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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เด็กวัยปฐมวัย ตั้งแต่ระยะแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้สิ่งที่ธรรมชาติ
มอบให้ เด็กทุกคนมีธรรมชาติติดตัวมาตั้งแต่เกิด มีพัฒนาการที่สามารถคาดเดาได้ และเกิดข้ึน
ตามล าดับขั้นตอน เป็นช่วงของวัยที่มีการเจริญเติบโตของพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ เด็กจึงจ าเป็นต้องเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกก าลังกาย เพ่ือสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและรู้จักการทรงตัวก่อนเป็นอันดับแรก ไม่เพียงเพ่ือกระตุ้นให้ร่างกาย
เติบโตและแข็งแรงเท่านั้น แต่เป็นการกระตุ้นพัฒนาการท างานของสมองและสติปัญญาอีกด้วย มีผล
การศึกษาวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นวัยที่ส าคัญมาก เพราะจะ
ส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนและความส าเร็จในชีวิตของเด็กในอนาคตได้ ดังนั้นเด็ก
ทุกคนควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือเป็นพื้นฐาน
ที่ดีในการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยต่อไป (แซซเซ่, 2009/2556) 
 หากด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้สภาพการ
ใช้ชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ครอบครัวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมแยก
ครอบครัวออกมาอยู่อาศัยเองเป็นครอบครัวขนาดเล็ก โดยจะมีเฉพาะ สามี ภรรยา และบุตร หรือมี
คนดแูลบ้าน ภรรยาต้องออกไปหารายได้นอกบ้านเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวอีกแรงหนึ่ง จึงไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุตรได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อน ท าให้เด็กขาดการอบรมเลี้ยงดูและเอาใจใส่ที่เพียงพอ 
ซึ่งเป็นปัญหาการเลี้ยงดูบุตรที่ส าคัญมากในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กจึงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่ประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแทน
ครอบครัว ให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมให้มีคุณภาพ
ในอนาคต (กองนโยบายและแผนงาน ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2550) 
 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม เป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กชั้นน าของโลก 
โดยด าเนินหลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับเด็กตั้งแต่วัย 4 เดือน - 12 ปี ใช้รูปแบบหลักสูตรการ
เรียนมาตรฐานของยิมนาสติกจากประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเสริมทักษะ
ต่างๆให้เหมาะสมตามพัฒนาการของแต่ละวัย โดยในวัย 4 เดือน - 3 ปี จะเน้นพัฒนาการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแม่และเด็กด้วยการฝึกร้องเล่นเต้นตามเพลง วัย 3-5 ปี เน้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกายด้วยการวิ่ง การกระโดด ออกก าลังกายแบบยิมนาสติก และวัย 6-12 ปี เน้นพัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อและการทรงตัว ด้วยการกระโดดตีลังกา คาราเต้ และทักษะการกีฬา โดยด าเนินเจตนารมณ์
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ภายใต้แนวคิด “Three Dimensional Learning” คือ ขยับร่างกาย ฝึกสมอง และสร้างปฏิสัมพันธ์ 
เพ่ือให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้พร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆ สร้างความมั่นใจในตัวเอง
ด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข  
 เพ่ือให้พ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มที่ใช้
งานพ้ืนที่ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการ คือ ผู้ฝึกสอนและผู้บริหาร และกลุ่มผู้รับบริหาร คือผู้ปกครองและ
เด็ก และเนื่องด้วยในปัจจุบัน มีผู้รับบริการเข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขาทองหล่อ จ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง และด้วยพื้นที่ใช้งานที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น ท าให้การ
จัดการพ้ืนที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า จึงเป็นผลส าคัญต่อ
การเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดความสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประเมินจัดการพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ในการวิจัยชิ้นนี้จะเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ตัวอย่าง
ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ลยิม สาขาทองหล่อ, ดิ เอ็มโพเรียม, บางนา, และ
แจ้งวัฒนะ เพ่ือวิเคราะห์และประเมินลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการ และปัจจัยที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการใช้งานพื้นที่จริง เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ประเมินความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 ศึกษาลักษณะการจัดพื้นที่ทางกายภาพของศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ,  
ดิ เอ็มโพเรียม, บางนา, และแจ้งวัฒนะ ตามแนวคิดการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน (Post 
Occupancy Evaluation: POE) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่การใช้
งาน 
 1.2.2 ศึกษาพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้งานภายในศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ 
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ และปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดพ้ืนที่ใช้งาน 
 1.2.3 เสนอแนะแนวทางการจัดการพ้ืนที่ของศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 การศึกษานี้จะท าการศึกษาเฉพาะข้อมูลการจัดพ้ืนที่ ตามแนวคิดการประเมินพ้ืนที่
หลังการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) ของศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
ทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาทองหล่อ, ดิ เอ็มโพเรียม, บางนา, และแจ้งวัฒนะ 



3 

 1.3.2 การศึกษานี้จะท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง เพื่อศึกษากิจกรรม และ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้งานเฉพาะภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ 
 1.3.3 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น จะใช้จ านวนกลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือ
ครูผู้สอน และผู้ปกครองของเด็ก รวมถึงนักออกแบบ เดอะลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ  
 1.3.4 การศึกษานี้จะท าการศึกษาประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน และเสนอแนะแนวทางการ
จัดการพ้ืนที่ของศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อเท่านั้น 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของเดอะลิตเติ้ลยิม 

ผลการประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่ 
ด้านการใช้งาน (POE) 

1. ความเหมาะสมของต าแหน่งพื้นที่ 
2. ความเหมาะสมของการจัดวางภายใน 
3. ความเพียงพอของขนาดพ้ืนที่ 
4. ความเหมาะสมของระดับความสูงเพดาน 
5. ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออก 
6. ความเหมาะสมการใช้สีและวัสดุตกแต่ง 
7. ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ 
8. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน 

ความต้องการพ้ืนที่
ใช้สอยท ากิจกรรม 

ผู้ใช้งานพ้ืนที่ 
 

ปัญหาความต้องการ ในการใช้งานพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ลักษณะของกิจกรรม 
 

ทัศนคติความ
คิดเห็นในการใช้

พ้ืนที่ 

พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 เพ่ือทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ใช้งาน ลักษณะกิจกรรม และความต้องการ
พ้ืนที่ใช้สอยในการท ากิจกรรม รวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้พ้ืนที่  
 1.5.2 ข้อแนะน าในการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม และพฤติกรรม
การใช้พื้นท่ีของผู้ใช้งาน  
 1.5.3 เพ่ือให้ศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ และสาขาอ่ืนๆ สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ในโอกาสต่อไป 
 1.5.4 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปประยุกต์ใช้ในโครงการที่มีรูปแบบ
ลักษณะใกล้เคียงกัน 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการพ้ืนที่ หมายถึง การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ให้มี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้งานพื้นที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานพ้ืนที่ได้
อย่างสูงสุด 
 ศูนย์พัฒนาเด็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและพัฒนาเด็ก จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ให้เด็กตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาให้มีความเหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละวัย และศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก  โดย
ใช้รูปแบบหลักสูตรการเรียนมาตรฐานของยิมนาสติกจากประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพ และเสริมทักษะต่างๆในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวให้เหมาะสม ตาม
พัฒนาการของแต่ละวัยตั้งแต่ 4 เดือน - 12 ปี 
 ผู้ใช้งานพ้ืนที่ หมายถึง ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิต
เติ้ล ยิม ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้ฝึกสอน รวมถึงผู้ปกครองและเด็กที่เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ท ากิจกรรม หมายถึง พ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ที่ใช้ส าหรับการ
กิจกรรมกลุ่ม ตามหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนเด็กท ากิจกรรม เพ่ือท า
กิจกรรมกลุ่ม ร้องเพลง เต้นร าร่วมกัน การใช้เครื่องออกก าลังกายสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
และการใช้เครื่องออกก าลังกายพัฒนาด้านการทรงตัว  
 การประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานพื้นที่ หมายถึง การประเมินผลหลังจากเข้าใช้งาน
พ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม โดยเป็นการประเมินเฉพาะด้านกายภาพของ
ประสิทธิภาพการใช้งาน (Post Occupancy Evaluation: POE) ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้ง การจัดวาง
ภายใน ขนาดพืน้ที่ ทางเข้า-ออก ความสูงพ้ืนถึงเพดาน สิ่งอ านวยความสะดวก เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
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เครื่องใช้ และบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเหมาะสม หาข้อดีข้อเสีย 
และปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ที่เกิดข้ึน แล้วน าผลที่ได้จากการประเมินมาสรุปแนวทางการจัดการพ้ืนที่ใช้
สอยให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก: กรณีศึกษา เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขาทองหล่อ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้
ประกอบเป็นแนวทางการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด 
หลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
 2.2 มาตรฐานการจัดการพื้นที่ใช้สอยในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 2.3 แนวคิดการเพ่ิมความปลอดภัยให้เด็กขณะเล่นกิจกรรม 
 2.4 การจัดการพ้ืนที่ส านักงานเพื่อสนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน  
 2.5 การจัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 2.6 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่อาคารหลังการใช้งาน (POE) 
 2.7 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 

2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
 2.1.1 หลักเกณฑ์การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ (2540) กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนระดับปฐมวัยว่า มีความส าคัญ
ต่อตัวเด็ก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ สนใจที่จะเรียนรู้ค้นคว้าทดลอง และสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนั้นการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็กและมี
ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของเด็กมากข้ึน เด็กสามารถเรียนรู้จาก
การเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงจ าเป็นต้องจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของหลักสูตรเพ่ือส่งผลให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ โดยการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1.1 ความสะอาดและความปลอดภัย พื้นที่บริเวณท ากิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องใช้ และอุปกรณ์การเล่นต่างๆ จะต้องค านึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย  และเพียงพอ
เหมาะสมกับการท ากิจกรรมของเด็ก  
  2.1.1.2 ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมต่างๆ
อย่างอิสระ มีพ้ืนที่ให้เด็กได้ท ากิจกรรมตามล าพัง โดยครูเป็นผู้ชี้น าดูแล และมีผู้ปกครองคอยดู 
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  2.1.1.3 ความสะดวกในการท ากิจกรรม การจัดระบบการจราจรที่สะดวก แสดง
ทิศทางของการเคลื่อนที่ ไปสู่พ้ืนที่บริเวณต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องเล่นมีความสะดวกในการใช้
งาน สามารถเคลื่อนย้ายได้เมื่อต้องการ และพ้ืนที่ท ากิจกรรมมีความปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย 
สะดวกในการท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน 
  2.1.1.4 ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่น 
ฯลฯ พ้ืนที่มีความพร้อมในการท ากิจกรรม มีห้องน้ าที่เพียงพอส าหรับเด็ก และเครื่องเล่นที่ครบครัน 
  2.1.1.5 ความเพียงพอของจ านวนสิ่งของเครื่องเล่น และความเหมาะสม เลือกวัสดุ
และเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับการเล่นของเด็กในแต่ละวัย  
  2.1.1.6 บรรยากาศในการเรียนรู้และการตกแต่งสถานที่ จัดสรรบริเวณพ้ืนที่เล่น และ
มุมประสบการณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อพัฒนาการ และการ
เรียนรู้ของเด็ก 
 
2.2 แนวคิดการเพ่ิมความปลอดภัยให้เด็กขณะเล่นกิจกรรม 
 2.2.1 การดูแลเด็กขณะเล่นกิจกรรม (“การเล่นสนุกของลูกน้อย”, 2559) 
 การเล่น เป็นส่วนส าคัญท่ีนอกจากจะท าให้เด็กๆ กลายเป็นคนอารมณ์ดี ที่น่าสนใจไปกว่านั้น
คือมันเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่จะช่วยในด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น การเล่นจึงเป็นธรรมชาติของเด็กอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ประสบการณ์ต่างๆ จะ
เกิดสั่งสมระหว่างการคิดวิเคราะห์ที่พวกเขาก าลังเพลิดเพลินกับการเล่นที่ตั้งใจแน่วแน่อยู่ตรงหน้า 
ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสมองที่จะเสริมสร้างสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การเล่นร่วมกับเด็กๆ คนอื่นเพ่ือเรียนรู้การแบ่งปันและอยู่ร่วมกันในสังคม การคิด 
จินตนาการและยังช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ในการควบคุมขณะเคลื่อนไหวหยิบจับสิ่งของอีก
ทางหนึ่งด้วย 
  2.2.1.1 รูปแบบการเล่นของเด็กโดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   2.2.1.1.1 การเล่นคนเดียวในเด็ก ในพัฒนาการเด็ก การเล่นของพวกเขาจะมี
หลากหลายรูปแบบตามช่วงอายุ และการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงแรกสิ่งที่พ่อแม่เห็นคือ
การที่เด็กๆ มักจะเล่นสนุกอยู่คนเดียว โดยจะพบในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 2 ขวบ การเล่นมี
เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ เป็นวิธีเก็บเก่ียว
ประสบการณ์เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ในช่วงนี้พ่อแม่อาจจะต้องปล่อยให้พวกเขาได้สนุก
ไปกับการเล่นของตัวเองโดยไม่เข้าไปขัดขวาง เนื่องจากบางครั้งเด็กจะหวงของเล่นเป็นพิเศษ และไม่
อยากให้ใครมาแย่ง แต่เมื่อพวกเขาเห็นของเล่นของคนอ่ืนก็อาจจะเกิดอาการอยากได้ และแย่งมาเป็น
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ของตัวเองโดยไม่รู้สึกผิด และคิดว่ามันจะต้องเป็นของพวกเขา ในกรณีนี้พ่อแม่อาจจะต้องใช้วิธี
ตักเตือน และบอกให้รู้ว่าเป็นการกระท าท่ีผิด 
   2.2.1.1.2 การร่วมเล่นกับเพ่ือนๆ เมื่อเด็กเติบโตมากข้ึนจะเริ่มเข้าใจการเล่นที่
เริ่มมีความสัมพันธ์กับกลุ่มของเพ่ือนฝูง พบในช่วงอายุประมาณ 4 ปีขึ้นไป เป็นการเติบโตที่เด็กจะเริ่ม
มีพัฒนาการทางด้านสังคม พวกเขาจะรู้ว่าการเล่นคนเดียวไม่ใช่เรื่องสนุกอีกต่อไป การแบ่งปันให้กับ
เพ่ือนและมีการสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็
ยังโฟกัสไปที่ของเล่นของตัวเอง แม้จะแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถให้ได้แบบถาวร เมื่อ
พัฒนาการเด็กด าเนินไปสู่ช่วงอายุ 5 ปีขึ้นไป การเล่นจะแปรเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสังคมมากข้ึน พวก
เขาจะเข้าใจเขตแดนของตนเอง ความเป็นส่วนตัวของๆคนอ่ืน และของๆตนเอง มีการใช้เหตุผลและ
ความถกูต้อง มากกว่าจะใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียว อีกทั้งพวกเขาอาจจะมีการเล่นที่ซับซ้อนระหว่าง
กลุ่มเพ่ือนมากข้ึน มีกฎกติกา และการแพ้ชนะอยู่ในเกมด้วย 
  2.2.1.2 ประโยชน์จากการเล่นต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การเล่นในเด็กจะ
ช่วยเสริมสร้างทักษะเกือบทุกๆ ด้านตั้งแต่ด้านร่างกาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อให้มี
ความแข็งแรง ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความ
แม่นย ามากข้ึน ล าดับถัดมาคือการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง การเรียนรู้ทางด้านสติปัญญา 
เด็กจะสั่งสมประสบการณ์ สามารถปรับตัวและแก้ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ใน
ขณะเดียวกันการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเพ่ือนหรือการพูดคุยกับผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมเล่นยังช่วย
เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา การอ่าน การเขียน และการฟังที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถจดจ าค า
แปลกใหม่ และเข้าใจในความหมายของมันมากข้ึน นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กมีการปรับตัวทางด้าน
อารมณ์ สภาพจิตใจ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในด้านสังคม เด็กจะมีความคิดจินตนาการมากข้ึน 
เมื่อพ่อแม่รู้จักปล่อยให้เด็กได้เต็มที่กับการเล่น พวกเขาจะสามารถเติบโตขึ้นไปเป็นเด็กท่ีมี
ความสามารถ มีความคิดที่เฉียบแหลม สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะน าเอา
การเล่นที่สั่งสมมาในอดีตเข้ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  2.2.1.3 การดูแลเด็กขณะเล่นของผู้ปกครอง พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้เด็กมีอิสระกับการ
เล่นอย่างไม่มีแบบแผน เพราะบางครั้งการเล่นที่มากจนเกินไปจะดูเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ ดังนั้นหาก
ต้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่ลูกน้อยอย่างเต็มที่ การเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นจะช่วยให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าการเล่นแบบผิดๆ ถูกๆ ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนเพ่ือน
เล่นคนแรกของลูก เด็กจะเติบโตเป็นคนดีได้พ่อแม่จะต้องรู้จักสอนเขาให้เล่นอย่างถูกวิธี การซึมซับ
เอาสิ่งดีๆ ไว้ในช่วงวัยเด็ก เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิก และคุณภาพชีวิตของพวก
เขาในอนาคต ของเล่นส่วนใหญ่ที่เลือกก็ควรจะสอดแทรกอยู่ด้วยการสอนและการเรียนรู้ ที่สามารถ
ให้ได้ทัง้ความสนุกและการเรียนไปในตัว ที่ส าคัญ การเล่นของลูกน้อยจะต้องอยู่ภายใต้สายตาของพ่อ
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แม่เสมอ ของเล่นที่เลือกใช้นอกจากจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ จะต้องมีความปลอดภัย 
และไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแม้ในขณะที่คลาดสายตา และอย่าลืมว่าการเล่นเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง
ของชีวิตเด็กที่จะเกิดข้ึน พ่อแม่จึงไม่ควรไปบีบบังคับให้ช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านี้หดสั้นลง ให้ทุก
อย่างเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการเล่นและการเรียน  
 2.2.2 แนวทางการเพ่ิมความปลอดภัยให้เด็ก (สรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์, 2559) 
 สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ (2559) ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ได้ให้แนวทางส าหรับ
ผู้ใหญ่ในการดูแลป้องกันภัยให้เด็ก โดยมีกฎเกณฑ์ 4 หลักส าคัญท่ีค านึงถึงดังนี้  
  2.2.2.1 เขตปลอดภัยส าหรับเด็ก (Safety Zone) หมายถึงการก าหนดเขตท่ีอยู่
ส าหรับเด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ในระยะที่ผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กให้
ปลอดภัย การพิจารณาระยะที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับวัยของเด็ก 
   2.2.2.1.1 เด็กในวัยแรกเกิด ถึง ไม่เกิน 3 ปี: วัยเอ้ือมถึงตัวเด็กตลอดเวลา เด็ก
วัยที่ยังไร้เดียงสา และอยู่ในวัยเริ่มฝึกหัดการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยังเดิน วิ่ง หรือ
เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ดังนั้น อุบัติเหตุก็อาจเกิดข้ึนได้มาก เด็กในวัยนี้จึงจะต้องอยู่ในระยะที่ผู้ดูแลหรือพ่อ
แม่ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถเอ้ือมถึงตัวได้ตลอดเวลา 
   2.2.2.1.2 เด็กวัย 3 ปีขึ้นไปจนถึง ไม่เกิน 6 ปี: วัยอยู่ในสายตา เด็กวัยเตาะแตะ
จนถึงก่อนเข้าโรงเรียน เป็นวัยที่เริ่มสนใจใคร่รู้และพร้อมจะเรียนรู้จักโลกตลอดเวลาด้วยผัสสะต่างๆ 
จึงมีโอกาสสูงที่เด็กจะ หยิบ ดม ชิม ฯลฯ วัตถุต่างๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายได้ ดังนั้น เด็กควรอยู่ใน
ระยะที่ผู้ดูแลหรือพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเด็กตลอดเวลา  หรืออยู่ใน
สายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลา 
   2.2.2.1.3 เด็กวัย 6 ปีขึ้นไป จนถึง ไม่เกิน 9 ปี: วัยก าหนดบริเวณ เด็กในช่วง
วัยนี้ เป็นวัยซุกซนและอยากรู้อยากเห็น สนใจสิ่งแวดล้อม โตพอที่จะออกไปแสวงหาค าตอบที่สงสัย
เองได้ในระดับหนึ่ง มีพละก าลังที่มากขึ้น สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ล้วนเป็นสิ่งที่เร้าความสนใจให้เอา
ตัวเข้าไปเรียนรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และออกไปปลดปล่อย ด้วยการเล่นหรือออกก าลังกายอย่าง
อิสระ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรก าหนดบริเวณให้พวกเขาอยู่ในพ้ืนที่ที่เรา
สามารถได้ยินเสียงของเด็กตลอดเวลา รวมทั้งต้องคอยหมั่นเดินไปตรวจสอบดูเป็นระยะ ว่าเด็กยังอยู่
ในเขตปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไร เพราะเด็กยังไม่สามารถแยกแยะจินตนาการออกจากความจริง 
จึงอาจเล่นอะไรตามจินตนาการแล้วเกิดอันตรายได้ เช่น เด็กชายคนหนึ่งเล่นสมมติให้ตัวเองเป็นไอ้
แมงมุม แล้วพลาดพลั้งท าให้เชือกแขวนรัดคอตนเองจนเสียชีวิต หากเสียงเด็กเงียบไปมักจะมีอยู่สอง
กรณี คือ  เด็กนอนหลับหรือออกไปนอกเขตก าหนดซึ่งจะก่อภยันตรายที่ใหญ่หลวงแก่เด็กได้ 
   2.2.2.1.4 เด็กวัย 9 ปีขึ้นไปจนถึง ไม่เกิน 12 ปี: วัยคอยสังเกต เด็กในช่วงวัยนี้ 
จัดว่าอยู่ในช่วงวัยเด็กโต แข็งแรง และดูแลตัวเองได้มากขึ้น แม้ว่าเด็กเริ่มมีความสามารถแยกแยะ
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จินตนาการออกจากความจริง แต่ก็ยังต้องอยู่ในที่ท่ีผู้ดูแลหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก าหนดให้ และต้อง
คอยสังเกตเสียงของเด็กเป็นระยะๆ เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถจ าแนกว่าอะไรจะสามารถก่อ
อันตรายให้แก่ตนเองได้ เช่นอาจแอบหนีไปเล่นน้ าทั้งที่ว่ายน้ าไม่เป็น เล่นจุดไฟ เล่นประทัด เล่นอาวุธ
หรืออันตรายอ่ืนๆ รวมทั้งเกิดภัยจากบุคคลอันตรายต่างๆ เมื่ออยู่ลับตาผู้ดูแลหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง 
  2.2.2.2 กฎ กติกา และมารยาทเพ่ือความปลอดภัย (Safety Rule) พ่อแม่ผู้ปกครองมี
หน้าที่ส าคัญในการวางกฎเกณฑ์เพ่ือความปลอดภัยให้ลูกหลาน และเด็กมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ถึงกฎ 
กติกา มารยาทเหล่านั้น และปฏิบัติตาม ตัวอย่างของกฎเกณฑ์ดังว่านั้นเช่น 
   2.2.2.2.1 กฎเกณฑ์ความปลอดภัยจากบุคคล เด็กควรรู้จักใช้วิจารณญาณเพ่ือ
ป้องกันภัยให้ตัวเองเมื่อมีใครมาขอให้ท าอะไร และรู้จักการปฏิเสธสิ่งที่รู้สึกไม่ปลอดภัย โดยการตั้ง
ค าถามกับตัวเองว่า รู้สึกดีหรือไม่ที่จะท าเช่นนั้น หรือไปที่นั้นๆกับผู้ที่มาชักชวน ถ้าไปกับคนนั้นหรือ
ท าสิ่งนั้นแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจะรู้หรือไม่ว่าเราก าลังท าอะไรหรือไปอยู่ที่ไหน ถ้าไปกับคน
นั้นหรือท าสิ่งนั้นแล้ว  หากเกิดอันตรายขึ้นแน่ใจหรือไม่ว่า จะมีใครช่วยเหลือคุ้มครองได้ หากมี
ค าตอบข้อใดข้อหนึ่งว่า “ไม่” เพราะฉะนั้นไม่ควรไปกับคนนั้นหรือท าสิ่งนั้น 
   2.2.2.2.2 กฎเกณฑ์ความปลอดภัยทั่วไป ในยามที่อยู่ห่างจากสายตาพ่อแม่
ผู้ปกครอง เมื่อมีใครมาท าให้รู้สึกไม่ดี หรือไม่ปลอดภัย เด็กจะต้องรู้จัก บอกคนๆนั้นอย่างชัดเจนและ
จริงจังว่า “ไม่ชอบ” “ไม่เอา” หรือ “อย่านะ” หลีกเลี่ยงออกมาจากคนๆนั้น หรือ สถานการณ์นั้นๆ
โดยเร็ว รีบไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ และบอกเล่าเรื่องราวให้ฟัง พร้อมกับขอให้ช่วยเหลือคุ้มครอง 
   2.2.2.2.3 กฎเกณฑ์ความปลอดภัยจากการเดินทาง เช่น วธิีการข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย การขึ้นรถโดยสารให้ปลอดภัย เช่นสอนให้เด็กข้ึน-ลงรถเม่ือรถจอดสนิท หรือ ให้เด็กนั่ง
บริเวณตอนหน้าของรถหรือหลังคนขับ เป็นต้น 
   2.2.2.2.4 กฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกีฬาที่ค่อนข้างใช้ความรุนแรงหรือเสี่ยงต่ออันตราย เช่น การว่ายน้ า การเล่นฟุตบอล เป็นต้น 
เด็กๆ ควรได้รับรู้ถึงกฎ กติกา และมารยาทในการเล่นกีฬาประเภทนั้นและรู้ว่า ควร หรือไม่ควรท าสิ่ง
ใดบ้างในยามเล่น เช่น ไม่ควรไปว่ายน้ าคนเดียวโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล หรือไม่ควรเตะลูกบอลอัดตัวเพ่ือน 
เป็นต้น 
  2.2.2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย (Safe Environment)  การจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นที่ที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก คือปัจจัยหนุนที่ส าคัญส าหรับการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็น
ที่บ้าน หรือท่ีโรงเรียน หรือในชุมชนที่มีอาณาเขตกว้างขึ้น เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะจัดปรับแต่ง
สถานที่ต่างๆ ให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุบัติเหตุที่พบว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ท าให้เด็ก
ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ภยัจากโรค และภัยจากคน หากจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็เช่น การ
จัดหาของเล่นและเครื่องเล่นที่ปลอดภัย การวางระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย เช่น มีการติดตั้งสายดิน 
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ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฉุกเฉิน ฯลฯ การมีมาตรการตรวจตราระบบไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ การติดตั้งระบบ
ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างห้องน้ าให้อยู่ในที่เปิดเผยและปลอดภัย ฯลฯ 
  นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่ควรมีการก าหนดหรือแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนว่าเป็นพ้ืนที่ของเด็ก 
เช่น อาคารเรียน ห้องน้ าส าหรับเด็ก ฯลฯ เนื่องจากการปล่อยให้ผู้ใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้พ้ืนที่
ของเด็ก หรือมาอยู่ใกล้ชิดตามล าพังสองต่อสองกับเด็ก อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงต่อเด็กได้ 
  2.2.2.4 สร้างความไว้วางใจ เป็นเกราะกันภัยให้ลูกน้อย (Empathy) ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็ก
จะท าให้เด็กได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม เช่น เป็นสมาชิกของครอบครัว 
สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของชุมชน หรือสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ให้เด็กรับรู้ว่า เขาไม่ได้เติบโตขึ้น
อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีตัวตน หรือไม่มีความส าคัญ แต่ควรท าให้เด็กตระหนักว่า เขาคือสมาชิกคนหนึ่ง
ของสังคมในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  ผู้ปกครองจะต้องท าให้เด็กรู้สึกว่า เขาได้รับการสอดส่อง
ดูแลจากพ่ีป้าน้าอา ฯลฯ บรรดาเพ่ือนบ้าน เขาอยู่ในสายตาของคุณครู อยู่ในความเอาใจใส่ของพ่อแม่
และญาติพ่ีน้อง การรับรู้ว่าเขามีตัวตนและเป็นพวกเป็นพ้องคนหนึ่งของสังคมนี้ จะท าให้เด็กได้รับ
ความอุ่นใจ มีความไว้วางใจกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็กมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม และไม่ใช้การทะเลาะวิวาทหรือกลั่นแกล้งรังแกกันเป็นการ
แก้ไขปัญหา 
 
