,500 บาท

 2) ตำาแหน่งที่ต้ังของที่ดนิ มีที่ต้ังอยู่บริเวณ

ศนูยก์ลางชมุชนความหนาแน่นของชมุชนมากจงึ

มีโอกาสในการเข้าถึงชุมชนสูง (104,253 คน) มี

ถนนตัดเข้าถึงหลายสาย

 3) ความสัมพันธ์ก ับโรงพยาบาลของ

รัฐบาลแห่งอื่นๆ สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรง

พยาบาลรัฐบาลอื่นๆ ดังนี้ โรงพยาบาลลำาลูกกา 

5 กิโลเมตร โรงพยาบาลธัญบุรี 8 กิโลเมตร โรง

พยาบาลภูมิพล 12 กิโลเมตร โรงพยาบาลแพทย์

รังสิต 5 กิโลเมตร

5.2 ปัญหาที่พบในโครงการ

 โดยปัญหาทั้งหมดจะพิจารณาจากปัจจัย

ในการเลือกที่ตั้ง

 1) ปัจจยัดา้นการเข้าถึงจากชมุชนโดยรอบ 

ต้องมีรถส่วนตัวในการเข้าถึงพื้นที่โครงการ

 2) ปัจจยัดา้นความสัมพันธ์กับบริบทชมุชน

โดยรอบ ความหนาแน่นของชุมชนโดยรอบสูง

 3) ปัจจัยทางด้านการให้บริการทางการ

แพทย์ โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้คือโรง

พยาบาลภูมิพลซึง่ห่างออกไป โดยประมาณ 10 

กิโลเมตร

 4) ปัจจัยทางด้านภัยธรรมชาติ ที่ตัง้อยู่

บริเวณพืน้ที่ราบลุม่ภาคกลางทำาให้มีน้ำาขังและมี

น้ำาท่วมในบางช่วงเวลา

5.3 กำาหนดขนาดของโรงพยาบาล

 จากการลงสำารวจพ้ืนที่ชุมชน เก็บรวบรวม

ข้อมูล สามารถสรุปความต้องการของขนาดโรง

พยาบาลและพ้ืนที่ใช้สอยไดด้งั โรงพยาบาลขนาด 

30 เตียง มีขนาดที่ดนิ 4 ไร่ และต้องมีพ้ืนที่รองรับ

ผู้ป่วยนอก โดยประมาณ 200 คน ต่อหนึ่งวัน 5.4 

การจัดพื้นที่ใช้สอยตามการใช้งาน

 จากความต้องการใช้งานของชุมชนสามารถ 

แบ่งพืน้ที ่ใช้สอยและขนาดส่วนต่างภายในโรง

พยาบาล ได้ดังนี้

 1) พื้นวินิจฉัยและทำาการรักษา ขนาด 560  

  ตารางเมตร

 2) พ้ืนท่ีสนับสนุนคลินิก ขนาด 50 ตารางเมตร

 3) พื้นที่รักษาพิเศษ 100 ตารางเมตร



แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชานเมือง
อธิโชค โยธาภิรมย์ และ ผศ.ดร. ภูมิชาย พันธ์ไพโรจน์298

 4) พื้นที่หอพักผู้ป่วยใน 820 ตารางเมตร

 5) พืน้ที ่ฝ่ายบริหารงานโรงพยาบาล 500 

  ตารางเมตร

 6) พ้ืนท่ีงานระบบและบริการ 410 ตารางเมตร

 7) พื้นที่จอดรถ 800 ตารางเมตร

5.4 ทำาการออกแบบโครงการเบื้องต้น

 รูปแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป

และสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 6 ตารางสรุปขนาดพื้นที่ใช้สอยข้อดี และข้อเสีย

ต่างๆ จากโรงพยาบาลแบบที่ 1 โรงพยาบาลแบบที่ 2 และ

แบบมาตรฐานของกองแบบแผน

แบบมาตรฐาน แบบที่ 1 แบบที่ 2

ขนาด 30 เตียง ขนาด 30 เตียง ขนาด 30 เตียง

ขนาด 5000 ตร.ม. ขนาด 3800 ตร.ม. ขนาด 3600 ตร.ม.