2.3 การจัดการพ้ืนที่ส านักงานเพื่อสนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน  
 พีรดนย์ นิมิตนราดล (2553) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ส านักงานเพ่ือสนับสนุนสุข
ภาวะทางกายของพนักงานไว้ ดังนี้ 
 2.3.1 ปัจจัยในการจัดการพ้ืนที่ส านักงาน ที่มีผลตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่
ส านักงาน ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานและองค์กร มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 
  2.3.1.1 การจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่ สามารถรองรับความต้องการพ้ืนฐานของการใช้
งานที่ตอบสนองการใช้งานพ้ืนที่ส านักงานที่หลากหลายได้ 
  2.3.1.2 การจัดรูปแบบการจัดผังส านักงาน ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
และรูปแบบการใช้งาน 
  2.3.1.3 การจัดการสภาพแวดล้อม การตกแต่งบรรยากาศภายในของพื้นที่ส านักงาน 
เพ่ือก่อเกิดการสนับสนุนหลักการ 5 อ . ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนอนามัยที่ดี การสนับสนุนอากาศท่ีดี
ภายในพ้ืนที่ส านักงาน การสนับสนุนอารมณ์และอิริยาบถที่ดีของพนักงาน และการป้องกันอุบัติเหตุ
ระหว่างการท างาน หรือเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
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 2.3.2 ส่วนประกอบของพ้ืนที่ส านักงาน  
  2.3.2.1 พ้ืนที่ท างานส่วนตัว ควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 55 ถึง 65 ของ
พ้ืนที่ส านักงาน 1 ชั้น มีพ้ืนที่ท างานส าหรับบุคคลอยู่ระหว่าง 7-10 ตารางเมตรต่อคน ถ้ามากกว่านี้จะ
ท าให้สัดส่วนของพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพื้นท่ีส านักงานลดลงส่งผลต่ความเหมาะสมในการท างานและการใช้
งานพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งค่าของพ้ืนที่ท างานส าหรับบุคคลดังกล่าวมากกว่าค่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งอยู่ที่
ประมาณ 5 ตารางเมตรต่อคนอยู่แล้ว ท าให้พนักงานมีพ้ืนที่รอบข้างส าหรับการท างานที่มากขึ้น จึง
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อิสระมากข้ึนระหว่างการท างาน และองค์ประกอบของพ้ืนที่ท างาน
ส่วนตัว ควรประกอบด้วย พื้นที่ท างานส่วนตัวส าหรับพนักงาน ถ้าเป็นไปได้ควรมี 2 ลักษณะ คือ โต๊ะ
ท างานแบบไม่ส่วนตัว (Mobile Furniture)  จ านว น 4-8 ที่นั่งต่อสถานีงาน หรือพ้ืนที่ท างานส่วนตัว
ส าหรับพนักงานที่มีลักษณะเป็นโต๊ะท างานแบบส่วนตัว (Fixed Furniture)  จ านวนไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อ
สถานีงาน ส่วนพื้นที่ท างานส่วนตัวส าหรับผู้จัดการนั้น ควรแบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวอย่างเป็นสัดส่วนแทน
การแยกเป็นห้อง 
  2.3.2.2 พ้ืนที่ท างานกลุ่ม ควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 15-20 ของพ้ืนที่
ส านักงาน 1 ชั้น และองค์ประกอบของพ้ืนที่ท างานกลุ่ม ที่ควรจะมีอยู่ภายในพ้ืนที่ส านักงาน
ประกอบด้วย 
   2.3.2.2.1 ส าหรับปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ (Meeting) มีลักษณะแบ่งเป็น
พ้ืนที่อย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน 
   2.3.2.2.2 ส าหรับการประชุมย่อย (Sessions) มีลักษณะแยกเป็นห้อง 
   2.3.2.2.3 ส าหรับการประชุมหลัก (Conference) มีลักษณะแยกเป็นห้อง หรือ
แยกเป็นชั้นส าหรับการประชุม  
   ส่วนองค์ประกอบของพื้นที่ท างานกลุ่ม ที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายในพ้ืนที่
ส านักงานประกอบด้วย 
   - ส าหรับงานที่ต้องใช้สมาธิ (Concentration) เป็นเพียงองค์ประกอบเสริม
พ้ืนที่ท างานกลุ่มเท่านั้น สามารถใช้งานร่วมกับห้องประชุมย่อย และห้องประชุมหลักได้ 
   - ส าหรับการน าเสนอผลงาน (Presentation) เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมใน
พ้ืนที่ท างานกลุ่มเท่านั้น สามารถใช้งานร่วมกับห้องประชุมย่อย และห้องประชุมหลักได้ 
  2.3.2.3 พ้ืนที่เสริมงานหลัก ควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่
ส านักงาน 1 ชั้น และองค์ประกอบของพ้ืนที่เสริมงานหลัก ประกอบด้วย 
   2.3.2.3.1 ส าหรับใช้เก็บเอกสาร (Documentation) มีลักษณะแยกเป็นห้อง
อย่างชัดเจน และเป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
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   2.3.2.3.2 ส าหรับใช้เก็บอุปกรณ์ส านักงาน (Equipment) มีลักษณะแยกเป็น
ห้องอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
   2.3.2.3.3 ส าหรับใช้เก็บของ (Storage) มีลักษณะแยกเป็นห้องอย่างชัดเจน
และเป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
   2.3.2.3.4 ส าหรับแม่บ้าน (Maid Room) มีลักษณะแยกเป็นห้องอย่างชัดเจน
และเป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
   2.3.2.3.5 ส าหรับใช้เตรียมอาหาร (Pantry)  มีลักษณะแยกเป็นห้องอย่าง
ชัดเจนและเป็นสัดส่วนออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
   2.3.2.3.6 ส าหรับใช้เก็บของพนักงาน (Lockers) มีลักษณะแยกเป็นพ้ืนที่อย่าง
ชัดเจนและเป็นสัดส่วน เฉพาะองค์กรที่ใช้โต๊ะท างานแบบไม่ส่วนตัว (Mobile furniture)  เป็นหลัก  
   2.3.2.3.7 สถานีบริการ (Service station) มีลักษณะแยกเป็นพื้นที่อย่าง
ชัดเจนและเป็นสัดส่วน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องโทรสาร และ ส่วนเตรียมอาหาร 
เป็นต้น 
  2.3.2.4 พ้ืนที่พักผ่อน ควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 15 ถึง 20 ของพื้นที่
ส านักงานทั้งหมด หรือพ้ืนที่พักผ่อนสามารถใช้งานร่วมกับพ้ืนที่ท างานกลุ่มได้ ภายในพ้ืนที่ส านักงาน 
1 ชั้น และองค์ประกอบของพ้ืนที่พักผ่อน ที่ควรจะมีอยู่ภายในพ้ืนที่ส านักงาน ประกอบด้วย 
   2.3.2.4.1 ส าหรับปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ลดอาการเมื่อยล้าระหว่างการท างาน 
เช่น พ้ืนที่นั่งพูดคุยปรึกษาหารือ และห้องส าหรับนวดผ่อนคลาย เป็นต้น 
   2.3.2.4.2 ส าหรับใช้หาความรู้ ความบันเทิง เช่น ห้องสมุด ห้องดูหนัง ฟังเพลง 
   2.3.2.4.3 ส าหรับใช้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เช่น มุมกาแฟ เคาท์เตอร์ 
บาร์ เป็นต้น ซึ่งควรอยู่ภายในพ้ืนที่ส านักงาน หรืออาจใช้งานร่วมกับพื้นท่ีพักผ่อน ส าหรับปรับเปลี่ยน
อิริยาบถได้ 
   2.3.2.4.4 ส าหรับองค์กรที่มีพ้ืนที่ส านักงานมากกว่า 10 ชั้น หรือ 30,000 
ตารางเมตรขึ้นไป ส่วนองค์ประกอบของพ้ืนที่พักผ่อน ที่ควรจะแยกเป็นชั้นเพ่ือให้พนักงานใช้บริการ
หลังเลิกงาน ก่อนท างาน หรือระหว่างการท างานประกอบด้วย 
   2.3.2.4.5 ส าหรับใช้ท ากิจกรรมรื่นเริง เช่น เล่นดนตรี และเล่นกีฬา เป็นต้น 
เพ่ือให้พนักงานใช้บริการหลังเลิกงาน หรือก่อนท างาน 
   2.3.2.4.6 ส าหรับใช้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหาร ร้าน
เครื่องดื่ม และร้านขนม เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานใช้บริการระหว่างการท างาน หรือใช้เป็นพ้ืนที่ท างาน
กลุ่มในบางโอกาส 
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2.4 การจัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 2.4.1 มาตรฐานการจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 มาตรฐานการจัดพ้ืนที่ใช้สอบภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ของ U.S. General Services 
Administration (ในปี ค.ศ. 2003) ได้ก าหนดมาตรฐานของการจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไว้ดังนี้ 
  ข้อก าหนดของพ้ืนที่ ควรจัดพื้นที่ส าหรับเด็กประมาณ 8.4 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน 
ส าหรับพื้นที่โดยรวมทั้งหมดและควรจัดพื้นที่ 2.2-5 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน ส าหรับพ้ืนที่ในห้องท า
กิจกรรม ขนาดพ้ืนที่จะข้ึนอยู่กับอายุของเด็ก โดยพื้นที่นี้จะไม่รวมพ้ืนที่ทางเดิน พ้ืนที่เจ้าหน้าที่ ชั้น
วางของ ห้องน้ า ห้องครัว ส่วนบริการ และส่วนสนับสนุนพื้นที่ท ากิจกรรม เป็นพื้นที่ใช้งานของเด็ก
และครูผู้สอน พ้ืนที่นี้อาจจะแยกจากพ้ืนที่ส่วนอื่น ด้วยการมีฉากกั้นหรือกั้นเป็นห้อง เพื่อเก็บเสียง
รบกวนไปยังพ้ืนที่ส่วนอื่น แต่ควรที่จะมีหน้าต่างที่สามารถมองออกไปข้างนอกได้ ในระดับสายตา
มองเห็นของเด็ก ที่มองเห็นทางเดินหรือห้องอ่ืนๆ พื้นที่ควรมีลักษณะเปิดกว้าง เพื่อเปิดรับแสง
ธรรมชาติจากด้านนอก มีพ้ืนที่ว่างเพียงพอส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ และมีพ้ืนที่เว้นว่างส่วนบุคคล
ด้วยเช่นกัน พื้นที่ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับจ านวนคนที่มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
กิจกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น สามารถรองรับความต้องการในการใช้พื้นที่ที่เพ่ิมมากข้ึนได้ และ
มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บสิ่งของจ าเป็นต่างๆของเด็ก และเจ้าหน้าที่บุคลากร ครูผู้สอน เพ่ือเก็บอุปกรณ์การ
เรียนการสอน อุปกรณ์การเล่น วัสดุเครื่องมือต่างๆ  
   1) พ้ืนที่ส าหรับเด็ก เป็นพื้นที่ส าหรับเด็กอยู่เป็นกลุ่มรวมกัน นักออกแบบควร
ตระหนักว่าเด็กจะใช้เวลาอยู่บ้านของตัวเองในแต่ละวันน้อยมาก ดังนั้นสถานที่เรียนรู้ของเด็กนี้ควรจะ
เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก การออกแบบควรถ่ายทอดความรู้สึกนี้ไปยังพ้ืนที่ให้รู้สึกเหมือนเป็น
บ้าน เป็นศูนย์รวมความอบอุ่นให้เด็กได้ท ากิจกรรมสนุกสนานไปด้วยกัน  
   2) พ้ืนที่ส าหรับผู้ปกครอง พื้นที่นี้ควรเป็นตรงกลางของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่
ส าหรับผู้ปกครอง รวมถึงส่วนทางเข้า และส่วนต้อนรับ เป็นเสมือนห้องนั่งเล่นส าหรับพักคอยรอเด็ก
ท ากิจกรรม หรือส าหรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และครูผู้สอน และส าหรับให้นมบุตร ผู้ปกครองจะต้อง
สามารถเข้าห้องน้ าได้สะดวก ส่วนพื้นที่ให้นมบุตรควรมีความสงบและเป็นส่วนตัว สามารถงีบหลับได้ 
แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นห้องปิดหรือมีฉากก้ันห้อง 
   3) พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ เป็นพื้นที่ส าหรับ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร 
ส าหรับใช้เป็นห้องเฉพาะพนักงาน ห้องท ากิจกรรม ส่วนทางเข้าและส่วนต้อนรับ ออฟฟิศ ส่วนเก็บ
ของ และห้องน้ า 
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   4) พ้ืนทีส่่วนบริการ เป็นพ้ืนที่จัดสรรไว้ส าหรับบริการ และสนับสนุนพื้นที่ส่วน
อ่ืนๆ พื้นที่นี้รวมถึงห้องครัว ส่วนเตรียมอาหาร ห้องซักผ้า ห้องแม่บ้าน และห้องเครื่องระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ 
   5) พ้ืนที่สัญจร เป็นพ้ืนที่ส าหรับสัญจร เช่น ทางเดิน ส าหรับเชื่อมต่อพื้นที่
ภายในทั้งหมด 
 มาตรฐานของการจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ “Government of South 
Australia” (2016)  
 การจัดพ้ืนที่แต่ละส่วนสามารถรวมกันเพ่ือแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มพ้ืนที่โดยมีการใช้งานที่
ใกล้เคียงกัน ความเชื่อมโยงของพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสิ่งส าคัญเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมบรรยากาศให้น่าอยู่และมีส่วมร่วมกัน พ้ืนที่ใช้สอยสามารถแบ่ง
ได้ตามสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
  1) พ้ืนที่ท ากิจกรรม 
   ก. การใช้สอยพื้นที่ ควรรองรับการสอนแบบเปียกและแห้ง รวมถึงการท า
กิจกรรมกลุ่มท่ีขนาดแตกต่างกัน 
   ข. ผังพื้นที่ การออกแบบควรมีความยืดหยุ่นในการใช้งานพ้ืนที่ เพื่อสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท ากิจกรรมได้ ขนาดของพ้ืนที่ควรมีความเพียงพอตามความต้องการของ
กิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่กิจกรรมควรเป็นพ้ืนที่เปิดกว้าง และมองเห็นภายนอก 
พ้ืนทีค่วรสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกส่วนการใช้งาน 
  2) ส านักงาน 
   ก. การใช้สอยพื้นที่ ส าหรับเป็นพื้นที่ท างานของผู้บริหาร 
   ข. ผังพื้นที่ พ้ืนที่ควรจัดให้เข้าถึงได้ง่าย และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
สามารที่จะประชุมกลุ่มเล็กได้ 
  3) โถงกลาง, ทางเข้า-ออก, ส่วนต้อนรับ 
   ก. การใช้สอยพื้นที่ เป็นพื้นที่เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้เยี่ยมชม สามารถเข้าได้ง่าย 
รวมทั้งส่วนของเคาท์เตอร์ต้อนรับและส่วนท างาน 
   ข. ผังพื้นที่ พ้ืนที่ส าหรับผู้ปกครองสามารถนั่งพักคอย และดูเด็กท ากิจกรรมได้ 
แต่จะต้องจ ากัดพ้ืนที่ไม่ให้ผู้ปกครองสามารถไปห้องท ากิจกรรมได้ง่าย แต่สามารถมองเห็นในห้องท า
กิจกรรมได้  
  4) ห้องครัว 
   ก. การใช้สอยพื้นที่ ห้องครัวใช้ส าหรับเตรียมอาหารและการซักล้าง จึงควร
ออกแบบแยกออกจากพ้ืนที่ท ากิจกรรมของเด็ก แต่สามารถมองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมได้ 
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   ข. ผังพื้น สามารถเป็นส่วนเตรียมอาหารแบบเปิดได้ ส าหรับเก็บอาหารและ
ส่วนผสมอาหาร 
  5) ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่/ ห้องประชุม 
   ก. การใช้สอยพื้นที่ เป็นพื้นที่ส าหรับเจ้าพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนและประชุมงาน 
หรือส าหรับใช้เตรียมการเรียนการสอน และเก็บอุปกรณ์การสอน 
   ข. ผังพื้นที่ ควรจัดวางให้อยู่ไกลจากทางเข้า-ออกหลัก 
  6) ห้องน้ าส าหรับเด็ก 
   ก. การใช้สอยพื้นที่ เป็นห้องน้ าส าหรับเด็ก 
   ข. ผังพื้นที่ เครื่องสุขภัณฑ์ควรใช้เป็นขนาดส าหรับเด็ก เพ่ือให้เด็กใช้เองได้ง่าย 
ควรมีอย่างน้อย 2 ห้อง และแยกชาย-หญิง ห้องน้ าควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนที่ท ากิจกรรม และ
พ้ืนที่ส่วนกลาง  
 ซึ่งรายละเอียดด้านบนจะแบ่งประเภทตามสิ่งอ านวยความสะดวก การแชร์พ้ืนที่ร่วมกัน เช่น 
ทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ า เป็นต้น สถานที่ใช้งานร่วมกันจ าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีแตกต่างกัน 
แต่พ้ืนที่ทุกส่วนควรสามารถเข้าถึงได้จากพ้ืนที่ส่วนทางเข้าและพ้ืนที่ต้อนรับ ความเชื่อมโยงของผัง
พ้ืนที่ ผังพ้ืนที่ควรจะจัดให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายในส่วนของพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
และจะต้องมีความเชื่อมโยงของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นเสมือน
ลานกว้าง ที่สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้ง่าย การจัดโครงสร้างวัตถุ และกิจกรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาของการเรียนรู้ได้  ในการออกแบบลานกว้าง คือเป็นพ้ืนที่เปิดขนาดใหญ่ ที่เด็กจะสามารถใช้
พ้ืนที่ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ ความเชื่อมโยงของพ้ืนที่มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) พ้ืนที่ต้อนรับ ควรสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้า-ออกหลัก และสามารถ
ดูแลตรวจสอบคนที่เข้า-ออกพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่พักคอย ไปยังทางเข้า-ออกหลักได้ 
  2) พ้ืนที่พักคอย ควรสามารถมองเห็นได้จากพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่และพ้ืนที่ต้อนรับ 
  3) ห้องประชุม ควรสามารถเข้าได้จากทางเข้า-ออกหลัก และพ้ืนที่พักคอย รวมถึง
พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน 
  4) พ้ืนที่เรียนรู้ควรอยู่ระหว่างทางเข้า-ออกหลักและพ้ืนที่พักคอย เพ่ือผู้ใช้งานจะ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  5) พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ ควรออกแบบให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินระหว่างทาง-เข้าออก
หลัก พ้ืนที่ต้อนรับ และพ้ืนที่บริการได้ง่าย ออฟฟิศควรแยกออกจากพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
เพ่ือสมาธิในการท างาน 
  6) ทางเดิน ควรจัดให้สามารถเดินระหว่างพ้ืนที่ผู้ปครอง และพ้ืนที่ท ากิจกรรมของเด็ก
ได้ง่าย โดยสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิจกรรมได้ทันที เพ่ือความปลอดภัยของเด็กเม่ือท ากิจกรรม 
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  7) พ้ืนที่ท ากิจกรรมของเด็ก ควรจะอยู่ตรงกลางของพ้ืนที่ทั้งหมด และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ทุกส่วนได้ด้วยการมองเห็น รูปแบบพื้นที่ควรสามารถติดต่อสื่อสารกับพื้นท่ีส่วนอื่น
ได้ง่าย 
  8) ห้องน้ าส าหรับเด็ก เจ้าหน้าที่ และสาธารณะ ควรจะใช้งานได้อยู่เสมอ และสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก จากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
 2.4.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย (2559) ได้ก าหนดมาตรฐานการ
จัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไว้ดังนี้ 
  1) ที่ตั้ง 
   ก. สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรอยู่ในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงอันตราย หากไม่สามารถหลักเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัยตามมาตรฐานความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
   ข. ไม่ควรอยู่ใกล้ถนนหรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับค่ัง หากมี
ความจ าเป็นต้องสร้างอาคารให้ห่างจากริมถนนไม่น้อยกว่า 20 เมตร และมีรั้วเพ่ือป้องกันอันตราย 
   ค. พ้ืนที่ก่อสร้างควรเป็นพ้ืนที่สามารถรับน้ าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และ
เป็นพื้นที่ท่ีน้ าท่วมไม่ถึง 
  2) จ านวนชั้นของอาคาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็น
อาคาร 2 ชั้นขึ้นไป ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น 
  3) ความสูงของห้องจากพ้ืนถึงเพดาน ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 2.8 เมตร มีดวงไฟที่
ให้แสงสว่างได้เพียงพอ หรือใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์ (สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550) 
  4) ทางเข้า-ออกตัวอาคาร ประตูทางเข้า-ออกจากตัวอาคารควรมีอย่างน้อย 2 ทาง 
และทางเข้าควรมีความกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้
สะดวก หากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
  5) ประตูและหน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาดและจ านวนที่
เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
นับจากพ้ืน และหน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อม
ได้กว่างและชัดเจน ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆมาปิดกั้นช่องทางลมและแสงสว่าง 
  6) บันได ไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกตั้ง
ของบันไดสูงไม่เกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นมีราวและ
ลูกกรงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีราวเตี้ยเหมาะส าหรับเด็กเกาะขึ้นบันได และระยะห่างของลูกกรง
ต้องไม่เกิน 17 เซนติเมตร 
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  7) พ้ืนที่ใช้สอยควรจัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมอ่ืนๆของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทาน
อาหาร และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย 
เฉลี่ยพื้นที่ใช้สอย 2 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจะจัดรวม
เป็นห้องอเนกประสงค์ โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุแกรณ์ตามความ
เหมาะสม และข้อจ ากัดของพื้นที่โดยมีแนวทางดังนี้ 
   ก. พ้ืนที่ท ากิจกรรม พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก อาจจัดแยกเป็นห้อง
เฉพาะหรือจัดรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมหลายๆอย่างก็ได้ โดยพื้นที่เดียวกันแต่
ต่างเวลากัน และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และย้ายเครื่องใช้ตามความเหมาะสม ตามข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ (สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550) และควร
ออกแบบให้มีพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้รวมกลุ่ม และแยกกลุ่มย่อย ในกิจกรรมการเรียนรู้อิสระ และการ
เล่นสร้างสรรค์ พ้ืนห้องต้องไม่ลื่น และไม่ชื้น ควรเป็นพื้นไม้หรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
ท าความสะอาดได้ง่าย และอยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ จัดวางสิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบ และมี
การยึดติดกับผนัง หรือพ้ืนอย่างมั่นคง ในกรณีที่เครื่องใช้นั้นล้มได้ง่าย เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของ
เครื่องใช้ต่างๆต้องหุ้มด้วยวัสดุที่นุ่ม เพื่อป้องกันการกระแทกของเด็ก 
   ข. พ้ืนที่ส าหรับการนอน ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก 
   ค. พ้ืนที่รับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ทั้งนี้ 
บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และ
ควรจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย และใช้งานได้ดี 
   ง. บริเวณท่ีพักเด็กป่วย ต้องแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา
เครือ่งเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และเด็กต้องอยู่ในสายตาของผู้ดูแลตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจัดห้องพัก
เด็กป่วยเป็นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 
   จ. บริเวณพ้ืนที่ห้องครัวและจัดเตรียมอาหาร ต้องแยกห่างจากบริเวณพ้ืน 
ที่ส าหรับเด็กพอสมควร มีเครื่องใช้ที่จ าเป็น รวมทั้งที่ล้าง และเก็บภาชนะเครื่องใช้ต่างๆที่ถูก
สุขลักษณะ โดยเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก 
   ฉ. บริเวณพ้ืนที่ท าความสะอาดตัวเด็ก ในกรณีที่มีห้องอาบน้ าจะต้องมีที่ใช้
ส าหรับท าความสะอาดตัวเด็กและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามสมควร มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และพ้ืนไม่ลื่น 
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   ช. ห้องน้ าส าหรับเด็ก ในกรณีที่มีห้องน้ า ควรจัดให้ห้องน้ าแยกเป็นสัดส่วน 
ส าหรับเด็กชายและเด็กหญิง โดยเฉลี่ย 1 ที่ต่อเด็ก 10-12 คน โถส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก 
หรือมีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้ืน
ไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่กลอน หรือกุญแจและมีส่วนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กได้จากภายนอก 
หากห้องส้วมอยู่ภายนอกอาคาร จะต้องไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน กรณีไม่สามารถท าห้องส้วมส าหรับเด็ก
เป็นการเฉพาะได้ อาจจะดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
   ซ. ห้องอเนกประสงค์ ส าหรับใช้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก กรณีท่ีไม่มีห้องเป็น
สัดส่วน การรับประทานอาหาร ต้องค านึงถึงความสะอาด และการจัดพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของกิจกรรมหากเป็นอาคารชั้นเดียวต้องมีผ้าใต้หลังคา หากเป็นอาคารที่มากกว่า 2 ชั้น ควร
จัดให้ชั้นบนสุดมีฝ้าใต้หลังคา โดยมีความสูงจาดพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร แต่กรณีท่ีมีความ
สูงเกินกว่า 2.4 เมตร อาจจะไม่มีฝ้าเพดานก็ได้ 
   ฌ. บริเวณพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูล จะต้องมีพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและ
ภายนอกตัวอาคาร โดยมีจ านวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
  8) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะกับเด็ก
ปฐมวัย ให้เด็กสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็น
ส าคัญ 
 2.4.3 การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ให้สัมพันธ์กับกิจกรรม และพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย 
การจัดองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การรวมเอาหน่วยย่อยหลายหน่วยมาประกอบกันเพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน หรือความประสานสอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่หน่วยย่อยของ
การออกแบบภายใน หมายความถึง ขนาด รูปทรง เส้นสาย พื้นที่ จังหวะ ความหนักเบา เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อรวมในสัดส่วนที่พอเหมาะก็จะเกิดเป็นเอกภาพ (“ตกแต่งภายในกับหลักในการออกแบบ”, 2554) 
 การออกแบบตกแต่งภายในต้องให้ความส าคัญกับการจัดพ้ืนที่ใช้สอย โดยอ้างอิงจาก
พฤติกรรมการท ากิจกรรมต่างๆภายในที่พักอาศัย เพื่อจัดการพื้นที่ใช้สอยและเครื่องเรือนให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ทั้งในด่านความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตภายในที่พักอาศัย นอกเหนือไปจากนี้แล้วยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของการทางสัญจร
ภายในที่อยู่อาศัยอีกทั้งระยะและขนาดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยตามมาตรฐานที่ก าหนด (Time-saver 
Standards) (ณฤดี สีแก้วมี, 2557)  
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2.5 แนวคิดการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน (POE) 
 2.5.1 ความหมายของการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน 
 การประเมินหลังการใช้งาน หรือ Post-occuupancy Evaluation (POE) หมายถึง การ
ประเมินประสิทธิภาพของสภาพแวดแวดล้อมที่ออกแบบภายหลังการเข้าใช้งานพื้นที่ โดยเป็นขั้นตอน
หนึ่งในกระบวนการประเมินที่เกี่ยวกับอาคาร ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการวางแผนท าโครงร่างการ
ออกแบบก่อสร้างและการเข้าใช้งานพื้นที่ (Zimring & Reizenstein, 1980) สอดคล้องกับ พรีสเซอร์, 
ราบิโนวิสซ์ และ ไวท์น (Preiser, Rabinowitz & White, 1988) ที่ให้ความหมายไว้ว่า “เป็น
กระบวนการประเมินอาคารอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ภายหลังจากอาคารก่อสร้างเสร็จ และมีการ
เข้าครอบครองพ้ืนที่” ซึ่งการประเมินโครงการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อพิสูจน์หรือตรวจสอบใดๆ 
หากแต่เป็นการค้นคว้าวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพ้ืนที่ (Stufflebean & Shinkfield. 
2007)  
 สอดคล้องกับ นิศา ชูโต (2538) และ สมชาย ดุรงค์เดช (2542) ที่กล่าวว่า “การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการพิจารณา เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทาง
วิธีการปรับปรุงแก้ไขและจัดการเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โครงการให้ดียิ่งขึ้น” โดยท าการศึกษาและประเมินในเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารตาม
โครงสร้างขั้นตอน ในเชิงทางสถาปัตยกรรม การประเมินหลังการใช้งานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม
และพฤติกรรม (Wener, 1989)  
 สอดคล้องกับ ปัญจพงศ์ นาคะบุตร (2553) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมินหลังการใช้งานเป็น
วิธีการที่ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์มาผสมกับวิธีการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พฤติกรรม สภาพแวดล้อม แนวคิดเก่ียวกับประเมินหลังการใช้งาน หรือ Post-occuupancy 
Evaluation (POE) เริ่มมีการศึกษาในครั้งแรกเม่ือปี 2503 และแพร่หลายมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเป็นกระบวนการในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานอาคารซึ่งมีการก่อสร้าง 
และได้เปิดใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว มุ่งเน้นไปที่การศึกษาความต้องการใช้งาน ที่มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดในการออกแบบ เพ่ือทราบถึงปัญหาและข้อมูลการใช้งานจริง โดบผลการประเมินจะน าไปสู่
ข้อเท็จจริงการออกแบบและใช้งาน เพื่อข้อมูลที่ได้จะได้น ามาแก้ไขปรับปรุงปัญหาในปัจจุบันของการ
ใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงออกแบบในครั้งต่อไป  
 จึงสรุปได้ว่า การประเมินการใช้งาน คือ การประเมินทางกายภาพของพ้ืนที่ใช้งานภาย
หลังจากอาคารก่อสร้างเสร็จ และมีการเข้าครอบครองใช้งานพื้นที่อย่างเป็นระบบและตามโครงการ
สร้างข้ันตอน โดยเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และพฤติกรรม ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
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ในเรื่องวัตถุประสงค์แรกเริ่ม ความต้องการ และสภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขพ้ืนที่ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพพ้ืนที่โครงการให้ดีขึ้นในอนาคต 
 2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน 
 โฮเจน และเชอรี่แดน (Horgen & Sheridan,1996) กล่าวว่าการประเมินหลังการใช้งาน 
ส าหรับอาคารที่ต้องการท าการปรับปรุง การประเมินอาคารหลังการใช้งานนั้นจะเน้นไปที่ การ
ประเมินส่วนใช้งาน (Function) องค์ประกอบหลักโดยรอบอาคาร (Built environment) เป็นหลัก
รูปแบบการประเมินหลังการใช้งาน ได้ถูกพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า 20 ปี 
เครื่องมือในการประเมินจะใช้แบบสอบถามเป็นตัวเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อาคาร ได้แก่ ความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นที่มีต่อส่วนใช้งานของอาคาร 
 ปัญจพงศ์ นาคะบุตร (2553) ยังได้อธิบายอีกว่า การประเมินหลังการเข้าใช้เป็นการประเมิน
อย่างมีระบบวิธี (Systematic-Post Occupancy Evaluation) คือมีการน าเอาวิธีการค้นคว้าวิจัยที่มี
ระบบ มีวิธีการที่ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์มาผสมกับวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น 
พฤติกรรม สภาพแวดล้อม  
 ณิชา มุนินทร์นิมิตต์ (2555) ให้ความหมายว่า การประเมินหลังการใช้งาน คือ การศึกษาเพ่ือ
ท าการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งานส าหรับพื้นที่ท่ีต้องการพัฒนาและปรับปรุง การประเมินหลังการใช้
งานจะมุ่งเน้นไปที่ การประเมินการใช้งานในปัจจุบันของพ้ืนที่ ที่มีความสอดคล้องกับความตั้งใจและ
แนวความคิดของผู้ออกแบบ รวมถึงการใช้งานที่เกิดขึ้นนอกเหนือ จากความตั้งใจและแนวความคิด
ของผู้ออกแบบ เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และลักษณะทางกายภาพโดยรอบของพ้ืนที่
เป็นหลัก เพื่อให้ทราบถึง ผลจากการใช้พ้ืนที่ตลอดจนปัญญาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการใช้งานจริง เพื่อ
เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ในอนาคต 
 วีเนอร์ (Wener, 1989) ให้ความหมายว่า การประเมินอาคารหลังการใช้งานเป็นการศึกษา
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารภายหลังการเข้าครอบครองพ้ืนที่ส าหรับ
อาคารที่ต้องการท าการปรับปรุงในทางสถาปัตยกรรม การประเมินอาคารหลังการใช้งานเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับสังคมและพฤติกรรม 
 วู้ดท์ (Voodt, 2004) ได้อธิบายไว้อีกว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ได้เลือกใช้ POE เป็นเครื่องมือใน
การประเมินอาคาร เนื่องจาก POE เป็นวิธีการวิจัยที่เปิดกว้าง เพ่ือนักวิจัยจะสามารถน าวิธีการนี้ไป
พัฒนาให้เข้ากับงานวิจัยของตนได้ 
 2.5.3 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน 
 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินหลังการใช้งาน ประกอบไปด้วยการประเมิน 3 ด้าน คือ 
(Preiser, et al., 1988 อ้างใน ปรีชญา ครูเกษตร และณัฐพนธ์ อนุสรณ์ทรางกูร, 2559) 
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  2.5.3.1 ด้านเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคาร (Technical Elements) เป็น
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ว่าด้วยเรื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เช่น 
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบท าความร้อนความเย็นภายในอาคาร เป็น
ต้น 
  2.5.3.2 ด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Elements) เปน็การประเมินศักยภาพ
ของพ้ืนที่ใช้งานในเรื่องความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมกับความต้องการทางกายภาพของผู้ใช้ ซึ่งมี
ผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้อาคาร 
  2.5.3.3 ด้านพฤติกรรม (Behavior Elements) ในด้านนี้จะมีเรื่องของจิตวิทยาและ
การรับรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของความพึงพอใจ และความเป็นมาของผู้ใช้อาคาร 
 2.5.4 รูปแบบการประเมินหลังการใช้งาน 
 รูปแบบของการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและความละเอียดของข้อมูล โดย
การประเมินหลังการใช้งานสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ (Presier, et al., 1988) 
  2.5.4.1 การประเมินข้อมูลแบบกว้าง (Indicative POE) เป็นการประเมินข้อมูลขั้น
พ้ืนฐาน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของพ้ืนที่โดยรวมเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการใช้พ้ืนที่ 
ศึกษาประสิทธิภาพของพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนอื่นๆ เช่น ความต้องการและปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานพ้ืนที่ เกณฑ์การ
ออกแบบพ้ืนที่และการใช้สอย โดยการส ารวจพื้นที่จริง ศึกษาข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และการใช้แบบสอบถาม ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผลการประเมิน และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเก็บข้อมูลแบบจ าเพาะต่อไป 
  2.5.4.2 การประเมินข้อมูลแบบจ าเพาะ (Investigative POE) เป็นการประเมินข้อมูล
ต่อจากการประเมินข้อมูลแบบกว้าง เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก ครอบคลุมรายละเอียดและเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น เช่น เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะบางช่วงเวลา หรือเลือกเก็บข้อมูลพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งในอาคารเพ่ือ
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ศึกษาในเรื่องปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผล
ต่อการใช้งานพื้นที่ เช่น ความต้องการของพ้ืนที่ท ากิจกรรม พฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการ
เดียวกับการประเมินข้อมูลแบบกว้าง แต่สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาได้ละเอียดชัดเจนมากกว่า 
  2.5.4.3 การประเมินข้อมูลเชิงลึก (Diagnostic POE) เป็นการประเมินข้อมูลขั้น
สุดท้าย เก็บข้อมูลต่อเนื่องมาจากการประเมินข้อมูลแบบจ าเพาะ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้เมื่อต้องการ
เก็บข้อมูลในเชิงลึกที่วิธีอ่ืนไม่สามารถท าได้ หรือเมื่อพบจุดบกพร่องจากขั้นตอนการประเมินข้อมูล
แบบจ าเพาะ จึงปรับเปลี่ยนแก้ไขวิธีการเก็บข้อมูลในการประเมินข้อมูลเชิงลึก  ด้วยรูปแบบวิธีการที่
ซับซ้อนมากข้ึน มีการเก็บข้อมูลหลายตัวแปร น าวิธีการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลอง
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มาใช้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม การส ารวจพื้นที่จริง การสังเกตุการณ์ และการวัดระยะ มีการ
เปรียบเทียบปัจจัยหลายประการส าหรับพื้นท่ีใช้งานเพียงส่วนเดียว น าไปเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอาคาร
อ่ืนๆที่มีรูปแบบการใช้งานใกล้เคียงกัน เพื่อการปัจจัยที่ส่งผลต่อข้อมูลหลัก ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้
ระยะเวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงต้องมีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล ซึ่งผลสรุปการประเมินจะ
น ามาเป็นข้อก าหนดการจัดการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต 
 2.5.5 เกณฑ์การประเมินพื้นที่หลังการใช้งาน 
 ด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน “อาคารที่ดี คืออาคารที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการ
ใช้งาน ผู้ใช้อาคารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และความปลอดภัย” วู้ดท์ 
และวีเจน (Voordt & Wegen, 2005 อ้างใน วรรัตน์ ผลทวี, 2557) ได้แบ่งเกณฑ์ส าหรับประเมิน
คุณภาพอาคารเป็น 9 ประการ ดังนี้ 
  2.5.5.1 ความสามารถในการเข้าถึงและที่จอดรถ (Reachability and Parking 
Facilities) คือ อาคารต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกทั้งกรณีใช้รถส่วนตัวและระบบขนส่งสาธารณะ มี
จ านวนที่จอดรถเพียงพอกับการใช้งาน และเมื่อเกิดเหจุการณ์ฉุกเฉิน รถพยาบาล หรือรถดับเพลิง
สามารถเข้าถึงตัวอาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  2.5.5.2 ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
   2.5.5.2.1 การเข้าถึงทางกายภาพ คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวอาคารและเข้าใช้
งานพ้ืนที่ต่างๆได้สะดวก มีการออกแบบเส้นทางสัญจร รวมทั้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และค านึงถึง
หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) ของผู้ใช้งานคนปกติและคนพิการ 
   2.5.5.2.2 การเข้าถึงทางจิตวิทยา คือ ความรู้สึกดีของผู้ใช้งาน สามารถหา
ทางเข้าออกได้สะดวก รูปแบบการจัดพื้นที่ใช้งานง่ายแก่การรับรู้และเข้าใจ มีการแบ่งพ้ืนที่ชัดเจน
ระหว่างพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัวเป็นต้น 
  2.5.5.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ อาคารที่มีประสิทธิภาพ คืออาคารที่สามารถ
ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และมีความคุ้มค่ากับการลงทุนก่อสร้างโครงการ แบ่งออกเป็น 8 
องค์ประกอบ คือ 
   2.5.5.3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง พื้นที่เข้าถึงได้ง่าย 
   2.5.5.3.2 ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่ มีการแบ่งพ้ืนที่ต้องการความ
เป็นส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ 
   2.5.5.3.3 ความเพียงพอของขนาดพ้ืนที่ใช้งาน  ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆที่
เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ในแนวราบ 
   2.5.5.3.4 ความเพียงพอของความสูงเพดาน ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่ในแนวดิ่ง 
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   2.5.5.3.5 ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออก มีเพียงพอทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่ง 
   2.5.5.3.6 ความเหมาะสมการใช้สีและวัสดุ ท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย 
   2.5.5.3.7 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ครบครันตามความ
ต้องการ 
   2.5.5.3.8 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดี 
  2.5.5.4 ความยืดหยุ่น (Flexibility) เราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เมื่อเวลาผ่านไป กิจกรรมที่มีอยู่มักมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้นอาคารจึง
ควรมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง กลุ่มผู้ใช้ที่มีความต้องการแตกต่างกัน และรองรับกิจกรรมที่หลากหลายได้ 
  2.5.5.5 ความปลอดภัย (Safety) สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆควรมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งานตามหลักการยศาสตร์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน
รู้สึกปลอดภัยและลดความเสี่ยง เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย การใช้วัสดุโครงสร้างอาคารที่แข็งแรง
คงทน และมีเสถียรภาพ ความปลอดภัยของบันไดและลิฟท์ เป็นต้น 
  2.5.5.6 การจัดพ้ืนที่ (Spatial Orientation) การจัดพ้ืนที่มีความชัดเจน สามารถรับรู้
และเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพ้ืนที่
สาธารณะ พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพ้ืนที่ส่วนตัว โดยการเลือกใช้สี รูปแบบและวัสดุการตกแต่งพ้ืน ผนัง 
และเพดาน ป้ายประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์และตัวอักษรต่างๆ มีความชัดเจนและจดจ าได้ง่าย   
  2.5.5.7 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) การจัดสภาพแวดล้อมและแบ่งพ้ืนที่ให้เกิดความ
เป็นส่วนตัว ในการมองเห็นและได้ยิน มีระยะห่างระหว่างบุคคล คือขอบเขตที่ว่างรอบตัวบุคคล   และ
การมีอาณเขตครอบครอง ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในด้านความรู้สึกปลอดภัย เป็น
ประเด็นส าคัญต่อการออกแบบสภาพแวดล้อม กาารจัดที่นั่ง การก าหนดระยะห่าง ตลอดจนการ
บริหารจัดการพื้นที่ใช้สอย โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2544) 
  2.5.5.8 สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ (Heal and Physical Well-being)  
สภาพแวดล้อมภายในอาคารส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างาน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่ง
สภาพแวดล้อมในอาคารประกอบด้วย  
   2.5.5.8.1 แสง (Light) ควรมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรม ไม่ให้เกิด
ความมืดหรือสว่างจนเกินไป เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสายตา  
   2.5.5.8.2 เสียงรบกวน (Noise) เสียงที่ดังมากจะท าให้เสียสมาธิในการท า
กิจกรรม ก่อให้เกิดความรู้สึกร าคาญ ควรมีการใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือแยกพ้ืนที่ที่ต้องการความสงบ
ออกจากพ้ืนที่สาธารณะ 
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   2.5.5.8.3 สภาพอากาศภายในอาคาร (Interior Climate) อุณหภูมิและ
ความชื้นของอาคารควรอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานรู้สึกสบาย และควรมีระบบการหมุนเวียน
อากาศภายในและภายนอกที่ดี ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ป้องการการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย  
  2.5.5.9 ความยั่งยืน (Substainability) อรรจน์ เศรษฐบุตร (2551) ได้อธิบายไว้ว่า 
อาคารที่มีการออกแบบอย่างยั่งยืนหรืออาคารสีเขียวจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
   2.5.5.9.1 ความสอดคล้องกับกับสภาพอากาศ จัดวางพ้ืนที่ใช้สอยตามทิศทาง
แดดและลม เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่อยู่สบาย 
   2.5.5.9.2 ความน่าสบาย ในสภาวะเชิงอุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง และคุณภาพ
อากาศภายใน 
   2.5.5.9.3 การใช้พลังงานธรรมชาติมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ า พลังงานจากดิน และพลังงานจากลม  
 