92.5 ล้านบาท 52.5 ล้านบาท 56.5 ล้านบาท

ข้อดี -ได้พื้นที่ส่วนกลาง

-บริหารจัดการ

อาคารได้ง่าย

-อาคารมีขนาด 

กระชับ

-มีพื้นที่สำาหรับการ

ขยายตัวในอนาคต

ข้อเสีย -มีโอกาสพบ

ปัญหาอุทกภัย

-อาคารจำาเป็นต้อง 

ลิฟต์และงานระบบ

ของลิฟต์

ราคาต่อตาราง

เมตร 18,500 

บาท

ราคาต่อตาราง

เมตร 14,500 

บาท

ราคาต่อตาราง

เมตร 15,500 บาท

ที่มา: ผู้วิจัย

 ผู้วิจัยเลือกแบบท่ี 2 โดยขยายตัวโรงพยาบาล

ในแนวตั้ง ทำาการจัดพื้นที่ใช้สอยบางส่วนไว้ที่ชั้น

สองของอาคาร โดยเน้นความสัมพันธ์ของพืน้ที่

ใช้สอย และลดขนาดของอาคารให้มีขนาดที่เล็ก

ลงและสามารถลดต้นทุนก่อสร้างได้ ข้อดี อาคาร

โรงพยาบาลมีขนาดเล็กลง ลดคา่ใชจ้า่ยในส่วนการ

ดูแลอาคารและค่าก่อสร้าง ข้อเสีย อาคาร

จำาเป็นจะต้องมีลิฟต์และส่วนของงานระบบของ

ลิฟต์เพื่อค้นส่งผู้ป่วยไปยังชั้นสองของอาคาร

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2 แสดงสัดส่วนอาคารแบบที่ 2 กับพื้นที่ตั้งโครงการ

 จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าตัวอาคารถูกลด

ขนาดใหมี้ขนาดเล็กลงและเกิดพ้ืนวา่งในโครงการ

ค่อนข้างมาก ทำาให้มีพืน้ที่รอการขยายตัวเพือ่

พัฒนาในอนาคต

 1) การจัดความสัมพันธ์พืน้ที่ใช้สอยแบบ

ที่ 2 ขยายโรงพยาบาล ในแนวตัง้ใช้วิธีจับกลุม่  

การใช้งานที่มีความสัมพันธ์กันและการเข้าถึงของ

ผู้ป่วย

หมายเหต สีเทา คือ พื้นที่จอดรถ

  สีเขียว คือ ฝ่ายวินิจฉัยและฝ่ายบำาบัด

  สีชมพู คือ ฝ่ายรักษาพิเศษ

  สีน้ำาตาลเข้ม คือ ฝ่ายบริหาร

  สีน้ำาตาลอ่อน คือ ฝ่ายงานระบบและบริการ

  สีเหลือง คือ ฝ่ายสนับสนุนคลินิก

  สีฟ้า คือ ฝ่ายหอพักผู้ป่วยใน

 สีขาว คือ ส่วนสัญจรหลักอาคาร

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยแบบที่ 2



โครงการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558  
The 6th Built Environment Research Associates Conference 2015 (BERAC 6)

299

 2) ตัวอาคารที่ยกสูงจากระดับพื้นดินและ

การจัดพืน้ที่ใช้สอยอาคารจากการเข้าถึง ทำาให้

อาคารมีขนาดกระชับสามารถลดลดขนาดพืน้ที่

ใช้สอยส่วนต่างๆ ได้สูงสุด

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 4 แสดงลักษณะอาคารโรงพยาบาลแบบที่ 2
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Abstract

 งานวิจัยนีมุ้ง่ศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู ้ เพือ่เป็นพืน้ที่ปฏิสัมพันธ์ด้าน

วิชาการร่วมกันของนักศึกษา โดยจากการศึกษาพืน้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่า 

ศักยภาพของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้งานที่

เป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพืน้ที่มหาวิทยาลัย รวมถึงความต้องการพืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรมสำาหรับ

รองรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างความกลมกลืนในการอยู่อาศัยร่วมกัน และเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่

ศูนย์นักศึกษาสำาหรับดึงดูดผู้ใช้งาน ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ครบครัน โดยงานวิจัยได้

ทำาการศกึษาเปรียบเทยีบจากกรณศีกึษาทั้งในและต่างประเทศ จนนำาไปสู่ผลการวจิยัเบ้ืองต้นวา่ อาคาร

ศูนย์การเรียนรูท้ี่ประกอบด้วยพืน้ที่ศูนย์การเรียนรู ้ ผนวกพืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรมและพืน้ที่ศูนย์นักศึกษา 

จะมีข้อพิจารณาในการออกแบบที่สำาคัญ คือ ทำาเลที่ตัง้ที่เข้าถึงได้ง่าย ลักษณะกายภาพของที่ตัง้ ซึง่

ได้แก่การออกแบบผังอาคารและภูมิสถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์ไปด้วยกัน และการกำาหนดพื้นที่ใช้สอยที่

ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Abstract

 The objective of research is to propose the design guidelines for the Learning Center 

Building of Thammasat University, which will enhance the interdisciplinary learning interaction, 

and promote the potential innovation among the students and the people surrounding Tham-

masart University Rangsit Campus. Specifically, this learning center also includes the “Cultural 

Center,” for the benefits of foreign students, and the “Student Service Center,” for attracting more 

building users. Various case studies, either local or international, have been comparatively reviewed, 

and analyzed. The major architectural design factors are subsequently listed as: (1) the ease of 

accessibility to the site, (2) the most effective functional space in responding to the users, and 

(3) the harmony of the physical building and landscape design.
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คำาสำาคัญ (Keywords): การเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interdisciplinary Learning), พ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ 

(Learning Center), พืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรม (Cultural Center), พืน้ที่ศูนย์นักศึกษา (Student Service 

Center)

1. ที่มาและความสำาคัญ

 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรม

การเรียนรูม้ากขึน้ ทำาให้ประสบการณ์และแรง

บันดาลใจของผู้เรียนเปล่ียนไป (JISC, 2006, p. 2) 

ในความเป็นจริงการเรียนรูเ้กิดได้จากทุกแห่ง ไม่

ว่าจะเป็นทางเดินเท้าในเมือง บนเครื่องบิน ร้าน

อาหาร ร้านหนังสือ หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น 

เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ผ่านทางประ-

สบการณ์และการโต้ตอบซึ่งกันและกัน (Chism & 

Oblinger, 2006, pp. 21-23) สถาบันการศกึษาใน

ระดับอุดมศึกษาจึงต้องสร้างพืน้ที่การเรียนรูท้ี่มี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนรูปแบบการเรียนรูข้อง

นักศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน การคิดข้ันสูง 

ทกัษะการส่ือสาร และความรู้ที่เกิดจากการทำางาน

ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาที่แตก

ต่างกัน (Wiley & Sons, 2012, p. 51)

 อาคารศูนย์การเรียนรู ้ เป็นแนวคิดการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นิยมนำามาใช้

ร่วมกับอาคารเรียนในปัจจุบัน ลักษณะเด่นของ

อาคารประเภทนี้ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์ โดยหลักการแล้วอาคารจะสนับสนุน

แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมการ

เรียนรูค้วบคู ่ไปกับการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

บทบาทของอาคารที่ไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียน แต่

มีทั้งพื้นที่ทำางาน พื้นที่กิจกรรม พื้นที่สำาหรับพัก

ผ่อน และพืน้ที่อำานวยความสะดวกต่างๆ เป็น

พืน้ทีส่ำาหรับใชช้วีติร่วมกันของนักศกึษา สังเกตได้

จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่เริ่มมีการ

สร้างอาคารลักษณะน้ีมากข้ึน ตัวอยา่งกรณศีกึษา

ภายในประเทศ เชน่ อาคารศนูยก์ารเรียนรู้มหดิล 

ตัง้อยู่ที ่จังหวัดนครปฐม สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 

2554 และกรณีศึกษาต่างประเทศ เช่น Orestad 

Gymnasium ต้ังอยู่ที่เมือง Copenhagen ประเทศ

เดนมาร์ก สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2550

 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เป็น

มหาวิทยาลัยทีม่ีหลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร ์

และมีสถาบันชั้นนำาทางเทคโนโลยีประกอบด้วย 

สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (NISTDA) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

(AIT) พบว่า ยังขาดพืน้ทีศู่นย์กลางเพือ่เชือ่มตอ่

องค์ความรูห้ลากหลายเหล่านีเ้ข้าด้วยกัน ศักย-

ภาพของพืน้ที่ศูนย์การเรียนรู ้ ที่จะช่วยเพิม่ประ-

สิทธิภาพการเรียนรู้ และตอบสนองต่อกลุ่มผู้เรียน 

สร้างสภาพแวดล้อมของการทำางานร่วมกัน และ

นำาไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ และจากการศึกษาเบ้ืองต้น 