ตารางที่ 2.1: ตารางแสดงหลักเกณฑ์ 9 ประการส าหรับการประเมินส่วนใช้งานอาคาร  
 

หลักเกณฑ์หลักของคุณภาพอาคาร ล าดับที่ หลักเกณฑ์ย่อยของคุณภาพอาคาร 

1. ที่จอดรถ 1 เข้าถึงได้ง่าย 
 2 มีที่จอดรถ 

2 .การเข้าถึง 3 การเข้าถึงทางกายภาพ 

 4 การเข้าถึงทางสภาพจิตใจ 
3 .ประสิทธิภาพ 5 ที่ตั้งของสถานที่ 

 6 ช่องทางเข้า-ออกที่เพียงพอ 

 7 พ้ืนที่โดยรวมเหมาะสม 
 8 พ้ืนที่เพียงพอในแต่ละชั้น 

 9 ความสูงเพียงพอในแต่ละชั้น 
 10 การใช้สีและวัสดุเหมาะสม 

 11 อุปกรณ์เครื่องใช้เพียงพอและเหมาะสม 

 12 บรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
4 .ความยืดหยุ่น 13 ความยิดหยุ่นของการจัดพ้ืนที่ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ): ตารางแสดงหลักเกณฑ์ 9 ประการส าหรับการประเมินส่วนใช้งานอาคาร  
 

หลักเกณฑ์หลักของคุณภาพอาคาร ล าดับที่ หลักเกณฑ์ย่อยของคุณภาพอาคาร 

 14 ปรับใช้พ้ืนที่ได้ง่าย 
5  .ความปลอดภัย  15 การออกแบบความปลอดภัยของผู้ใช้

อาคาร 
 16 ความปลอดภัยสาธารณะ 

 17 ความปลอดภัยทางโครงสร้าง 

 18 การป้องกันอัคคีภัย 
 19 ความปลอดภัยทางจราจร 

 20 ความปลอดภัยทางสารเคมี 

6 .การจัดพ้ืนที่ 21 สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ 
 22 ความสวยงามของรูปด้าน 

7 .ความเป็นส่วนตัว 23 ความเป็นส่วนตัว 

 24 การปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 
8 .มาตรฐานทางกายภาพ 25 ความสะอาด 

 26 เสียง 
 27 แสงสว่าง 

9 .ความยั่งยืน 28 ความยั่งยืน 

 
ที่มา:  Voordt, D.J.M.V.D., & Wegen, H.B.R.V.  (2005).  Architecture in Use. An 
 introduction to the programming, design and evaluation of buildings.  Oxford: 
 Elsevier, Architectural. 
 
 2.5.6 ระเบียบและวิธีการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน 
 วิธีการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ (HEFCE, 2006) 
  2.5.6.1 การเก็บข้อมูลส ารวจพื้นที่เบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกท่ีจะช่วยเชื่อมโยงข้อมูล
กันระหว่างผู้ประเมินกับองค์กร ผู้ประเมินจะเป็นก าหนดวิธีการ ก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย 
ศึกษาบริบทและประวัติความเป็นมา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททั่วไปท่ี
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เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องและข้อเสนอแนะในการประเมิน โดยการเก็บข้อมูล 
3 ส่วน ดังนี้ (ณิชา มุนินทร์นิมิตต์, 2555) 
   2.5.6.1.1 สภาพพ้ืนที่ (Setting) การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
รวมถึงสถานที่ตั้งโดยรอบของพ้ืนที่ เพื่อท าความเข้าใจองค์ประกอบของพ้ืนที่และขอบเขตของพ้ืนที่
โครงการที่จะท าการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
   2.5.6.1.2 บริบท (Context) การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยรอบพ้ืนที่ ลักษณะการใช้พื้นที่ ความสัมพันธ์กันและบริบททางกายภาพ รูปแบบกิจกรรมและ
ความต้องการของพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมของผู้ใช้งาน 
   2.5.6.1.3 ผู้ใช้งาน (User) ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และรูปแบบกิจกรรม
การใช้งาน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน  
   2.5.6.1.4 แนวคิดและทัศนคติ (Intent & Concept) ของผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร
โครงการ เพ่ือเข้าใจกระบวนการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่มจนก่อสร้างแล้วเสร็จถึงสภาพการใช้งานใน
ปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร 
  2.5.6.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมายของการประเมิน ว่าสามารถสร้างความรู้ทางด้านจิตวิทยาสภาพแวดล้อมและน าไปใช้
ได้อย่างไร รวมถึงพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ มาตรฐานที่ใช้ต้องเป็นมาตรฐานสากลที่
บุคคลทั่วไปยอมรับหรือเป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเองแล้วแต่โครงการนั้นๆ  
  2.5.6.3 การออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เครื่องมือส าหรับการเก็บรวมรวม
ข้อมูลในการประเมิน สามารถจ าแนกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ (HEFCE, 2006) 
   2.5.6.3.1 การส ารวจและสังเกตการณ์ (Walk Through and Observation) 
เป็นวิธีที่นักวิจัยเก็บข้อมูลโดยการศึกษารูปแบบการใช้งานของพ้ืนที่ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ในสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์หนึ่ง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
    - การสังเกตโดยตรง เช่น การจดบันทึก การวัดระยะพ้ืนที่ การถ่ายภาพ 
เกีย่วกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ 
    - การสังเกตค้นหาร่องรอย ในลักษณะทางกายภาพที่เป็นหลักฐาน
สะท้อนพฤติกรรมการใช้พื้นที่ 
    - การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มบุคคล
หรือตัวอย่างที่ส ารวจ และจดบันทึกเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม
ผู้ใช้งาน 
   2.5.6.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) เป็นวิธีการถาม-ตอบของผู้สัมภาษณ์
และผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้เตรียมหัวข้อค าถามไว้ก่อนแล้ว และค่อยเลือกผู้ที่จะถูกสัมภาษณ์
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ตามความเหมาะสม  โดยผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามเพ่ือแสดงทัศนคติและความคิดเห็น ข้อดีของการ
สัมภาษณ์คือ ได้ข้อมูลที่ผู้สัมภาษณ์มีโอกาสอธิบายขยายความค าถามได้มากขึ้น ในกรณีที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่เข้าใจค าถาม และผู้ให้สัมภาษณ์สามารถขยายความค าตอบได้มากกว่าการเขียน ท าให้
ผู้สัมภาณ์ได้รับค าตอบที่เฉพาะเจาะจงและมีความถูกต้องแม่นย า เข้าใจถึงประเด็นปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน แต่ข้อเสียของการสัมภาษณ์คือ หากมีกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสัมภาษณ์มีจ านวนหลายคนและ
อยู่ต่างสถานที่กัน จะเกิดความล าบากและท าให้เสียเวลานานในการรวบรวมข้อมูล วิธีการสัมภาษณ์มี 
2 วิธี คือ 
    - การสัมภาษณ์แบบมีโครงการสร้าง (Structure Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบตั้งค าถามท่ีก าหนดรูปแบบค าตอบให้เลือกตอบที่ชัดเจนในขอบข่ายที่ก าหนด 
    - การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็น
การสัมภาษณ์แบบตั้งค าถามที่ไม่ก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ เป็นค าถามเปิดที่ต้องการค าตอบที่เป็น
ข้อเท็จจริง และแสดงเหตุผลจากผู้ตอบที่มีทัศนคติความคิดเห็นที่แตกต่างกันของแต่ละคน 
   2.5.6.3.3 การสร้างกลุ่มตัวอย่าง (Focus Groups) เป็นวิธีที่ดีในการดึงข้อมูล
จากหลายคนและหลายประเด็นพร้อมกัน ท าให้ได้รับข้อมูลที่มีความครอบคลุมในเนื้อหาและมี
คุณภาพมากขึ้น ข้อเสียของการสร้างกลุ่มตัวอย่างคือใช้เวลาน้อยการการท าแบบสอบถาม และเก็บ
ข้อมูลได้หลายคนพร้อมกัน และสามารถตั้งค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงและได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้
สัมภาษณ์ ส่วนข้อเสียคือ ข้อมูลยังไม่น่าเชื่อถือเท่าสถิติจากการท าแบบสอบถาม และอาจมีความ
คิดเห็นที่อคติในประเด็นค าถามได้ ท าให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ 
    - การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เป็นวิธีที่ช่วยในการแก้ปัญหา
จากการส ารวจสังเกตการณ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้จาก
ประสบการณ์โดยตรงจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสียคือ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
เสียเวลาอย่างน้อยครึ่งวัน เพ่ือนัดหมายร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่ง
บางคนอาจจะไม่สะดวกท่ีจะร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
    - การท าแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นแบบฟอร์มใช้เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยต้องท าแบบสอบถามให้ดูน่าสนใจ น่าเชื่อถือ ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง
เลือกไว้ตอบตามความสมัครใจ แบบสอบถามมุ่งเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ความเห็น ตลอดจน
ทัศนคติ แบบสอบถามมีข้อดีตรงที่ประหยัดเวลากว่าเครื่องมือแบบอ่ืน และเหมาะส าหรับการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มคนจ านวนมาก ส่วนข้อเสียคือ ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ค าตอบที่ลงรายละเอียดได้ไม่
ชัดเจนเท่าการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้เขียนแบบสอบถามไม่สามารถเข้าถึงทัศนติและความคิดเห็นที่แท้จริง
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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      1. ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เป็น
ค าถามที่ไม่มีค าตอบให้ผู้ตอบ ผู้ตอบค าถามใช้ทัศนคติ และความคิดเห็นในการตอบด้วยตนเอง  
      2. ลักษณะค าถามปลายปิด (Closed Questions) เป็นค าถามที่
มีค าตอบที่กระชับมีขอบเขตชัดเจนก าหนดให้เลือกไว้แล้ว  
   2.5.6.3.4 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลต้องพิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายและวิธีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละส่วน เพื่อสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม หลังจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์
ข้อมลู ซึ่งวิธีการขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลที่มี อาจใช้วิธีการหาค่าทางสถิติในการอธิบายข้อมูล การ
ตีความหมายของข้อมูลเป็นการพิจารณาหาข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่มีการใช้งานใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยให้สรุปปัญหาได้ชัดเจนมากข้ึน เช่น การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดพ้ืนที่ใช้งาน และความต้องการในการใช้พื้นที่ของแต่ละพ้ืนที่ 
   2.5.6.3.5 การสรุปผลการประเมิน ผู้ประเมินจะต้องสรุปข้อมูลในกระชับ และ
แจกแจงประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจน และสามารถหาแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ได้ต่อไป 
   2.5.6.3.6 การน าเสนอข้อมูลการประเมิน ผู้ประเมินควรน าเสนอข้อมูลใน
หลายๆทาง หัวข้อของเรื่องที่แตกต่างกันควรมีการน าเสนอที่แตกต่างกันด้วย (Wolfgang, 
Rabinowitz & White 1988) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลังการใช้งานข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การ
ประเมินหลังการใช้งานศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน
เฉพาะในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพของพ้ืนที่ใช้สอยภายในพ้ืนที่ และศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานพ้ืนที่ เพื่อทราบถึงปัญหาในการใช้งานพ้ืนที่และสรุปแนวทางการปรับปรุงการจัดการเชิงพื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตุประสงค์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่หลังการใช้งาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการเก็บ
และรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างแนวทางการจัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ข้อมูลพื้นที่ในการจัดการและออกแบบพ้ืนที่ภายใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์พัฒนาเด็ก  
 ผู้วิจัยได้เลือกที่จะประเมินองค์ประกอบเพียง 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Elements) จะเก่ียวข้องกับความพอดีระหว่างตัว
อาคารและกิจกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่ คือ ความสามารถของผู้ใช้ในการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ทางองค์ประกอบด้านกานใช้สอยของ POE เริ่มต้นโดยการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบกับกรณี
ของอาคาร รูปแบบใหม่ๆที่มีความสหลากหลาย รวมถึงรูปแบบอาคารจ าแนกเป็นปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
ตัวแปรด้านมนุษย์ (Human Factors) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัดส่วนทางกายภาพของมนุษย์ ความรู้สึก
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สะดวก ความรู้สึกปลอดภัยของบุคคลที่ใช้อาคาร การเก็บสิ่งของ (Storage) การติดต่อปฏิสัมพันธ์
และกระบวนของระบบการท างาน (Communication and Workflow) ความยืดหยุ่นและการ
ปรับเปลี่ยนของการใช้พื้นที่ (Flexibility and Change) และประโยชน์ใช้สอยอันเป็นพิเศษในอาคาร
แต่ละชนิด (Specialization within Building Types) 
 2. ด้านพฤติกรรม (Behavioral Elements) เกี่ยวข้องกันกับการรับรู้และความจ าเป็น
ทางด้านจิตวิทยาของผู้ใช้อาคารและท าอย่างไรจึงจะใช้งานอาคารได้สะดวก ซึ่งเป็นเกณฑ์ด้าน
จิตวิทยา และสังคม เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วไป เช่น ความ
เป็นส่วนตัว ความม่ันคง การสื่อความหมายของอาคาร การปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม การรับรู้
เกี่ยวกับการแออัดและอาณาเขตครอบครอง ทั้งส่วนสาธารณะและส่วนบุคคล  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทางกายภาพที่สอดคล้องเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก โดย
เน้นความส าคัญระหว่างพฤติกรรมและกิจกรรมของเด็ก เพ่ือศึกษาความต้องการของพ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม เป็นตัวก าหนดและก่อให้เกิดแนวทางการจัดการพ้ืนที่ทางกายภาพเพ่ือสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของเด็ก 
 โดยผู้วิจัยเลือกใช้เฉพาะเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 8 ประการ ส่วนของการประเมิน
ประสิทธิภาพพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ตามเกณฑ์การประเมินของ วู้ดท์ และวีเจน (Voordt & Wegen, 
2005 อ้างใน วรารัตน์ ผลทวี, 2557) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวการใช้งาน โดยใช้วิธีการ
เข้าไปส ารวจลักษณะพื้นที่ทางกายภาพและสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งาน  รวมทั้งศึกษาข้อมูลในเรื่อง
ลักษณะกิจกรรมและความต้องการของพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม แล้วท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ เพื่อทราบถึงความต้องการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง
และจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานตามสภาพการณ์จริงใน
ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 7 เกณฑ์ ดังนี้  

1) ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง พื้นที่เข้าถึงได้ง่าย 
2) ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่ มีการแบ่งพ้ืนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและพ้ืนที่

สาธารณะ 
3) ความเพียงพอของขนาดพ้ืนที่ใช้งาน  ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ใน

แนวราบ 
4) ความเพียงพอของความสูงเพดาน ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ในแนวดิ่ง 
5) ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออก มีเพียงพอทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
6) ความเหมาะสมการใช้สีและวัสดุ ท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย 
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7) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ครบครันตามความต้องการบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดี 

 
2.6 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลิตเติ้ลยิม 
 2.6.1 ประวัติองค์กร (“หลักสูตรการเรียนการสอน”, 2553) 
 ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม เป็นศูนย์ออกก าลังกายและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็ก 
ต้ังแต่วัย 4 เดือน ถึง 12 ปี โดยส่งเสริมศักยภาพและเสริมทักษะต่างๆด้วยครูฝึกสอนที่ช านาญ และ
มากด้วยประสบการณ์ โดยหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เน ้นหลักการของยิมนาสติก เพ่ือช่วย
เสริมสร้างทักษะในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง 
ควบคู่ไปกับจิตใจที่เบิกบาน พร้อมกับเล่นดนตรี ร้องเพลง และประกอบจังหวะในการเคลื่อนไหว 
เพ่ือให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ช่วยเสริมสร้างทักษะรอบด้านให้กับเด็ก รวมถึงพัฒนาทักษะการเข้าสังคม
กับเพ่ือน เด็กๆจะมั่นใจที่จะทดลองทักษะใหม่ๆ เพ่ือเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญาให้กับเด็ก 
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม เป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กชั้นน าของโลก ส าหรับ
เด็กตั้งแต่วัย 4 เดือน – 12 ปี โดยใช้หลักสูตรมาตฐานจากยิมนาสติกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและเสริมทักษะต่างๆให้เหมาะสมตามพัฒนาการของแต่ละวัย โดยในวัย 
4 เดือน - 3 ปี เน้นพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กด้วยการร้องและฟังเพลง วัย 3-5 ปี เน้น
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยยิมนาสติก และวัย 6-12 ปี เน้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ 
ด้วยการเต้นร า คาราเต้ และทักษะการกีฬา  
 2.6.2 นโยบายของธุรกิจ 
 โดยด าเนินเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิด “Three Dimensional Learning” คือ  
  2.6.2.1 ขยับร่างกาย (Get Moving) การออกก าลังกายจะท าให้เผาผลาญพลังงานได้
อย่างไร้ขีดจ ากัด อีกช่วยสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย พัฒนาความสมดุลและการ
ประสานงาน กระตุ้นให้ร่างกายเกิดความคล่องตัว พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เพ่ือสร้างนิสัยการใช้
ชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี 
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ภาพที่ 2.1: การขยับร่างกาย Get Moving 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
  2.6.2.2 ฝึกสมอง (Brain Boost) การออกแบบหลักสูตรเพ่ือเปิดโลกความคิดและ
ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ การออกก าลังกายเหล่านี้จะช่วยเสริมทักษะในการฟัง การตั้งสมาธิ และ