พบว่า ความต้องการพืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรม เพือ่

รองรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของผู้ใช้งานหลาก

หลายประเภท ที่นำาไปสู่การสร้างความกลมกลืน

ในการอยู่อาศัยร่วมกัน และพืน้ที่ศูนย์นักศึกษา 

เป็นศนูยก์ลางการดงึดดู และอำานวยความสะดวก

ด้านต่าง ๆ  เช่น ห้องสมุด ร้านค้า โรงอาหาร และ

พื้นที่พักผ่อน ความต้องการพื้นที่ทั้ง 3 ประเภท

หลัก เป็นโอกาสในการบูรณาการพืน้ที ่ทั ้ง 3 

ประเภทเข้าด้วยกัน เป็นแนวคิดริเริ่มอาคารศูนย์

การเรียนรู้ สำาหรับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์

รังสิต
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. ศึกษาลักษณะพืน้ที ่ศูนย์การเรียนรู ้

พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม และพื้นที่ศูนย์นักศึกษา ใน

หลักการและแนวทางในการกำาหนดทำาเลที่ตั้ง 

ลักษณะกายภาพของที่ตั้ง และพื้นที่ใช้สอย

 2. กำาหนดรายละเอยีดรูปแบบอาคารศนูย์

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ที่ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ศูนย์

การเรียนรู ้ พืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรม และพืน้ที่ศูนย์

นักศึกษา

 3. นำาเสนอรูปแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต โดยผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

 4. สรุปแนวทางการออกแบบอาคารศูนย์

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษาข้อพิจารณาการออกแบบอาคาร

ศนูยก์ารเรียนรู้ สำาหรับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศนูย์รังสิต ที่ประกอบดว้ยพ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก ไดแ้ก่ 

พืน้ที่ศูนย์การเรียนรู ้ พืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรม และ

พืน้ที่ศูนย์นักศึกษา โดยผ่านการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และกรณีศึกษาตัวอย่างทั ้งในและต่าง

ประเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษา

ด้านการกำาหนดทำาเลที่ตัง้ ลักษณะกายภาพของ

ที่ตั้ง และพื้นที่ใช้สอย

4. วิธีการดำาเนินการวิจัย

 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และกรณตัีวอยา่ง

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นเกณฑ์การออกแบบ

 2. นำาเกณฑ์มาใช้ในการหาข้อมูลเพือ่จัด

ทำารายละเอยีดโครงการและการออกแบบสำาหรับ

พืน้ทีโ่ครงการ โดยประกอบด้วยการเก็บข้อมูล

จากการสำารวจ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์

 3. ดำาเนินการออกแบบโครงการ และจัด

ทำาการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

 4. สรุปเป็นแนวทางการออกแบบ และข้อ

เสนอแนะ

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ว

ข้อง เพือ่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรูรู้ป

แบบปฏิสัมพันธ์ในบริบทมหาวิทยาลัย อันนำาไป

สู่การออกแบบอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ เน้ือหาแบ่ง

เป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ที่เทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมการ

เรียนรู้มากข้ึน ทำาใหป้ระสบการณแ์ละแรงบันดาล

ใจของผู้เรียนเปลี่ยนไป (JISC, 2006, p. 2) เกิด

เป็นแนวคดิการเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ เพ่ือชว่ย

เพ่ิมความรู้สึกผกูพันภายในองคก์ร การไดท้ำางาน

และใช้ชีวิตร่วมกันปลูกฝังความรับผิดชอบ และ

เพิม่โอกาสในการพัฒนาทักษะผ่านทางข้อเสนอ

แนะและการชื่นชมซึง่กัน (Carnell & Lodge, 

2002, pp. 140-141)

 2. สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมการ

เรียนรูรู้ปแบบปฏิสัมพันธ์ ทฤษฎีที่ว่าผู้เรียนและ

สภาพแวดล้อมการเรียนรูต้่างเป็นผู้กระทำาต่อกัน 

(Dent-Read & Zukow-Goldring, 1997, pp. 1-22) 

เป็นสถานที ่ที ่ผู ้เร ียนจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ตนเอง พื้นที่การเรียนรู้จะต้องสามารถดึงดูดและ

ส่งเสริมการใช้งานร่วมกัน (Chism & Oblinger, 

2006, pp. 26-28)

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับ

การเรียนรู้รูปแบบปฏิสัมพันธ์ การบูรณาการองค์

ความรู้จากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อ

ให้เกิดเป็นนวัตกรรมกระบวนการคิดการแก้ไข
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ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม (Doorley & Wittholf, 

2012, p. 51) โดยได้นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ส่วนนี้ ไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับกรณีศึกษา

6. กรณีศึกษา

 จากการศึกษากรณีศึกษาทั้งในและต่าง

ประเทศ ประกอบด้วยกรณีศึกษาภายในประเทศ

ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยา-

ลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2014) และ อาคาร

ศูนย์การเรียนรูม้หิดล (2011) กรณีศึกษาต่าง

ประเทศไดแ้ก่ Campus Roskilde (2012), Orestad 

Gymnasium (2007) และ Newlands Community 

Center (2008) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 

พืน้ที่ศูนย์การเรียนรู ้ ศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์

นักศึกษา นำามาสรุปในประเด็นเก่ียวกับ ทำาเลท่ีต้ัง 

ลักษณะกายภาพของที่ตั้ง และพื้นที่ใช้สอย ดังนี้

คือ

6.1  พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ 

 (รูปที่ 1) มบีทบาทเป็นพ้ืนที่ศนูยก์ลางการ

ทำางานและการแลกเปลีย่นร่วมกันของนักศึกษา

จากคณะสาขาวิชาต่าง ๆ และบุคคลในพื้นที่ข้าง

เคยีง ตำาแหน่งที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่การศกึษา และ

อาจอยู่ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่

มีนักศึกษาเดินทางผ่านไปมา มีเส้นทางสัญจร

เชื่อมต่อถึงกันกับอาคารเรียนอื่นๆ โดยเน้นทาง

สัญจรประเภทจักรยานและการเดินเท้า พืน้ที่

ใชส้อยที่ประกอบไปดว้ย พ้ืนที่ทำางาน/ปฏิบัติการ 

และพื้นที่สำาหรับจัดแสดงผลงาน

 
รูปที่ 1 แสดงบรรยากาศพื้นที่ปฏิบัติการ ของ Hasso 

 Plattner Institute of Design, Stanford University. 

 จาก www.nytimes.com, สืบคน้เม่ือ 10 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557

6.2 พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม 

 มีบทบาทเป็นพืน้ที ่รองรับกิจกรรมเชิง

วฒันธรรมของผู้ใชง้านหลากหลายประเภทไม่ว่าจะ

เป็น นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ นักศึกษาต่างชาติ 

รวมถึงบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ข้างเคยีง ตำาแหน่งที่ต้ัง

อยู ่บร ิเวณใกล ้ก ับชุมชน หร ือใกล ้ก ับพ ืน้ที ่

สันทนาการ ใกล้ทางสัญจรหลักและรองรับรูป

แบบการสัญจรทกุประเภท พ้ืนที่ใชส้อยที่ประกอบ

ดว้ย พ้ืนที่นิทรรศการศิลปะและวรรณกรรม พ้ืนที่

กิจกรรมชมรม พื้นที่นันทนาการ พื้นที่ดนตรีและ

การแสดง เป็นต้น

6.3 พื้นที่ศูนย์นักศึกษา 

 ม ีบทบาท เป ็นพ ืน้ ที ่ศู นย์ กลา งกา ร

สนับสนุนและอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ 

สำาหรับนักศึกษา ตำาแหน่งท่ีต้ังอยู่บริเวณ

พืน้ที่อยู่อาศัยของนักศึกษา สภาพแวดล้อมของ

การเข้ามาใช้งานร่วมกันเป็นสังคมของนักศึกษา 

การเข้าถึงจะอยู่ใกล้กับทางสัญจรหลักที่นักศึกษา

นิยมใชเ้ดนิทางไปมา พ้ืนที่ใชส้อยที่ประกอบดว้ย

พื้นที่อำานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งด้านการสนับ

สนุนดา้นวชิาการ เชน่ พ้ืนที่หอ้งสมุด ศนูยห์นังสือ 

ห้องประชุม ร้านจัดการเอกสาร และพื้นที่บริการ
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นักศึกษา เป็นต้น พื้นที่อำานวยความสะดวกอื่นๆ 