การกล้าตัดสินใจ โดยหลักสูตรจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ การรับรู้ รูปทรง สี ตัวเลข การ
เตรียมอนุบาล และการสร้างจินตนาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเม่ือเข้าสู่วัยเรียน และช่วย
พัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thelittlegym.com/
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ภาพที่ 2.2: การฝึกสมอง Brain Boost 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
  2.6.2.3 ปรับตัวเข้ากับสังคม (Citizen Kid) กิจกรรมต่างๆจะสอนทักษะการใช้ชีวิต 
เช่น การแบ่งปัน การท างานเป็นทีม การฟัง และความเป็นผู้น า เพ่ิมความมั่นใจ ความสามัคคี และ
พร้อมที่จะเรียนรู้และลองสิ่งใหม่ๆ และมีความภูมิใจในความส าเร็จ ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้และมีความสามารถรอบด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thelittlegym.com/
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ภาพที่ 2.3: การปรับตัวเข้าสังคม Citizen kid 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
 2.6.3 ประโยชน์ของการเรียนที่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
  2.6.3.1 การพัฒนาการเคลื่อนไหว 
  เด็กจะพัฒนาด้านทักษะ ต่างๆ และเกิดความมั่นใจในตัวเอง หลักสูตรของเรา
เสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆของร่างกาย การทรงตัว จังหวะการเคลื่อนไหว และความยืดหยุ่นของ
ร่างกาย เด็กจะรู้จักฟังได้ดีขึ้นและนานขึ้น เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์ การเข้าสังคมและ
สติปัญญา  
  2.6.3.2 ความสนุก 
  เด็กจะได้สนุกกับการวิ่ง กระโดด ตีลังกา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ การเคลื่อนไหว 
ส่งเสริมให้เด็กจิตใจเบิกบานและกล้าแสดงออก โดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาด การพบเพ่ือนใหม่ การ
แสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอน เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง เอ้ือมมือจับลูกโป่งฟองสบู่ ล้วนเป็นโอกาส
ของการเรียนรู้ ทั้งนั้น ผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญจะจะคอยแนะน าเด็กๆ ด้วยความรักและความอบอุ่น 
  2.6.3.3 ความมั่นใจในตัวเอง  
  บรรยากาศที่สร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้ฝึกสอนที่เป็นกันเองกับ
เด็ก ให้ความส าคัญกับความพยายามของเด็กมากกว่าการท าถูกต้องอย่างไม่มีที่ติ เด็กจะสร้าง
ภาพพจน์ของตัวเองที่น่าภูมิใจ สภาพแวดล้อมที่ไม่แข่งขันท าให้เด็กกล้าลอง กล้าเสี่ยง และเด็กก็ได้รับ

https://www.thelittlegym.com/
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ค าแนะน าในทางบวกส าหรับความพยายามทุกครั้ง ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจ และความภูมิใจใน
ตัวเอง ซึ่งจะติดตัวเด็กไปจนโต 
  2.6.3.4 ความส าเร็จ  
  การพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็กในที่ที่ปลอดภัย สนุก อบอุ่น จะท าให้เขาเกิดความ
มั่นใจในตัวเอง เด็กจะได้ทักษะด้านกีฬา และด้านอื่นๆของชีวิต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมไปสู่ความส าเร็จใน
อนาคต เขาจะรักตนเองและพร้อมจะเผชิญกับสิ่งท้าทาย และกล้าลองสิ่งใหม่ๆ ให้ประสบการณ์ที่มีค่า
ส าหรับเด็ก ซึ่งจะส่งเสริมให้เขาได้เป็นคนที่อยากเป็น และได้ท าในสิ่งที่อยากท าเพ่ือให้ตัวเองมี
ความสุข ภูมิใจ และพอใจกับตนเอง พื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการ
เรียนรู้ พร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆ สร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข  
 2.6.4 สถานที่ตั้ง 
 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดจ านวน 5 สาขา ดังนี้ 

1) เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
2) เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิ เอ็มโพเรียม 
3) เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา พระราม 3 
4) เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
5) เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 

 โดยสาขาท่ีผู้วิจัยเลือกใช้เป็นกรณีศึกษาท าการวิจัยคือ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ซึ่ง 
ตั้งอยู่บนศูนย์การค้า Fifty Fifth Thonglor ชั้น 3 ที่อยู่ 90 ซอย ทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ถนน 
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 Fifty Fifth Thonglor เดิมชื่อ Fifty Fifth Plaza เป็นโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ จ านวน 4 ชั้น 
ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมซอยทองหล่อ 2 เปิดให้บริการเมื่อปี 2534 รวมทั้งหมด 26 ปี ในขณะนั้นซอยทอง
หล่อเพ่ิงถูกขยายความกว้างของถนน โดย Fifty Fifth Plaza เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกๆของซอยทอง
หล่อ สร้างขึ้นจุดประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดส าหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในซอยทอง
หล่อ และบริเวณใกล้เคียง และต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็น Food Street ในเวลาต่อมา ในขณะนั้น 
ได้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมของร้านอาหาร ที่คนทุกเพศทุกวัยนิยมที่จะมาใช้บริการอยู่เป็นประจ า
โดยเฉพาะช่วงวันหยุด ต่อมาในปี 2554 Fifty Fifth Plaza ได้ถูกปรับปรุงโฉมใหม่ให้ทันยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปภายใต้คอนเซ็ปต์ “Family Caring Lifestyle Mall” พร้อมกับชื่อโครงการใหม่ “Fifty 
Fifth Thonglor” เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ที่นี่คือจุดนัดพบแห่งแรกของทองหล่อ ถนนซึ่งเป็นศูนย์
รวมของสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆส าหรับคนทุกรุ่นทุกวัย ร้านค้าในศูนย์การค้านี้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ การเรียนรู้, ร้านอาหาร, ร้านเสริมสวยความงาม, และร้านค้าและการ
บริการ 
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1) ชั้น G ร้านกาแฟ และเบเกอรี่ 
2) ชั้น 1 โซนไลฟสไตล์ และร้านอาหาร 
3) ชั้น 2 ร้านเสริมสวยความงาม และร้านอาหาร 
4) ชั้น 3 โซนการเรียนรู้ 
5) ชั้น 4 โซนการเรียนรู้ 

 2.6.5 ข้อมูลหลักสูตรการสอนและกิจกรรม 
 กิจกรรมต่างๆถูกออกแบบมาเพ่ือเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยให้ได้รับความสนุกสนานอย่าง
สูงสุดและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านการเคลื่อนไหว เพลง การเรียนรู้ และเสียงหัวเราะ เด็กจะสนุก
และพัฒนาตัวเอง สร้างความมั่นใจ และได้พบเพ่ือนใหม่ๆ พร้อมกับพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน โดย 
เดอะ ลิตเติ้ลยิม มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตรใหญ่ 8 หลักสูตรย่อย โดยแบ่งตาม
อายุช่วงวัยของเด็ก รายละเอียดดังนี้ 
  2.6.5.1 โปรแกรม Parent/Child - A Perfect Start  เด็กอายุ 4 เดือน - 3 ปี 
หลักสูตรแม่และเด็ก โดยเด็กจะเข้าคลาสเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง เพื่อเปิดโอกาสให้แม่และลูกได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนพัฒนาการในวัยแรกเริ่ม ปูพื้นฐานที่แข็งแรงในช่วงวัยที่ส าคัญ 3 ปีแรก
คลาสเรียนรายสัปดาห์จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และเตรียมพร้อมท้าทายของทักษะที่ยากข้ึน 
   2.6.5.1.1 คลาส Bugs ส าหรับเด็กอายุ 4 - 10 เดือน 
   โดยทั่วๆไป เด็กอ่อนวัยนี้ จะรับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเขา เช่น เสียงต่างๆ 
เสียงเพลง ผู้คน ฯลฯ สมองของเด็ก ก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการซึมซับ รับรู้ข้อมูล จัดรูปแบบ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ เด็กหลายคน สามารถนั่งเองได้ (4-6 เดือน) บางคนพยายามเริ่มคลาน (6-8 
เดือน) บางคนเริ่มหัดเดิน (8-10 เดือน) เด็กอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป จะเริ่มมีทักษะการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อเล็ก เช่น การปรบมือ การโบกมือ การเอ้ือมมื้อไปหยิบ และจับของต่างๆ 
    - กิจกรรมกลุ่ม จะช่วยให้เด็กรู้จักกันเอง และผู้ปกครองคนอ่ืนๆ 
    - กิจกรรมตามเสียงเพลง เป็นการแนะน าให้เด็กรู้จักจังหวะ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงภาษาอังกฤษและตัวเลขอีกด้วย 
    - การออกก าลังกายร่วมกันของผู้ปกครองและเด็ก ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลัก
ของร่างกาย และเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือให้เด็กพัฒนาไปสู่การคลานและการเดินได้อีกด้วย 
    - ทักษะยิมนาสติกที่ถูกดัดแปลงให้เป็นท่าง่ายๆส าหรับเด็กเล็กนั้น จะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว 
   - กิจกรรมการเล่นกับลูกบอลและฟองสบู่ เป็นการฝึกการประสานงานระหว่าง
มือและตาของเด็ก 
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ภาพที่ 2.4: บรรยากาศคลาสเรียน Bugs เด็กอายุ 4 - 10 เดือน 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
   2.6.5.1.2 คลาส Birds ส าหรับเด็กอายุ 10 - 19 เดือน 
   เด็กวัยนี้ส่วนมาก จะเคลื่อนไหวแล้ว ถ้ายังไม่เริ่มเดิน ก็ใกล้ที่จะเดินได้แล้ว เขา
สามารถค้นคว้าผจญภัยกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งก็จะท าให้เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้ กล้าท า
สิ่งใหม่ๆ รู้จักที่จะเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะเริ่มพูด ชอบอยู่กับเพ่ือน และเริ่มท าตามค าสั่งง่าย ๆได้ 
ร่างกายที่มีการพัฒนาและมีความแข็งแรง จะช่วยท าให้เขาสามารถเรียนรู้ และท าทักษะการออกก าลัง
กายได้มากขึ้น 
    - อุปกรณ์ยิมนาสติกที่ย่อส่วน มีความนุ่ม จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้า 
และผจญภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เรียนรู้การแก้ปัญหา และกล้าลองท าสิ่งใหม่ๆ 
    - ทักษะยิมนาสติกที่ยากขึ้น และเหมาะสมกับวัยนี้ เสริมกับกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวต่างๆ (วิ่ง, Gallop, กระโดด) จะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว 
   - กิจกรรมกลุ่มที่แทรกไว้ด้วยการท าตามค าสั่ง และมีการใช้อุปกรณ์เสริมช่วย
นั้น สามารถพัฒนาทักษะการฟัง การรู้จักร่วมมือกับกลุ่ม และสร้างความกระฉับกระเฉงให้กับเด็ก 
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ภาพที่ 2.5: บรรยากาศคลาสเรียน Birds เด็กอายุ 10 - 19 เดือน 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
   2.6.5.1.3 คลาส Beasts ส าหรับเด็กอายุ 19 เดือน - 2.5 ปี 
   เด็กวัยนี้ เริ่มเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรง และคล่องแคล่วขึ้น เขาพร้อม
ที่จะเรียนรู้ ท่าเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากข้ึนได้ เช่น ทักษะการเล่นกีฬาเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวที่
ท้าทาย การกระโดดลงจากท่ีที่สูงกว่าระดับพ้ืนและลงด้วยเท้า การม้วนตัวเบื้องต้น เขาเริ่มเข้าใจค าว่า 

"ตัวเอง" และรู้จักมีความภาคภูมิใจในตัวเอง มั่นใจในตัวเอง อาย และเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะรู้จักใช้
ภาษาพูด และมีความเ ข้าใจดีขึ้น ความเป็นตัวของตัวเอง ท าให้เขาเริ่มสนใจที่จะท าตามค าสั่ง และท า

กิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง 
    - การอบอุ่นร่างกายและกิจกรรมกลุ่ม จะแนะน าการเลียนแบบท่าสัตว์ต่างๆ 
ทักษะการม้วนตัว ทักษะการเล่นกีฬา และทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน 
    - โอกาสที่จะลองท าสิ่งใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และกิจกรรมที่เด็ก 
สามารถท าได้ส าเร็จด้วยตนเอง ยิ่งเสริมสร้างให้เด็กเกิดความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน 
    - เด็กได้รู้จักฟังและท าตามค าสั่งมากข้ึน 
    - การแนะน าทักษะยิมนาสติกที่มีความท้าทายขึ้นและเหมาะสมกับวัย จะช่วย
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ให้เด็กแข็งแรงขึ้น มีการทรงตัวที่ดีข้ึน การประสานงานของร่างกายดีข้ึน และเกิดความมั่นใจในตัวเอง 
 
ภาพที่ 2.6: บรรยากาศคลาสเรียน Beasts เด็กอายุ 19 เดือน - 2.5 ป ี
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
  2.6.5.2 โปรแกรม Pre-K - Get Rolling เด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี 
  หลักสูตรยิมนาสติกเด็กช่วงก่อนวัยเรียน เน้นการเสริมสร้างความมั่นใจ และการเข้า
สังคม โดยผู้ปกครองจะไม่ได้เข้าเรียนพร้อมกับเด็กด้วย เด็กจะได้รู้จักการใช้พลังงานของตัวเองอย่าง
ไร้ขีดจ ากัด และมีพัฒนาการได้ตามเป้าหมายในสภาพแวดล้อมท่ีเตรียมพร้อมให้ เด็กในช่วงวัยนี้จึง
ต้องเรียนรู้ทักษะยิมนาสติกต่างๆด้วยตัวเอง 
   2.6.5.2.1 คลาส Super Beasts ส าหรับเด็กอายุ 2.5 - 3 ปี 
   เด็กวัยนี้ชอบสังคม และรู้จักที่จะท าตามค าสั่ง ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เมื่อเขา
เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน เขาก็สามารถท่ีจะ อยู่ได้เองกับ
ครูผู้สอน โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยแล้ว เขาสามารถท าทักษะการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้ง
ทักษะยิมนาสติก และทักษะการเล่นกีฬาพ้ืนฐาน เนื่องจากเขาจะมีความแข็งแรง ว่องไว และมีการ
ประสานงานของร่างกายท่ีดีขึ้น 
   - เด็กจะสามารถร่วมกิจกรรมที่มีแบบแผน เช่น การเล่นเกมส์ หรือกิจกรรม
กลุ่มได้ โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเป็นบางครั้ง เด็กจะถูกท้าทายความสามารถในการท าตามค าสั่ง และ
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การรู้จักร่วมมือกับกลุ่ม เพื่อท ากิจกรรมโดยไม่มีความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง กิจกรรมเหล่านี้ จะเป็น
การเตรียมความพร้อมของเด็ก ไว้ส าหรับเวลาที่เขามีอายุ 3 - 4 ปี และต้องเข้าเรียนโดยที่ไม่มี
ผู้ปกครอง 
   - กิจกรรมกลุ่ม จะแนะน าพื้นฐานการเล่นกีฬาเบื้องต้น เช่น การเตะ ขว้าง โยน 
รับ  
   - ทักษะยิมนาสติกที่ท้าทายขึ้น จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การ
ทรงตัว การประสานงานของร่างกาย และความมั่นใจในตัวเอง 

 
ภาพที่ 2.7: บรรยากาศคลาสเรียน Super Beasts เด็กอายุ 2.5 - 3 ปี 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
   2.6.5.2.2 คลาส Funny Bugs ส าหรับเด็กอายุ 3 - 4 ปี 
   เด็กในวัยนี้พร้อมที่จะเข้าเรียน โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย เด็กจะเริ่มมี
ความมั่นใจ ในตัวเอง และไม่ค่อยกลัวการท าพลาดต่างๆ ชอบที่จะเป็นตัวของตัวเอง อยากท าสิ่งที่เด็ก
โตท าได้ แต่ยังคงเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการเล่น –การได้ ลงมือท าเอง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ 
ดังนั้น สภาพในการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ควรที่จะมีแบบแผน การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว และมีการเล่น
สนุกไปพร้อมๆ กัน 
   - กิจกรรมการเข้าสังคม สอนให้เด็กรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในกลุ่ม รู้จักฟังและ
ท าตามค าสั่ง รู้จักคุยกับเพ่ือน แบ่งของกันระหว่างเพ่ือน และรู้จักผลัดกันเล่น 
   - กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจ จะเสริมสร้างความสบายใจให้กับเด็ก 
เวลาอยู่ในกลุ่มเพ่ือนโดยไม่ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย กล้าที่จะลองท า และยังช่วยให้เด็ก สามารถเผชิญ
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กับความส าเร็จ และความผิดพลาดได้ 
   - การท ากิจกรรมบนอุปกรณ์ยิมนาสติกต่าง ๆ โดยใช้วิธีแบบ Circuit จะท าให้
เด็ก ได้เคลื่อนไหวตลอดเวลา และท าให้การรอคิวน้อยลง 
   - การมี Theme และเพลงที่เกี่ยวข้องกับ Theme นั้น ๆ ท าให้คลาสเรียน นั้น
เป็นการผจญภัยที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ 
   - การพัฒนาทักษะด้านยิมนาสติกส าหรับเด็ก ที่ท้าทายและเหมาะสม จะช่วย
เสริมสร้าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว การประสานงานทุกส่วนของร่างกาย รวมไปถึง 
ความมั่นใจในตัวเอง 
   - มีการเล่น และการค้นคว้าแบบอิสระสอดแทรกอยู่ในช่วงการสอนทักษะ 
ยิมนาสติกส าหรับเด็กบนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   - เด็กได้เรียนรู้และแสดง Routine ของทักษะยิมนาสติกต่างๆ ให้ผู้ปกครองดู
ในช่วง Show Week 
 
ภาพที่ 2.8: บรรยากาศคลาสเรียน Funny Bugs เด็กอายุ 3 - 4 ปี 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
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   2.6.5.2.3 คลาส Giggle Worms ส าหรับเด็กอายุ 4 - 5 ป ี
   เด็กวัยนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดในเรื่องของความมั่นใจ ทั้งในการเข้าสังคม
กับผู้อ่ืน และในการมีความเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าของตัวเอง เด็กจะเริ่มเข้าใจค าสั่งที่ยากขึ้นได้ และมี
สมาธิในการฟังดีขึ้น ในส่วนของทักษะทางด้านร่างกายนั้น พวกเขาสามารถท าทักษะการเคลื่อนไหว
พ้ืนฐานได้ท้ังหมด รวมทั้งการท า skipping ด้วย เด็กจะแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความคล่องตัว
มากขึ้น การประสานงานของร่างกายดีข้ึน และมีพ้ืนฐานหลักของทักษะยิมนาสติกเบื้องต้น ดังนั้น จึง
เป็นช่วงของการเริ่มพัฒนาทักษะยิมนาสติกได้อย่างจริงจัง 
    - เริ่มจากทักษะการเคลื่อนไหว ไปสู่การฝึกท าทักษาม้วนตัวจนคล่อง 
(Galloping) การวิ่งแล้วกระโดดม้วนตัว (Carwheels) ฯลฯ 
    - มีการผสมหลายทักษะเข้าด้วยกัน เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา
ความสามารถ ในการเข้าใจค าสั่งที่ซับซ้อนที่มากข้ึนอีกด้วย 
    - การสอนทักษะยิมนาสติกที่ท้าทายมากข้ึนนั้น จะช่วยให้เด็กมีร่างกายท่ี
แข็งแรงขึ้น คล่องแคล่วว่องไวขึ้น การประสานงานของร่างกายดีขึ้น รวมไปถึงเกิดความมั่นใจในตัวเอง
มากขึ้นด้วย 
 
ภาพที่ 2.9: บรรยากาศคลาสเรียน Giggle Worms เด็กอายุ 4 - 5 ปี 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
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   2.6.5.2.4 คลาส Good Friends ส าหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี 
   เด็กอายุ 5-6 ปีส่วนใหญ่ จะมีความรู้สึกม่ันใจ และสบายใจกับการเข้าเรียน 

และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีแบบแผน เด็กวัยนี้ การรู้จักเข้าสังคม จะมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากเด็กเริ่ม
รู้จักเพ่ือนมากข้ึน รวมไปถึงรู้จักเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือน และเริ่มมีอิทธิพลต่อกันและกัน เด็กวัยนี้
จึงสอนง่าย เพราะเขาสามารถท าตามค าสอน เข้าใจรายละเอียดและวิธีท าทักษะต่างๆ มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เด็กส่วนใหญ่ จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี และ
สามารถที่จะท าทักษะยิมนาสติกท่ีมีความซับซ้อนและยากมากข้ึน 
    - เนื่องจากเด็กสามารถเข้าใจถึงรายละเอียด และวิธีการท าทักษะต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ หลักสูตรของเด็กวัยนี้ จึงเน้นการเรียนทักษะ
ยิมนาสติกที่ซับซ้อนขึ้น 
    - ขั้นตอนในหลักสูตรนี้ จะท้าทายความสามารถของเด็กมากยิ่งข้ึน ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
    - ทักษะทางยิมนาสติกที่ท้าทายและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน จะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแรง ความคล่องตัว การประสานงานของร่างกาย และความม่ันใจในตัวเองให้มากข้ึน 
  2.6.5.3 โปรแกรม Grade School - A Balanced Approach เด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี  
  หลักสูตรยิมนาสติกเด็กช่วงวัยเรียน เพื่อเพ่ิมความสมดุลของร่างกาย เด็กจะได้สนุกไป
กับการเรียนรู้ ทักษะพ้ืนฐาน ไปจนถึงระดับสูงของยิมนาสติก เด็กที่เริ่มโตขึ้นจะสามารถต่อสู้กับสิ่งท้า
ทายใหม่ๆโดยใช้ทักษะที่แตกต่างของเด็กแต่ละวัยในบรรยากาศที่สนุกสนาน 
   2.6.5.3.1 คลาส  Flip/Hotshot ส าหรับเด็กอายุ 6 - 12 ปี  
   เด็ก Grade School จะชอบการเรียนรู้มาก ชอบที่จะถูกท้าทายและชอบการ
ประสบความส าเร็จ เขากล้าที่จะบอกคุณเมื่อกิจกรรมที่เขาได้ท านั้นไม่ท้าทายพอ เด็กจะมีความมั่นใจ 
และภูมิใจในตัวเองรวมไปถึงเอกลักษณ์ที่เป็นของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตาม เขา
จะเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือนและรู้ว่าตัวเองมีอะไรที่ดีกว่าคนอ่ืน และอะไรที่ไม่ดีเท่า อายุ พันธุกรรม 
การออกก าลังกายและอุปนิสัยการกิน ท าให้เด็กเหล่านี้มีขนาดต่าง ๆ กัน ยิ่งเขาเติบโตขึ้นเท่าไหร่ 
ความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เพราะต้องนั่งเรียนหนังสือ และท าการบ้านเกือบ
ทั้งวัน ท าให้พวกเขาจ าเป็นต้องมีกิจกรรมการออกก าลังกายมากขึ้น เด็กวัยนี้สัดส่วนของร่างกายนั้น 
จะมีผลต่อความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาด้วย 
    - หลักสูตรของ Grade School เป็นการสอนทักษะ  ยิมนาสติกโดยเฉพาะ มี
การเสริมในเรื่องของความแกร่ง และแข็งแรงของร่างกายอยู่ภายในช่วงการอบอุ่นร่างกาย และการท า
ทักษะยิมนาสติกในแต่ละ Station เพ่ือเตรียมเข้าสู่การเรียนรู้ทักษะที่ท้าทายและยากขึ้น 
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    - วิธีการสอน จะเน้นไปท่ีความพยายามของเด็ก และความส าเร็จที่เกิดข้ึน
เพ่ือให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง และเพ่ือลดความกลัวที่จะท าพลาดต่อหน้าเพ่ือนๆ ด้วย ใน
สภาพแวดล้อมนี้ เด็กสามารถประสบความส าเร็จได้ และไม่กลัวที่จะท าพลาด เป็นผลบวกที่จะท าให้
เขาเกิดความมั่นใจในตัวเอง มีภาพพจน์ที่ดี และมีความภูมิใจในตัวเอง 
    - ทักษะยิมนาสติกที่ซับซ้อนและยากข้ึน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ท าให้เด็กมีความสามารถมากข้ึน มีการประสานงานของร่างกายที่ดีข้ึน และมีความม่ันใจใน
ตัวเอง 
    - ทักษะยิมนาสติกที่น ามาสอนมีหลายระดับจากง่ายไปถึงยาก ครูของ The 
Little Gym จะสอนเด็กแต่ละคนตามความสามารถ และระดับทักษะของเขา เพ่ือเด็กทุกคนจะได้ถูก
ท้าทาย และประสบความส าเร็จในระดับของเขาเอง 
    - การซ้อมและการเพ่ิมรายละเอียดในการท าทักษะยิมนาสติก การท าท่า Body 
Position และการเคลื่อนไหวตามรูปแบบต่างๆ จะน าไปสู่การเรียนรู้ทักษะขั้นสูงได้ 
 
ภาพที่ 2.10: บรรยากาศคลาสเรียน Flip/Hotshot เด็กอายุ 6-12 ปี 
 

 
 
ที่มา:  The Little Gym International Inc.  (2018).  Retrieved from 
 https://www.thelittlegym.com/. 
 
 

https://www.thelittlegym.com/
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 2.6.6 ข้อมูลตารางการสอนกิจกรรม 
 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ โดย
ให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. โดยคลาสแรกจะเริ่มเวลา 10:00-11:00 น. และคลาส
สุดท้ายจะเริ่มเวลา 17:10-18:10 น. ส่วนเวลาเข้างานของครูและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 9:00-18:30 น. 
คลาสของเด็กอายุ 4 เดือน-3 ปี จะใช้ระยะเวลา 45 นาที ส่วนคลาสของเด็กอายุ 3 ปี-12 ปี จะใช้
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

1) วันจันทร์ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 6 ชั่วโมง 15 นาที 
2) วันอังคารใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 5 ชั่วโมง 15 นาที 
3) วันพุธใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 7 ชั่วโมง 
4) วันพฤหัสบดีใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 8 ชั่วโมง 
5) วันศุกร์มีใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 4 ชั่วโมง 15 นาที 
6) วันเสาร์ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 7 ชั่วโมง 15 นาที 

 
ตารางที่ 2.2: ตารางการเรียนการสอนของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 
 จากตารางด้านบนสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอนในพื้นที่ท ากิจกรรมวันละประมาณ 6 
ชั่วโมง 30 นาทีต่อคน โดยเฉลี่ย และผู้บริหารใช้เวลาท างานในห้องผู้บริหารวันละประมาณ 9 ชั่วโมง
ครึ่งต่อวัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารจะเข้าท างานสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ส่วนเด็กใช้เวลาเรียนใน
พ้ืนที่ท ากิจกรรมสูงสุดวันละ 1 ชั่วโมงต่อคน และผู้ปกครอง ใช้เวลานั่งคอยเด็กในพื้นที่ส่วนรวมหรือใช้
เวลาเรียนในพื้นที่ท ากิจกรรมสูงสุดวันละ 1 ชั่วโมงต่อคน 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.11: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดสภาพแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. มาตรฐานการจัดพ้ืนที่ 
ใช้สอยในศูนย์พัฒนาเด็ก 

 
3. ความปลอดภัยของเด็ก 

ขณะเล่นกิจกรรม 
 

4. แนวทางการจัดพ้ืนที่ 
ในศูนย์พัฒนาเด็ก 

 

5. แนวทางการจัดพ้ืนที่ 
ส านักงาน 

 
6. การประเมินพ้ืนที่ 
หลังการใช้งาน (POE) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

การประเมินประสิทธิภาพของพ้ืนที่  
และพฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ 

แนวทางการจัดการพ้ืนที่และข้อเสนอแนะ 

7. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 

 

การเก็บรวมรวมข้อมูลจากภาคสนาม 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ผู้วิจัยเลือกใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
วางพ้ืนที่ใช้สอยและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานพ้ืนที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากายภาพ
ของพ้ืนที่และความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้งาน รวมถึงศึกษาความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ผู้ใช้งานพ้ืนที่ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและจัดการพ้ืนที่ใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้งาน โดยมี
รายละเอียดการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย (Methodology) ของงานวิจัย
ชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปด้วย 
 3.1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยการใช้กระบวนการวิธีการวิจัยเชิคุณภาพ ด้วยกระบวนการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) โดยการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก โดย
เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนัยยะของแนวความคิดในทางปรัชญา ความหมาย และ
กระบวนการเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และการจัดศูนย์พัฒนาการเด็ก ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1.1 แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
  3.1.1.2 มาตรฐานการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยในศูนย์พัฒนาเด็ก 
  3.1.1.3 แนวคิดการเพิ่มความปลอดภัยให้เด็กขณะเล่นกิจกรรม 
  3.1.1.4 การจัดการพ้ืนที่ส านักงานเพื่อสนับสนุนสุขภาวะทางกายของพนักงาน  
  3.1.1.5 การจัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
  3.1.1.6 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่อาคารหลังการใช้งาน (POE) 
  3.1.1.7 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 3.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยการลงพื้นที่เพ่ือ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ เพื่อศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ตามสภาพการณ์จริงใน
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ปัจจุบัน  และข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ ในลักษณะที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก ไม่เข้าไปร่วม
ในกิจกรรมที่ท าอยู่ โดยการวัดขนาดพ้ืนที่ การถ่ายรูป การบันทึกวิดีโอ การจดบันทึกข้อมูล การ
สังเกตกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมการใช้พื้นที่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน (POE) 
เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  3.1.2.1 การส ารวจพื้นที่ทางกายภาพ เพื่อศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ตามสภาพการณ์
จริงในปัจจุบัน 
  3.1.2.2 การท าแบบประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน (POE) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ของพ้ืนที่ตามสภาพการณ์จริงในปัจจุบัน 
  3.1.2.3 การเปรียบเทียบผังพ้ืนกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ 
ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ การจัดวางพ้ืนที่ (Zoning) และเส้นทางสัญจรภายใน  
  3.1.2.4 การสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะการท ากิจกรรม 
และปัญหาที่เกิดข้ึน  
 3.1.3 การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และเป็นรูปแบบค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Question) สอบถามในด้านทัศนคติและความคิดเห็นในการใช้งานพ้ืนที่
ตามสภาพการณ์จริงในปัจจุบัน ในเรื่องประสบการณ์ และปัญหาต่างๆที่พบเจอ รวมถึงความ
เหมาะสมทางกายภาพของพ้ืนที่ ประสิทธิภาพของพ้ืนที่ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ รวมถึงปัญหาและ
ความต้องการเกี่ยวกับพ้ืนที่ ผู้วิจัยใช้หลักทฤษฎีการประเมินอาคารหลังการใช้งาน (POE) เป็น
แนวทางในการท าแบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะผู้ใช้งานพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิจัยเฉพาะ
ข้อมูลที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ สถานภาพ วันที่เข้าใช้ ช่วงเวลาที่เข้าใช้ และพ้ืนที่ที่เข้าใช้ โดย
เป็นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 
  3.1.3.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ปัญหาการใช้งาน และข้อเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงพ้ืนที่ ซึ่งวัดจากเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานพ้ืนที่ (POE) ทั้งหมด 8 
ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่ ความเพียงพอของ
ขนาดพ้ืนที่ใช้งาน ความเพียงพอของความสูงเพดาน ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออก ความ
เหมาะสมการใช้สีและวัสดุ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก และบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 
 3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล จากที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว ผู้วิจัยจึงน า
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการกับพ้ืนที่ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก และน ามาสรุปผล เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและจัดการพื้นที่ใช้งานภายใน 
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เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสอดคล้องกับพฤติกรรม
การใช้งาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานพ้ืนที่สูงสุด 
 
ภาพที่ 3.1: ขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดกรณีศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ โดยกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

ก าหนดหัวข้อในการศึกษาวิจัย 

ตั้งค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และกรอบการวิจัย 

ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลภาคสนาม 

1. การจัดสภาพแวดล้อม 
2. มาตรฐานการจัดพ้ืนที่ใช้สอย 
3. ความปลอดภัยขณะท ากิจกรรม 
4. การจัดการพ้ืนที่ส านักงาน 
5. แนวทางการจัดพ้ืนที่ใช้สอย 
6. การประเมินพ้ืนที่ POE 
7. ข้อมูลทั่วไปของลิตเติ้ลยิม 

 

1. ศึกษาข้อมูลทางกายภาพพ้ืนที่   
2. ศึกษาลักษณะกิจกรรมและ 

ความต้องการของพ้ืนที่ 

3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ 
4. ศึกษาปัญหาและความต้องการ

ของผู้ใช้งาน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพของพ้ืนที่ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้พื้นที่ 

สรุปผลและเสนอแนะแนวทางจัดการพ้ืนที่ 
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 3.2.1 กลุ่มท่ี 1 เจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอนที่ท างานภายในเดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
และพนักงานที่ท างานตลอดระยะเวลาการเข้างานช่วงเปิดท าการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9:00-18:00 น. 
จ านวนทั้งสิ้น 5 คน เพื่อศึกษาข้อมูลด้านลักษณะกิจกรรมภายในพ้ืนที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
พ้ืนที่ และความต้องการในการใช้พ้ืนที่ 
 3.2.2 กลุ่มท่ี 2 ผู้ปกครองของเด็กท่ีมาใช้บริการ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ผู้วิจัยได้
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 8 คน โดยการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองและท าแบบสอบถาม ในระยะเวลาที่รอเด็กท ากิจกรรม เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานพ้ืนที่ และความต้องการในการใช้พื้นที่ 
 3.2.3 กลุ่มท่ี 3 เด็กที่มาใช้บริการ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก ขณะท ากิจกรรมต่างๆภายในพื้นท่ี เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานพ้ืนที่ และความ
ต้องการในการใช้พื้นที่ 
 
3.3 กลุ่มพ้ืนที่ตัวอย่างที่ท าการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างพ้ืนที่ที่มีลักษณะการจัดการพ้ืนที่คล้ายคลึงกับศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิต
เติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ โดยเลือกเก็บข้อมูลสาขาอ่ืนอีก 4 สาขา เพื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูล ได้แก่ 
 3.3.1 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 3.3.2 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิ เอ็มโพเรียม 
 3.3.3 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 3.3.4 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4.1 มือถือ ส าหรับถ่ายรูป และบันทึกวีดิโอ ผู้วิจัยใช้โทรศัพท์มือถือ Iphone 7 ที่สามารถ
ถ่ายรูปและบันทึกวีดิโอได้ เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของบรรยากาศในการท ากิจกรรม 
และพฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม รวมถึงบันทึกภาพ ลักษณะ
พ้ืนที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมือ
อ่ืนๆด้วย 
 3.4.2 สมุดจดบันทึก ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมผู้ใช้งานพื้นที่ และจดรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
เพ่ือหาประเด็นที่น่าสนใจเพื่อท าการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของพ้ืนที่กับ
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ผู้ใช้งาน ในด้านการท ากิจกรรมต่างๆ และการจดบันทึกข้อมูลพื้นที่ทางกายภาพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินพ้ืนที่หลังจากใช้งาน (POE) โดยได้วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆด้วย 
 3.4.3 ตลับเมตร ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่จริงของศูนย์พัฒนาเด็กททั้ง 4 สาขา และใช้ตลับเมตรเพื่อ
ใช้วัดขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดตามขนาดจริง และน าข้อมูลที่ได้มาเขียนแผนผังพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
ทั้ง 4 สาขา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ เส้นทางสัญจรภายใน รวมถึง
รายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 3.4.4 ที่อัดเสียง ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพ้ืนที่และได้บันทึกเสียงผู้ใช้สัมภาษณ์ไว้ 
เพ่ือน ามาแกะข้อมูลรายละเอียด ในด้านความคิดเห็น ความต้องการ และปัญหาในการใช้งานพ้ืนที่ที่
เกิดข้ึนภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ท าการสร้าง
ขึ้นมาด้วยตัวเองจากการลงพื้นที่ส ารวจโดยการสังเกต รวมถึงศึกษาจากทฤษฎี ข้อมูลเบื้องต้นใน
การศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล  
 3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม 
  3.5.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  
  ผู้วิจัยได้ท าการจัดสรรวันเวลาในการเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยแบ่งการเก็บข้อมูล 
ทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ, ดิ เอ็มโพเรียม, บางนา, และแจ้งวัฒนะโดย
เก็บขอมูลเป็น 2 ช่วงในสัปดาห์ และ 2 ช่วงเวลาในหนึ่งวัน ได้แก่ วันท างาน คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
และวันหยุด ได้แก่ วันเสาร์ เนื่องจากวันอาทิตย์ศูนย์พัฒนาเด็กปิดท าการ ส่วนช่วงเวลา เป็น ช่วงเวลา
เช้า 9:00-12:00 น. และช่วงเวลาบ่าย 13:00-16:00 น. ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทั้งหมดรวมกัน 18 ครั้ง 
โดยมีวันและเวลาในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
   - ช่วงวันที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก โดยแบ่งเป็นวันท างาน ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์ ร้อยละ 
44% วันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ร้อยละ 66% ดังตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1: วันที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้องมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 

1. วันท างาน จันทร์ถึงศุกร์ 
2. วันหยุด เสาร์ถึงอาทิตย์ 

44% 
56% 

รวม 100% 
 
   - ช่วงเวลา ที่ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์
พัฒนาเด็ก โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 9:00-12:00 น. ร้อยละ 50% และช่วงบ่าย 
13:00-16:00 น. ร้อยละ 50% 
 
ตารางที่ 3.2: ช่วงเวลาที่ผู้วิจยัท าการเก็บข้องมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 

1. ช่วงเวลา 9:00-12:00 น. 
2. ช่วงเวลา 13:00-16:00 น. 

50% 
50% 

รวม 100% 
 
   - วันและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ การสังเกต
พฤติกรรมผู้ใช้งานพ้ืนที่ และการสัมภาษณ์ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที ่3 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 9 วันพฤหัสที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
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    ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-16:00 น. 
    ครั้งที่ 15 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 16 วันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00-12:00 น. 
    ครั้งที่ 18 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-16:00 น. 
   โดยเป็นการลงพื้นที่เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่
กรณีศึกษาและพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าใช้งานพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
    - ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของพ้ืนที่เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ 
และพ้ืนที่ตัวอย่างอีก 3 สาขา โดยวิธีการจดบันทึก สังเกต ส ารวจ วัดขนาดพ้ืนที่ เขียนผังพ้ืนที่ และ
ถ่ายภาพ 
    - ศึกษาข้อมูลลักษณะกิจกรรมและความต้องการของพ้ืนที่ เดอะ ลิตเติ้ล 
ยิม ทั้ง 4 สาขา  โดยวิธีการสมัภาษณ์ จดบันทึก สังเกต ถ่ายภาพ  
    - ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ทั้ง 4 สาขา ตาม
สภาพการณ์จริง โดยวิธีการจดบันทึก สังเกต ถ่ายภาพ และบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
    - ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานพ้ืนที่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขาทองหล่อ โดยวิธีการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียง  
  3.5.1.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานพ้ืนที่ในแต่ละด้าน เพื่อทราบถึงความต้องการ และปัญหาในการใช้งานที่
เกิดข้ึน โดยแบ่งการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   3.5.1.2.1 สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้บริการ 
    - เจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิต
เติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ทั้งหมด จ านวน 3 คน  
    - ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ จ านวน 1 คน  
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   3.5.1.2.2 สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการ 
    - ผู้ปกครอง ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา 
ทองหล่อ จ านวน 8 คน 
   3.5.1.2.3 ข้อมูลทุติยภูมิ หรือข้อมูลที่ได้จากเอกสาร (Secondary data) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร ซึ่งได้ท าการค้นคว้าข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ โดยศึกษาจากสื่อหนังสือ สื่อสิงพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต รวมถึง
สื่ออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้สรุปไว้ในบทที่ 2 โดยสามารถแบ่งข้อมูลเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้ 
   3.5.1.2.4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็ก ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาเด็กทางด้าน
ร่างกายและการเจริญเติบโต  แนวคิดการเพ่ิมความปลอดภัยให้เด็กขณะเล่นกิจกรรม 
   3.5.1.2.5 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก การจัดพ้ืนที่ส านักงานเพ่ือสนับสนุน
สุขภาวะทางกายของพนักงาน  
   3.5.1.2.6 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินพ้ืนที่ ได้แก่ แนวคิดการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผังพื้น แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่อาคารหลังจากใช้งาน (POE) 
   3.5.1.2.7 ข้อมูลที่เกี่ยวกับเดอะ ลิตเติ้ล ยิม ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน แนวคิดการด าเนินกิจการ ตารางการเรียนการ
สอน การจัดพื้นที่ใช้สอยตามการใช้งาน 
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจาด (1) การส ารวจพื้นที่ภาคสนามด้วย
วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ร่วมกับข้อมูลจาก (2) ภาคเอกสาร ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลที่ได้จัดแบ่งหมวดหมู่และแยกแยะประเด็นเพ่ือวิเคราะห์และ
สรุปผล 
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ตารางที่ 3.3: ตารางแสดงปัจจัย ตัวชี้วัด และวิธีการเก็บข้อมูล ด้านประสิทธิภาพของพ้ืนที่ 
 

ปัจจัย ตัวชี้วัด วิธีการ 

  

ส า
รว

จ 

สัง
เก

ต 

สัม
ภา

ษณ์
 

ความเหมาะสมของที่ตั้ง ต าแหน่งของพ้ืนที่ใช้สอย  ✓ ✓ ✓ 
ความเพียงพอของช่องทางเข้า-ออก ขนาดของประตูทางเข้า  ✓ ✓ ✓ 
ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่ใช้งาน ต าแหน่งของรูปแบบการจัดว่าง ✓ ✓ ✓ 
ความเพียงพอของขนาดพ้ืนที่ท ากิจกรรม ขนาดของพ้ืนที่ ✓  ✓ 
ความเหมาะสมของความสูงพ้ืนถึงเพดาน ความสูงของพ้ืนถึงเพดาน ✓  ✓ 
ความเหมาะสมของสีและวัสดุ ประเภทสี และการใช้วัสด ✓  ✓ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ 

จ านวนเฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ 

✓ ✓ ✓ 

ความเหมาะสมของบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม 

ความรู้สึกสะดวกสบาย 
ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว 

✓  ✓ 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้จะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพของพื้นที่ ในด้านพ้ืนที่ใช้สอยและประสิทธิภาพของพ้ืนที่ 
โดยการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดวางพ้ืนที่ และประเมินประสิทธิภาพพ้ืนที่การใช้งาน เพ่ือประเมิน
ศักยภาพและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ในสภาพการณ์ใช้งานปัจจุบัน 
 3.6.2 การวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม โดยศึกษาลักษณะกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่ และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของผู้ใช้งานแต่ละประเภท เพื่อทราบถึงปัญหา
และความต้องการของผู้ใช้งานพื้นที่ตามสภาพการณ์ใช้งานจริง 
 