เชน่ ศนูยอ์าหาร คาเฟ่ คลินิก พ้ืนที่พักผอ่น พ้ืนที่

ชมภาพยนตร์ ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ทำาให้สามารถ

สรุปประเด็นการออกแบบอันได้แก่ ทำาเลที่ตั้ง 

ลักษณะกายภาพของที่ตั้ง และพื้นที่ใช้สอย รวม

ถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของพืน้ที่ทั้ง 3 ส่วน 

ด้วยตารางแสดงความสัมพันธ์ของพืน้ที่ (matrix 

diagram) เพื่อนำาไปใช้ออกแบบเป็นผังทางเลือก 

ประกอบกับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นำาไปสู่

การกำาหนดแนวทางการออกแบบอาคารศนูยก์าร

เรียนรู้สำาหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต

ที่มา:  ผู้วิจัย

รูปที่ 2 ภาพแสดงผังที่ตั้งโครงการ

7. ผลการศึกษา

 จากการศกึษา ทำาใหไ้ดม้าซ่ึงงานออกแบบ 

อาคารศูนย์การเรียนรูม้หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต ที่ประกอบด้วยรายละเอียดด้านทำาเล

ที่ตั้ง ลักษณะกายภาพของที่ตั้ง และพื้นที่ใช้สอย

ของโครงการ สรุปได้ดังนี้

7.1 ทำาเลที่ตั้งและลักษณะกายภาพของที่ตั้ง  

 (ร ูปที ่ 2) ตัง้อยู ่ในพืน้ที ่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต อยู่บริเวณพ้ืนที่การศกึษา

ที่ล้อมรอบไปดว้ยอาคารเรียนคณะต่าง ๆ  มีถนน

เส้นหลักตัดผ่านระหว่างพืน้ที่โครงการกับพืน้ที่

อาคารเรียนเหล่านัน้ ทั ้งด้านทิศเหนือและใต้ 

พ้ืนที่มีศักยภาพออกแบบใหเ้ป็นอาคารศูนยก์ลาง 

เชื่อมต่อคณะต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยเข้าดว้ยกัน

7.2 พื้นที่ใช้สอยของโครงการ 

 ม ีพ ืน้ที ่ทั ้งหมด 12,000 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ 3,000 ตาราง

เมตร (ประมาณ 25%) พ้ืนที่ศนูยว์ฒันธรรม 1,750 

ตารางเมตร (ประมาณ 15%) พื้นที่ศูนย์นักศึกษา 

3,000 ตารางเมตร (ประมาณ 25%) และพืน้ที่

อื่นๆ 4,250 ตารางเมตร (ประมาณ 35%) ได้แก่ 

ทางสัญจร โถงลิฟท์ ห้องน้ำา ห้องงานระบบต่าง ๆ 

เป็นต้น

7.3 ทำาการออกแบบเป็นผังโครงการเบื้องต้น  

 ดังรูปที่ 3-5 ออกแบบโดยเน้นให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของกลุม่ผู้ใช้งาน การมีพืน้ที่

ใช้สอยที่ส่งเสริมการทำางานร่วมกัน รวมถึงราย

ละเอียดของอาคารที ่ออกแบบโดยแบ่งพืน้ที ่

ต้อนรับซ่ึงเป็นโถงขนาดใหญ่ออกเป็น 2 ส่วน โดย

กำาหนดเป็นพ้ืนที่สำาหรับจดัแสดงผลงานและพ้ืนที่

ลานวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ใช้งานภายในอาคารได้มี

มุมมองไปสู่ 2 พ้ืนท่ีหลักน้ี และสร้างบรรยากาศที่

คึกคักแก่ผู้ใช้งานและผู้ที่เดินทางผ่านไปมา

 
รูปที่ 3  แสดงผังการออกแบบลักษณะกายภาพของ  

 อาคารและผังพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ชั้นที่ 1
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รูปที่ 4 แสดงผังพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ชั้นที่ 2 รูปที่ 5 แสดงผังพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ชั้นที่ 3

รูปที่ 6 แสดงผังรูปตัดอาคาร

8. สรุปผลการศึกษา

 แนวทางการออกแบบอาคารศูนย์การ

เรียนรู ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่

ประกอบไปดว้ยพ้ืนที่ 3 ส่วนหลัก ไดแ้ก่ พ้ืนที่ศนูย์

การเรียนรู ้ พืน้ที่ศูนย์วัฒนธรรม และพืน้ที่ศูนย์

นักศึกษา โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรูร้ ูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์ไดน้ั้น ต้องทำาการศกึษาในดา้นทำาเลที่

ตั้งให้อยู่ในตำาแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม รองรับการ

เข้าถึงได้ง่าย การออกแบบลักษณะกายภาพของ

ที่ตั้งที่จะช่วยดึงดูดและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับ

ผู้ใชง้าน และการกำาหนดพ้ืนที่ใชส้อยที่ตอบสนอง

กับความต้องการของผู้ใช้งาน
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