3.7 การสรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ทั้ง 2 ส่วนมาใช้ในการสรุป
ผลการวิจัย น ามาเสนอแนะแนวทางในการจัดการใช้พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขา ทองหล่อ เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
งาน เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีเชิงส ารวจ มีการวิธีข้อมูลโดย  
 - การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึกข้อมูล การถ่ายรูป ในเรื่องกิจกรรมและ
พฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กของผู้ใช้บริการ 
 - การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในการใช้งานพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 - การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก  
โดยการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่จากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
 4.1.1 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน (User)  
 ลักษณะและประเภทของกลุ่มผู้ใช้งานศูนย์พัฒนาเด็ก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
  4.1.1.1 ลักษณะและประเภทของผู้ให้บริการ 
   - เจ้าหน้าที่หรือผู้ฝึกสอน ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขา ทองหล่อ ทั้งหมด จ านวน 3 คน ซึ่งมีหน้าที่หลัก 2 หน้าที่ คือ สอนเด็กท ากิจกรรม และ ประจ า
เคาท์เตอร์ต้อนรับลูกค้า โดยวัน-เวลาท างาน คือ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9:00-18:00 น. ระยะเวลา
ใช้งานพื้นที่ประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย พื้นที่ส่วนรวมที่ใช้งาน ได้แก่ ส่วนทางเข้า-ออกพ้ืนที่ 
ส่วนต้อนรับ ส่วนเตรียมอาหาร และ ส่วนล้างมือ พื้นที่ท ากิจกรรมที่ใช้งาน ได้แก่  พ้ืนที่ท ากิจกรรม
กลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ได้แก่ ห้องผู้บริหาร 
   - ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิต
เติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ จ านวน 1 คน ซึ่งมีหน้าที่หลัก 3 หน้าที่ คือ สอนเด็กท ากิจกรรม และประจ า
ห้องผู้บริหาร โดยวัน-เวลาท างาน คือ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9:00-18:00 น. ระยะเวลาใช้งานพื้นที่
ประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย พื้นที่ส่วนรวมที่ใช้งาน ได้แก่ ส่วนทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ส่วนเตรียม
อาหาร และส่วนล้างมือ พื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ได้แก่ ห้องผู้บริหาร 
  4.1.1.2 ลักษณะและประเภทของผู้รับบริการ 
   - เด็ก ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
เด็กท่ีเรียน มีตั้งแต่อายุ 4 เดือน ถึง 12 ปี โดยใน 1 วัน คลาสเรียนจะมีประมาณ 5-7 คลาส และใน 1 
คลาส มีเด็กจ านวนประมาณ 8-12 คน หรือประมาณ 60 คนต่อวัน ระยะเวลา 1 คลาส ประมาณ 50 
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นาที - 1 ชั่วโมง เด็ก 1 คน มีระยะเวลาใช้งานพ้ืนที่ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยเฉลี่ย พื้นที่ส่วนรวมที่
ใช้งาน ได้แก่ ส่วนทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ส่วนที่นั่งพักคอย ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม  และมุมเล่นเด็ก พ้ืนที่ท า
กิจกรรมที่ใช้งาน ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
   - ผู้ปกครอง ที่ใช้งานภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทอง
หล่อ ผู้ปกครอง 1 คน ต่อเด็ก 1-2 คน จ านวนผู้ปกครองประมาณ 8 คนต่อคลาส จ านวนผู้ปกครอง
ประมาณ 50 คนต่อวัน  ผู้ปกครอง 1 คนมีระยะเวลาใช้งานพื้นที่ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยเฉลี่ย 
พ้ืนที่ส่วนรวมที่ใช้งาน ได้แก่ ส่วนทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ส่วนต้อนรับ ส่วนที่นั่งพักคอย  และส่วนที่นั่งดู
กิจกรรม พ้ืนที่ท ากิจกรรมที่ใช้งาน ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
 4.1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (User Behaviors)  
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล จึงสามารถล าดับพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ของผู้ใช้บริการ 4 กลุ่ม  ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และ
เด็กท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ได้ดังนี้ 
  4.1.2.1 กลุ่มผู้ให้บริการ 
   - ผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารเข้ามาภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้บริการจะเข้ามาที่
เคาท์เตอร์เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และอัพเดทข้อมูลการท างานโดยรวมในแต่ละวัน หลังจากนั้นจึง
เดินไปยังห้องผู้บริหาร และเริ่มที่จะท างานและเซ็นต์เอกสารต่างๆ ผู้บริหารจะเข้ามาพ้ืนที่เพียง
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง โดยจะอยู่ให้ห้องผู้บริหารตลอดเวลาท างาน หลังจากเลิกงานจึงจะกลับมาที่เคาท์
เตอร์ต้อนรับอีกครั้งเพ่ือพูดคุยกับพนักงานและจึงออกจากพ้ืนที่ 
   - เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เจ้าหน้าที่จะเดิน
ไปยังเคาท์เตอร์ต้อนรับเพ่ือวางสัมภาระ และจึงเริ่มท างานเอกสารต่างๆ หลังจากนั้นเมื่อเริ่มคลาสจึง
เดินไปยังพ้ืนที่ห้องท ากิจกรรม เพื่อเริ่มสอนเด็กๆ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อคลาส หลังจาก
เสร็จคลาสแล้วจึงเดินกลับมานั่งท างานที่เคาท์เตอร์ต้อนรับเหมือนเดิม โดยจะท าเช่นนั้นประมาณ 4-5 
ครั้งต่อวัน และระหว่างพักเบรค อาจจะเดินไปใช้งานพ้ืนที่เตรียมอาหารหรือล้างมือ และบางครั้งก็เข้า
ไปประชุมงานกับผู้บริหารในห้องผู้บริหาร หลังจากเลิกงานจึงกลับมาที่เคาท์เตอร์ต้อนรับอีกครั้งเพื่อ
หยิบสัมภาระและจึงออกจากพ้ืนที่ 
  4.1.2.2 กลุ่มผู้รับบริการ 
   - เด็ก เมื่อเด็กเข้ามาภายในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กจะเดินไปที่เคาท์เตอร์
ต้อนรับพร้อมผู้ปกครอง และอาจจะตรงไปยังมุมเล่นเด็ก เพ่ือรอเวลาเริ่มคลาสเรียน เมื่อถึงเวลาเรียน
จึงเดินไปยังพ้ืนที่ห้องกิจกรรม เพื่อท ากิจกรรมการสอนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเลิก
คลาสเรียนแล้วจะเดินไปยังพ้ืนที่เตรียมอาหารเพื่อล้างมือท าความสะอาด และเดินไปหาผู้ปกครองที่
พ้ืนที่นั่งคอยหรือพ้ืนที่ดูกิจกรรม และจึงออกจากพ้ืนที่ 
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   - ผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองเข้ามาภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้ปกครองจะเดิน
ไปที่เคาทเ์ตอร์ต้อนรับเพ่ือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องสอบถามข้อมูล สมัครเรียน หรือช าระเงิน และ
จึงเดินไปนั่งบริเวณพ้ืนที่นั่งคอยหรือพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม เพ่ือรอเด็กท ากิจกรรม หลังจากเด็กท ากิจกรรม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงพาเด็กออกจากพ้ืนที่พร้อมกัน 
 4.1.3 การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอย (Functional Analysis) 
 พ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ทั้ง 4 สาขา สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
  4.1.3.1 พ้ืนที่ส่วนรวม (Common Area) เป็นพื้นที่ใช้งานส่วนรวม ส าหรับผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ โดยการใช้งานจะแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้
   - พ้ืนที่ต้อนรับ (Reception) เป็นส่วนของเคาท์เตอร์ส าหรับต้อนรับผู้รับบริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ ใช้ส าหรับต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลการเรียนการสอน ด าเนินการสมัครเรียน และการ
ช าระเงิน รวมทั้งรับโทรศัพท์ลูกค้า และท างานเอกสาร และผู้ปกครอง ใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลการ
เรียนการสอน ท าการสมัครเรียนให้ลูก และช าระเงินค่าเรียน และสอบถามข้อมูลทั่วไป 
   - พ้ืนที่นั่งพักคอย )geatinS (เป็นส่วนของเก้าอ้ีและโต๊ะนั่ง ส าหรับนั่งคอยเด็ก

ท ากิจกรรม โดยผู้ปกครอง ใช้ส าหรับนั่งคอยลูกท ากิจกรรม ส าหรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และครูผู้สอน 
ใช้ส าหรับเป็นที่พูดคุยกันของผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ส าหรับนั่งรับประทานอาหารกับเด็ก  และเด็ก ใช้

ส าหรับนั่งเล่นรอพ่ีหรือน้องท ากิจกรรมกับผู้ปกครอง และใช้ส าหรับนั่งรับประทานอาหารและขนมกับ
ผู้ปกครอง 
   - พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม (Observation) เป็นส่วนของเก้าอ้ีที่หันหน้าเข้าหากระจก
ใส เพ่ือดูเด็กท ากิจกรรมภายในพื้นที่ท ากิจกรรม โดยผู้ปกครองใช้ส าหรับดูลูกท ากิจกรรม 
   - มุมเล่นเด็ก (Kid’s Corner) เป็นพื้นที่ส าหรับเด็กเท่านั้น โดยเด็กใช้เล่นของ
เล่น อ่านหนังสือ ระหว่างรอเข้าท ากิจกรรม หรือ เล่นระหว่างรอพ่ีหรือน้องท ากิจกรรม 
   - ส่วนเตรียมอาหาร (Pantry) เป็นพื้นที่ส าหรับล้างมือ ชงกาแฟ ทานของว่าง 
โดยผู้ปกครองจะใช้ส าหรับดื่มกาแฟ ทานของว่าง และเด็กใช้ส าหรับดื่มน้ า ขนม และล้างมือหลังจาก
ท ากิจกรรมเสร็จ 
  4.1.3.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม (Activity Area) เป็นพื้นที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมการเรียน
การสอน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   - พ้ืนที่ลานกิจกรรมกลุ่ม เป็นพ้ืนที่เบาะขนาดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่จะสอน
กิจกรรมกลุ่มให้เด็ก และผู้ปกครอง เช่น การร้องเพลง การเต้นร า การเล่นเกม การหมุนฮูลาฮูป การ
กระโดดสูง 
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   - พ้ืนที่เครื่องเล่น เป็นพื้นที่เครื่องเล่นออกก าลังกายในรูปแบบของยิม เน้นใน
เรื่องการทรงตัว และการสร้างกล้ามเนื้อ โดยเจ้าหน้าที่จะสอนการเล่นเครื่องเล่นแต่เครื่องเล่นให้กับ
เด็ก 
   - ห้องเก็บของ เป็นพ้ืนที่ส าหรับเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการท ากิจกรรมต่างๆ 
  4.1.3.3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ (Staff Area) เป็นพื้นที่ใช้ส าหรับงานออฟฟิศต่างๆ 
เฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเท่านั้น แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
   - พ้ืนที่ท างาน เจ้าหน้าที่ใช้ท างานเอกสารต่างๆ 
   - ห้องผู้บริหาร ผู้บริหารใช้ส าหรับท างานส่วนตัว และประชุมคุยงานกับ
พนักงาน 
   - พ้ืนที่พักผ่อน เจ้าหน้าที่ใช้นั่งพักผ่อนระหว่างการเรียนการสอน 
   - ห้องครัว เจ้าหน้าที่ใช้อุ่นอาหาร ล้างจาน และประกอบอาหารต่างๆ 
   - พ้ืนที่รับประทานอาหาร เจ้าหน้าที่ใช้รับประทานอาหารในช่วงพักกลางวัน  
 
ตารางที่ 4.1: ตารางสรุปประเภทพ้ืนที่ใช้สอยที่มีของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม แต่ละสาขา 
 

พ้ืนที่ ทองหล่อ เอ็มโพเรียม บางนา แจ้งวัฒนะ 

พ้ืนที่ส่วนรวม พ้ืนที่ต้อนรับ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 พ้ืนที่นั่งพักคอย ✓ ✓ ✓ ✓ 
 พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✓ 
 มุมเล่นเด็ก ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ส่วนเตรียมอาหาร ✓ ✗ ✓ ✗ 
พ้ืนที่ท ากิจกรรม พ้ืนที่ลานกิจกรรมกลุ่ม ✓ ✓ ✓ ✓ 
 พ้ืนที่เครื่องเล่น ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ห้องเก็บของ ✓ ✓ ✓ ✓ 
พ้ืนที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

พ้ืนที่ท างาน ✗ ✓ ✓ ✗ 

 ห้องผู้บริหาร ✓ ✓ ✓ ✗ 
 พ้ืนที่พักผ่อน ✗ ✓ ✓ ✗ 
 ห้องครัว ✗ ✓ ✓ ✗ 
 พ้ืนที่รับประทานอาหาร ✗ ✗ ✓ ✗ 
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 4.1.4 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ (POE) 
 จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยใช้เกณฑ์การประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน หรือ Post Occupate 
Evaluation ของเดอะ ลิตเติ้ล ยิม ทั้ง 4 สาขา  ได้แก่ ทองหล่อ, เอ็มโพเรียม, แจ้งวัฒนะ, และบางนา 
เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของพื้นที่ใช้งานในเชิงกายภาพเปรียบเทียบแต่ละสาขา โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งานทั้งหมด 8 เกณฑ์ในเชิงลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพของ วู้ดท์ และวีเจน 
(Voordt & Wegen, 2005) ดังนี้ 
  4.1.4.1 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 
  4.1.4.2 ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่  
  4.1.4.3 ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่  
  4.1.4.4 ความเหมาะสมของความสูงพ้ืนถึงเพดาน  
  4.1.4.5 ความเหมาะสมของช่องทางเข้า-ออก  
  4.1.5.6 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีและวัสดุ  
  4.1.5.7 ความเหมาะสมของอุปกรณ์และเครื่องใช้  
  4.1.5.8 ความเหมาะสมบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
 โดยการประเมินนี้จะรูปแบบการประเมินของ พรืเซอร์ และคณะ (Presier, et al., 1988) 
และตามขั้นตอนการประเมินของ HEFCE (2006) โดยใช้แนวคิดของ ณฤดี สีแก้วมี (2557) ในการ
ประเมิน ที่ว่าด้วยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการท ากิจกรรมต่างๆภายในที่พักอาศัย เพ่ือจัดการพ้ืนที่ใช้
สอยและเครื่องเรือนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย ทั้งในด่านความปลอดภัย
และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตภายในที่พักอาศัย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของการทางสัญจร
ภายในที่อยู่อาศัยอีกทั้งระยะและขนาดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยใช้แนวทาง
ของ U.S. General Services Administration (2003); Government of South Australia (2016) 
และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย (2559) และการค านึงถึงความเหมาะสม
ของการจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม โดยยึดแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมของเด็กของ 
กรมวิชาการ (2540) ความปลอดภัยของเด็กในการท ากิจกรรมของ “การเล่นสนุกของลูกน้อย” 
(2559) และ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ (2559) และแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ พีรดนย์ นิมิตนราดล (2553) ตามข้อมูลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  4.1.4.1 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ ส่วนที่นังพักคอย ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม ลานท ากิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น 
อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมดีและสะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนของมุมเล่นเด็ก ส่วนเตรียมอาหาร 
และห้องผู้บริหารอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม มุมเล่นเด็กอยู่ในต าแหน่งใกล้ประตูทางเข้าออกมาก
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เกินไป เด็กสามารถเดินออกไปได้ หากผู้ใหญ่ไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนเตรียมอาหารอยู่ไกลจากพ้ืนที่
ท ากิจกรรม ท าให้เด็กมาล้างมือได้ไม่สะดวก ห้องบริหารมีลักษณะเป็นห้องปิดทึบ มองไม่เห็นพื้นที่ท า
กิจกรรม อยู่ไกลจากส่วนต้อนรับลูกค้า ท าให้ไม่เหมาะสมในการควบคุมดูการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
ภาพที่ 4.1: บริเวณพ้ืนที่นั่งพักคอย เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ   
 

 
 

   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนต้อนรับ ส่วนที่นั่งพักคอย ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น และพ้ืนที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้ังหมด อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมดีและสะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนของอ่างล้างมือ และ
ห้องเก็บของอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม อ่างล้างมืออยู่ในต าแหน่งที่ทางเดิน ท าให้กีดขวางทางเดิน
มาก ในเวลาที่มีคนล้างมือหลายคน ท าให้กีดขวางทางสัญจร ห้องเก็บของอยู่ต าแหน่งที่ไกลจากพ้ืนที่
ท ากิจกรรม ท าให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเล่นได้ไม่สะดวก 
 
ภาพที่ 4.2: ต าแหน่งอ่างล้างมือ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม  
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   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่ทุก
ส่วนอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมดี สะดวกและไม่มีปัญหาในการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.3: บริเวณพ้ืนที่นั่งพักคอย เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 

   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่าพ้ืนที่ส่วน
นั่งพักคอย และส่วนนั่งดูกิจกรรม ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น และห้องเก็บของ อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมดีและสะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนต้อนรับ มุมเล่นเด็ก อยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ส่วน
ต้อนรับอยู่ไกลจากประตูทางเข้าออก ท าให้เข้าถึงพ้ืนที่ล าบาก มุมเล่นเด็กอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าออก
มากเกินไป ท าให้คนเดินสวนไปมาบ่อยครั้ง และเด็กจะสามารถเข้าออกประตูได้ หากผู้ใหญ่ไม่ดูแล  
 
ภาพที่ 4.4: บริเวณมุมเล่นเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
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  4.1.4.2 ความเหมาะสมของการจัดวางพ้ืนที่ 
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พื้นที่ส่วนต้อนรับ มุมเล่นเด็ก ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น ส่วนเตรียมอาหาร และห้อง
บริหาร มีการจัดวางพ้ืนที่ที่เหมาะสมดีและสะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนที่นั่งพักคอย และส่วนที่นั่ง
ดูกิจกรรม มีการจัดวางที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เฟอร์นิเจอร์วางกีดขวางทางเดิน ท าให้สัญจรได้ไม่
สะดวก 
 
ภาพที่ 4.5: บริเวณพ้ืนที่นั่งพักคอย เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ  
 

 
   
   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนต้อนรับ มุมเล่นเด็ก ส่วนที่นั่งพักคอย ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น มีการจัดวางพ้ืนที่ที่
เหมาะสมดีและสะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนที่นั่งดูกิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ มีการจัด
วางที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนที่นั่งดูกิจกรรมไม่สามารถมองเห็นพื้นที่ท ากิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 
และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด วางเฟอร์นิเจอร์แน่นพ้ืนที่ ไม่สามารถเดินได้สะดวก เนื่องจากมี
ขนาดพ้ืนที่ที่จ ากัด 
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ภาพที่ 4.6: บริเวณพ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหาร เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม  
 

 
 

   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ทั้งหมดทุกส่วนมีการจัดวางพ้ืนที่ที่เหมาะสมดี สะดวก และไม่มีปัญหาในการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.7: บริเวณพ้ืนที่ต้อนรับ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 
   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่
ส่วนนั่งดูกิจกรรม ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น และห้องเก็บของ มีการจัดวางที่เหมาะสมดีและ
สะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนต้อนรับ ส่วนที่นั่งพักคอย และมุมเล่นเด็ก มีการจัดว่างไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ส่วนต้อนรับ ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับให้ลูกค้ายืนด้านหน้าเคาท์เตอร์ ส่วนที่นั่งพักคอย วางเก้าอ้ี
กีดขวางเคาท์เตอร์ต้อนรับ และมุมเล่นเด็กวางกีดขวางประตูทางเข้าออก 
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ภาพที่ 4.8: บริเวณพ้ืนที่นั่งพักคอย เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
 

 
 
  4.1.4.3 ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ 
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พื้นที่ส่วนต้อนรับ ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น และห้องบริหาร มีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมดี
และเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ในส่วนที่นั่งพักคอย มุมเล่นเด็ก และส่วนเตรียมอาหาร มีขนาดพ้ืนที่ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนที่นั่งพักคอย มีจ านวนที่นั่งไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ปกครองที่นั่งรอ มุมเล่น
เด็กมีขนาดเล็กไม่สามารถเล่นได้หลายคนพร้อมกัน และส่วนเตรียมอาหาร มีขนาดเล็กซึ่งวางอุปกรณ์
เครื่องใช้ได้ไม่เพียงพอ 
 
ภาพที่ 4.9: บริเวณพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 

   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนต้อนรับ ส่วนนั่งพักคอย ส่วนนั่งดูกิจกรรม ลานกิจกรรมกลุ่ม ลานเครื่องเล่น ห้องผู้บริหาร และ
ห้องเก็บของ มีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมดีและเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ในส่วนของพ้ืนที่ส าหรับ
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เจ้าหน้าที่ มีขนาดพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนนั่งพักผ่อน ส่วนท างาน และส่วนรับประทาน
อาหาร ใช้พื้นที่เดียวกันในพ้ืนที่เดียว ท าให้พื้นที่มีขนาดเล็กเกินไป เมื่อเทียบกับจ านวนคนที่ใช้งาน  
 
ภาพที่ 4.10: บริเวณพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม 
 

 
 
   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่ทุก
ส่วนมีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมดีและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.11: บริเวณทางเดิน ภายในพ้ืนที่ส่วนรวม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 

   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่ท า
กิจกรรมทั้งหมด มีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมดีและเพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนพื้นที่ส่วนรวม และพ้ืนที่
ส าหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีขนาดที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับจ านวน
คนใช้งาน 
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ภาพที่ 4.12: บริเวณพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม ภายในพ้ืนที่ส่วนรวม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
 

 
 
  4.1.4.4 ความเหมาะสมของความสูงพ้ืนถึงเพดาน 
    - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พื้นที่ส่วนท ากิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่มีระยะความสูงพื้นถึงเพดานที่เหมาะสมดี แต่
ในส่วนของพ้ืนที่ท ากิจกรรมทั้งหมด ลานกิจกรรมกลุ่มและลานเครื่องเล่น มีระยะความสูงพ้ืนถึง
เพดานที่ต่ าเกินไป ท าให้เด็กท่ีท ากิจกรรมในท่าตีลังกาและกระโดดสูง มีความเสี่ยงที่หัวจะไปชนกับ
เพดานได้ ส าหรับความสูงพื้นถึงเพดานควรเผื่อระยะให้เพียงพอส าหรับการตีลังกาและกระโดดสูงของ
เด็ก โดย สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความสูงพื้นถึงเพดานควรมีความสูงอย่างน้อยประมาณ 3-3.5 เมตร ซึ่งจากการวัดพื้นที่จริงด้วยตลับ
เมตรความสูงพ้ืนถึงเพดานมีระยะความสูงเพียง 2.5 เมตรเท่านั้น 
 
ภาพที่ 4.13: บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 
   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนท ากิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่มีระยะความสูงพ้ืนถึงเพดานที่เหมาะสมดี แต่ในส่วนของ
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พ้ืนที่ท ากิจกรรมทั้งหมด ลานกิจกรรมกลุ่มและลานเครื่องเล่น มีระยะความสูงพ้ืนถึงเพดานที่ต่ า
เกินไป ท าให้เด็กที่ท ากิจกรรมในท่าตีลังกาและกระโดดสูง มีความเสี่ยงที่หัวจะไปชนกับเพดานได้ 
ส าหรับความสูงพ้ืนถึงเพดานควรเผื่อระยะให้เพียงพอส าหรับการตีลังกาและกระโดดสูงของเด็ก โดย
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ความสูง
พ้ืนถึงเพดานควรมีความสูงอย่างน้อยประมาณ 3-3.5 เมตร ซึ่งจากการวัดพ้ืนที่จริงด้วยตลับเมตร
ความสูงพื้นถึงเพดานมีระยะความสูงเพียง 2.5 เมตรเท่านั้น 
 
ภาพที่ 4.14: บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม  
 

 
 
   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่ส่วนท า
กิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่มีระยะความสูงพ้ืนถึงเพดานที่เหมาะสมดี แต่ในส่วนของพ้ืนที่ท า
กิจกรรมทั้งหมด ลานกิจกรรมกลุ่มและลานเครื่องเล่น มีระยะความสูงพ้ืนถึงเพดานที่ต่ าเกินไป ท าให้
เด็กท่ีท ากิจกรรมในท่าตีลังกาและกระโดดสูง มีความเสี่ยงที่หัวจะไปชนกับเพดานได้ ส าหรับความสูง
พ้ืนถึงเพดานควรเผื่อระยะให้เพียงพอส าหรับการตีลังกาและกระโดดสูงของเด็ก โดยสาขาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ความสูงพ้ืนถึงเพดานควร
มีความสูงอย่างน้อยประมาณ 3-3.5 เมตร ซึ่งจากการวัดพื้นที่จริงด้วยตลับเมตรความสูงพ้ืนถึงเพดาน
มีระยะความสูงเพียง 2.5 เมตรเท่านั้น 
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ภาพที่ 4.15: บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 

   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่
ส่วนท ากิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่มีระยะความสูงพ้ืนถึงเพดานที่เหมาะสมดี แต่ในส่วนของ
พ้ืนที่ท ากิจกรรมทั้งหมด ลานกิจกรรมกลุ่มและลานเครื่องเล่น มีระยะความสูงพ้ืนถึงเพดานที่ต่ า
เกินไป ท าให้เด็กที่ท ากิจกรรมในท่าตีลังกาและกระโดดสูง มีความเสี่ยงที่หัวจะไปชนกับเพดานได้ 
ส าหรับความสูงพ้ืนถึงเพดานควรเผื่อระยะให้เพียงพอส าหรับการตีลังกาและกระโดดสูงของเด็ก โดย
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ความสูง
พ้ืนถึงเพดานควรมีความสูงอย่างน้อยประมาณ 3-3.5 เมตร ซึ่งจากการวัดพ้ืนที่จริงด้วยตลับเมตร
ความสูงพื้นถึงเพดานมีระยะความสูงเพียง 2.5 เมตรเท่านั้น 
 
ภาพที่ 4.16: บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
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  4.1.4.5 ความเหมาะสมของช่องทางเข้า-ออก  
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พ้ืนที่ทั้งหมดทุกส่วนมีช่องทางเข้า-ออกพ้ืนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.17: บริเวณประตูทางเข้า-ออก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 

   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ท ากิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่มีช่องทางเข้า-ออกพ้ืนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
แต่ในส่วนของพ้ืนที่ส่วนรวมประตูทางเข้า-ออกเป็นประตูบานสวิงเดี่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
ท าให้การเดินสวนเข้า-ออกค่อนข้างล าบาก 
 
ภาพที่ 4.18: บริเวณประตูทางเข้า-ออก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม  
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   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ทั้งหมดทุกส่วนมีช่องทางเข้า-ออกพ้ืนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.19: บริเวณประตูทางเข้า-ออก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 
   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่
ทั้งหมดทุกส่วนมีช่องทางเข้า-ออกพ้ืนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.20: บริเวณประตูทางเข้า-ออก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
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  4.1.4.6 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีและวัสดุ  
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พื้นที่ส่วนรวมและพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้สีและวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ในส่วนของ
พ้ืนที่ท ากิจกรรม เพดานเป็นฝ้าทีบาร์แผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากจะมี
ฝุ่นจับตามขอบฝ้าทีบาร์ และท าให้ฝุ่นผงตกลงมาที่เด็กได้ง่าย ซึ่งเด็กในวัยนี้จะมีความเซ็นซิทีฟในเรื่อง
เชื้อโรคและสิ่งสกปรก  
 
ภาพที่ 4.21: วัสดุเพดานฝ้าทีบาร์ ภายในพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 
   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้สีและวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ในส่วนของพ้ืนที่ท า
กิจกรรม เพดานเป็นฝ้าทีบาร์แผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากจะมีฝุ่นจับ
ตามขอบฝ้าทีบาร์ และท าให้ฝุ่นผงตกลงมาที่เด็กได้ง่าย ซึ่งเด็กในวัยนี้จะมีความเซ็นซิทีฟในเรื่องเชื้อ
โรคและสิ่งสกปรก อาจจะท าให้เด็กไม่สบายได้ 
 
ภาพที่ 4.22: วัสดุเพดานฝ้าทีบาร์ ภายในพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม 
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   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้สีและวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ในส่วนของพ้ืนที่ท า
กิจกรรม เพดานเป็นฝ้าทีบาร์แผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากจะมีฝุ่นจับ
ตามขอบฝ้าทีบาร์ และท าให้ตกลงมาท่ีเด็กได้ง่าย ซึ่งเด็กในวัยนี้จะมีความเซ็นซิทีฟในเรื่องเชื้อโรคและ
สิ่งสกปรก อาจจะท าให้เด็กไม่สบายได้ 
 
ภาพที่ 4.23: วัสดุเพดานฝ้าทีบาร์ ภายในพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 

   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้สีและวัสดุเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ในส่วนของพ้ืนที่ท า
กิจกรรม เพดานเป็นฝ้าทีบาร์แผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากจะมีฝุ่นจับ
ตามขอบฝ้าทีบาร์ และท าให้ฝุ่นผงตกลงมาที่เด็กได้ง่าย ซึ่งเด็กในวัยนี้จะมีความเซ็นซิทีฟในเรื่องเชื้อ
โรคและสิ่งสกปรก อาจจะท าให้เด็กไม่สบายได้ 
 
ภาพที่ 4.24: วัสดุเพดานฝ้าทีบาร์ ภายในพ้ืนที่ท ากิจกรรม เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ  
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  4.1.4.7 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้  
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พื้นที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีมีความ
เหมาะสมกับการใช้งานดี แต่ในส่วนของพ้ืนที่ส่วนรวม ที่เป็นส่วนนั่งพักคอย และส่วนนั่งดูกิจกรรม 
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ชุดโต๊ะเก้าอ้ีของเด็ก เก้าอ้ีไม่มีพนักพิง 
ท าให้นั่งแล้วเด็กหงายหลังได้ มุมโต๊ะมีลักษณะมุมที่แหลม เด็กเสี่ยงที่จะเดินไปชนได้ เก้าอ้ีที่นั่งของ
ผู้ใหญ่ไม่มีพนักพิง ท าให้นั่งแล้วไม่รู้สึกสะดวกสบาย  
 
ภาพที่ 4.25: บริเวณพ้ืนที่นั่งพักคอย เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ  
 

 
 

   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ท ากิจกรรมทั้งหมด เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้
งานดี แต่ในส่วนของพื้นที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้ังหมด เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน เจ้าหน้าที่พ้ืนที่นั่งพักผ่อน และรับประทานอาหารในพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งโซฟาไม่เหมาะสม
ส าหรับการรับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 4.26: บริเวณพ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหาร เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม 
 

 
 
   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ทั้งหมดทุกส่วนเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้งานดี 
 
ภาพที่ 4.27: บริเวณพ้ืนที่ต้อนรับ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
 

 
 
   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่
ทั้งหมดทุกส่วนเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้งานดี 
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ภาพที่ 4.28: บริเวณพ้ืนที่ต้อนรับ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ  
 

 
 
  4.1.4.8 ความเหมาะสมบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
   - สาขาทองหล่อ จากการสังเกต การสัมภาษณ์และเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ
พบว่า พื้นที่ส่วนรวมและพ้ืนที่ท ากิจกรรม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ในส่วนของพ้ืนที่
ส าหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนเตรียมอาหาร มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ของวางรกไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดูไม่น่ามอง เนื่องจากพ้ืนที่มีไม่เพียงพอในการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.29: บริเวณพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 

   - สาขาเอ็มโพเรียม จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ท ากิจกรรม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ในส่วนของพื้นที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ส่วนนั่งพักผ่อน ส่วนท างาน นั่งรับประทานอาหาร และส่วนเตรียมอาหาร  มีบรรยากาศ
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และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีกลิ่นของอาหารภายในห้อง เนื่องจากไม่มีหน้าต่างถ่ายเทอากาศ 
ของวางเกะกะขีดขวางทางเดิน ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 
ภาพที่ 4.30: ส่วนเตรียมอาหาร เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ดิเอ็มโพเรียม  
 

 
 
   - สาขาบางนา จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พื้นที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ท ากิจกรรม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ในส่วนของพื้นที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ส่วนเตรียมอาหาร และส่วนรับประทานอาหาร มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ของ
วางรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูไม่น่ามอง และมีกลิ่นของอาหาร 
 
ภาพที่ 4.31: บริเวณพ้ืนที่ต้อนรับ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
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   - สาขาแจ้งวัฒนะ จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆพบว่า พ้ืนที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่ท ากิจกรรม มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี แต่ในส่วนของพื้นที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ห้องเก็บของ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีกลิ่นอับและไม่ค่อยสะอาด 
 
ภาพที่ 4.32: ห้องเก็บของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
 

 
 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่จากการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การจัดการ
พ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
8 ท่าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จ านวน 5 ท่าน ผู้ปกครอง จ านวน 8 ท่าน และนักออกแบบภายใน จ านวน 1 
ท่าน และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ท้ังหมด 4 ประเด็น คือ ด้านความปลอดภัย ด้านความสอดส่อง
ดูแล ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านความสะดวกสบาย ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  4.2.1.1 ผู้บริหาร 
   - สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 และ 26 มีนาคม  
2559) เพศชาย อายุ 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง Managing Director ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เดอะ ลิตเติ้ล สาขา ทองหล่อ ตั้งแต่ปี 1996 จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 21 ปี โดยหน้าที่เป็น
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก  
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ภาพที่ 4.33: คุณสุ สุชีวัน ห้องล่อง 
 

 
 
  4.2.1.2 เจ้าหน้าที ่
   - บ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) เพศชาย อายุ 42 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง Program Director ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขา ทองหล่อ ตั้งแต่ปี 1999 จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 18 ปี โดยมีหน้าที่สอนคลาสทุกคลาส 
และจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก 
 
ภาพที่ 4.34: คุณป่อง บ ารุงชาติ ใจโปร่ง 
 

 
 
   - วีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสือ่สารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) เพศชาย อายุ 43 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง Administration ManaSer ที่



80 

ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ตั้งแต่ปี 1998 จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 19 ปี 
โดยมีหน้าที่สอนคลาสทุกคลาส และบริหารควบคุมดูแลงานทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
 
ภาพที่ 4.35: คุณยุทธ วีรยุทธ เนตร์สุวรรณ 
 

 
 
   - รวิสุต บุญมาอินทร์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) เพศชาย อายุ  
26 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง Instructor ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
ตั้งแต่ปี 2015 จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 3 ปี โดยมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้สอนคลาสทุกคลาส และ
ท างานเอกสารทั่วไป 
 
ภาพที่ 4.36: คุณเกย รวิสุต บุญมาอินทร์ 
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   - คมกริช ณ น่าน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) เพศชาย อายุ 35 
ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง Lead Instructor ทีศู่นย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล สาขา ทองหล่อ ตั้งแต่ปี 2015 จนถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 3 ปี โดยมีหน้าที่ครูผู้สอนคลาสบางคลาส เป็นผู้ช่วยครูผู้สอนคลาสทุกคลาส 
และท างานเอกสารทั่วไป 
 
ภาพที่ 4.37: คุณบอย คมกริช ณ น่าน 
 

 
 

  4.2.1.3 สถาปนิกผู้ออกแบบ 
   - เอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มิถุนายน 2560) เพศ
ชาย อายุ 56 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม เคยเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัท ฐาปกา รับออกแบบสร้าง
บ้าน และบริษัท บ้านเสรี รับเหมาก่อสร้าง ต่อมาเป็นสถาปนิกให้กับบริษัทสุขภัณฑ์ Nahm และ
ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงแรม แรมริมนา จ.เชียงใหม่  
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ภาพที่ 4.38: คุณเอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ 
 

 
 

 4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.2.2.1 ผู้ปกครองเด็ก 
   - เปรมจิต ภูครองจิต (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 มีนาคม 2559) เพศหญิง อายุ 
35 ปี เป็นผู้ปกครองเด็ก  
   - ถวิน สารีพันธ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 มีนาคม 2559) เพศหญิง อายุ 40 ปี 
เป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
   - ศิรนิาถ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 มีนาคม 2559) เพศหญิง อายุ 30 ปี เป็น
ผู้ปกครองเด็ก 
   - ฒลินี ประเสริฐนพคุณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 มีนาคม 2559) อายุ 35 ปี 
เป็นผู้ปกครองเด็ก  
   - อารี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) เพศหญิง อายุ 41 ปี เป็น
ญาติของเด็ก 
   - นภเกตน์ วโรดมพันธ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) เพศหญิง 
อายุ 35 ปี เป็นผู้ปกครองเด็ก  
   - ศิริกุล ตันติจัตตานนท์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม  2559) เพศหญิง 
อายุ 30 ปี เป็นผู้ปกครองเด็ก 
   - สุจินตา พนมยงค์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม  2559) เพศหญิง อายุ 
8 ปี เป็นผู้ปกครองเด็ก 
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 4.2.3 แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่ 
 จากการสัมภาษณ์ เอกฤทธิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 มิถุนายน 2560) 
สถาปนิกผู้ออกแบบ เดอะลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ และเอ็มโพเรียม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการ
ออกแบบว่า ทางบริษัทเดอะ ลิตเติ้ล ยิมกลางของต่างประเทศจะมี เงื่อนไขและเกณฑ์ในการออกแบบ
มาให้เป็นข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งระบุว่า โซนพื้นท่ีท ากิจกรรมจะต้องมีพ้ืนที่สัดส่วนมากกว่า 50% ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยพื้นที่ท ากิจกรรมควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างต่ า 250 ตารางเมตร ซึ่งสาขาเอ็มโพเรียมจะมี
ขนาดที่ตรงต่ าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่สาขาพ้ืนที่ทองหล่อจะมีขนาดพื้นที่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดย
การออกแบบถูกวางภายใต้แนวคิด การใกล้ชิดของผู้ปกครองและเด็ก ในรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี
เดียวกัน ด้วยความที่สัญชาติญาณความเป็นผู้ปกครองมักจะเป็นห่วงลูกอยู่เสมอ ไม่ว่าลูกจะท าอะไรก็
ต่าง ผู้ปกครองจะต้องสามารถมองเห็นพื้นที่ท ากิจกรรมได้ตลอดครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ผู้ปกครองมักมี
ความอยากรู้อยากเห็นว่าลูกท ากิจกรรมอะไรบ้าง ดังนั้นส่วนที่ส าคัญรองจากพ้ืนที่ท ากิจกรรมคือ พื้นที่
ส่วนรวม ส าหรับผู้ปกครอง ซึ่งจะออกแบบให้พ้ืนที่มีความโดดเด่น อยู่ล้อมรอบพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
สามารถเห็นบรรยากาศการท ากิจกรรมได้ทั้งหมดอย่างทั่วถึง และใกล้ทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ส่วนพื้นที่
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ก็จะต้องมีความเป็นส่วนตัว กั้นห้องเป็นสัดส่วนเรียบร้อย และผู้อื่นไม่สามารถเข้า
พ้ืนที่ได้ง่าย    
 4.2.4 กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 
 กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการพ้ืนที่ สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 
และ 26 มีนาคม 2559) และวีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ได้ให้ข้อมูลว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเรียนจะเป็นคนไทยประมาณ 50% ฝรั่ง 20% 
ญี่ปุ่น 15% และประเทศอ่ืนๆ เช่น ฮ่องกง สิงค์โปร์ อินเดีย ประมาณ 15% ซึ่งหากเทียบกับช่วง 4-5 
ปี สัดส่วนของคนญี่ปุ่นจะมากถึง 30% และคนไทยประมาณ 25% เท่านั้น เนื่องจากคนญี่ปุ่นเริ่ม
ประหยัดกันมากขึ้น เด็กส่วนใหญ่จะเรียนอินเตอร์ เมื่อมีกิจกรรมที่คล้ายกับ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ที่
โรงเรียน ผู้ปกครองจะเลือกให้เรียนที่โรงเรียนมากกว่า ส่วนคนไทยแต่ก่อนจะไม่ค่อยให้ความส าคัญใน
การให้ลูกท ากิจกรรมนอกโรงเรียน แต่สมัยนี้คนไทยให้ความสนใจมากขึ้น ท าให้มีลูกค้าคนไทยมา
เรียนกันมากขึ้น ซึ่งเป็นเด็กโรงเรียนนานาชาติเช่นกัน  โดยปกติเด็กคนไทยจะมาเรียนพร้อมพ่อและ
แม่ ซึ่งจะท าธุรกิจส่วนตัวท าให้มีเวลาดูแลลูก เด็กคนญี่ปุ่นจะมาเรียนพร้อมกับแม่คนเดียว เพราะพ่อ
มักจะท างานในบริษัทองค์กรใหญ่ๆ และเด็กฝรั่งจะมาเรียนพร้อมกับพ่ีเลี้ยง ซึ่งพ่อและแม่ค่อนข้างจะ
ปล่อยเด็ก และท างานบริษัททั้ง 2 คน ส่วนเด็กคนจีน อินเดียจะมาพร้อมกับแม่และพ่ีเลี้ยง เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านรวมกันเป็นครอบครับใหญ่และเป็นเจ้าของธุรกิจ  
 
 



84 

 4.2.5 ความคิดเห็นในการใช้งานพื้นที่ 
   4.2.5.1 พ้ืนที่ส่วนรวม 
   - การจัดพ้ืนที่ส่วนรวมเป็นห้องอเนกประสงค์  
   สุชีวัน ห้องล่อง สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 
และ 26 มีนาคม 2559); วีรยทุธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) และบ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่อเนกประสงค์ว่า ในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ จะมี
การจัดกิจกรรมปาร์ตี้วันเกิดให้เด็กๆทุกสัปดาห์ ท าให้พ้ืนที่ส่วนรวมที่ปกติเป็นพ้ืนที่นั่งพักคอยของ
ผู้ปกครองจะดูจัดวางใหม่ เพื่อรองรับการจัดงานปาร์ตี้ เป็นลักษณะโต๊ะยาวมีเก้าอ้ีเรียงต่อกัน แบ่ง
ส่วนเป็นมุมที่วางอาหาร  และส่วนรับประทานอาหาร มีการตกแต่งนิดหน่อย ซึ่งหลังจากเด็กท า
กิจกรรมในพ้ืนที่ท ากิจกรรมเสร็จ ทุกคนก็จะมาทานอาหารร่วมกัน และอีกพ้ืนที่ที่ถูกปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ฟังก์ชั่นคือ พื้นที่ท ากิจกรรม ในทุกวันเสาร์หลังจบคลาส เจ้าหน้าที่ทุกคนจะรวมตัวที่ลานกิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือซ้อม Lesson Plan ส าหรับสัปดาห์ต่อไป และฝึกการสอนพนักงานใหม่ รวมถึงการปรับการจัด
วางเครื่องเล่นใหม่ให้มีความเหมาะสมตาม Lesson Plan ที่วางไว้อีกด้วย  
   - ความไม่เพียงพอของขนาดพ้ืนที่ส่วนรวม  
   วีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ส่วนรวมมีขนาดไม่เพียงพอส าหรับผู้ปกครองในวันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์ เนื่องจากคลาสมีเด็กเรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ปกครองต่างมานั่งรอดูเด็กท ากิจกรรม 
เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการที่จะคอยสอดส่องดูแลลูกของตนเองว่าเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง 
และมีความปลอดภัยดีหรือไม่ ท าให้ที่นั่งจึงไม่เพียงพอต่อจ านวนคนที่นั่งรอ และรู้สึกค่อนข้างคับแคบ
ไป 
   - การตกแต่งพ้ืนที่ภายใน  
   บ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) และวีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ได้ให้ข้อมูล พ้ืนที่ทั้งหมดได้ถูกออกแบบและตกแต่งเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเด็ก 
โดยบรรยากาศจะส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ท าให้เด็กมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยการ
เลือกวัสดุที่มีสีสันและลวดลายการ์ตูนในการตกแต่งพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจท าให้เด็กมี
ความสุข มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกท้ังยังสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมทักษะเด็กในด้านต่างๆ
อีกด้วย 
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  4.2.5.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม 
    - การท ากิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่ท ากิจกรรม 
   บ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) และวีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนว่า  คลาสของเด็กเล็ก ช่วงอายุ 4 
เดือน-3 ปี จะเป็นคลาสที่ผู้ปกครองท ากิจกรรมร่วมกันกับเด็กด้วยกัน  ระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 45 
นาที โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยเริ่มที่ลานกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพูดคุย ฟังเพลง ร้อง
เพลง และกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์การเล่น จากนั้นจึงย้ายไปที่ส่วนของเครื่องเล่น ให้เด็กได้เล่น
อุปกรณ์อิสระ โดยกิจกรรมทั้งหมดครูจะเป็นผู้สอน เด็กจะเริ่มฝึกการท าตามค าสั่ง ถัดมาจะเป็นคลาส
ของเด็กวัยอนุบาล ช่วงอายุ 3-6 ปี เด็กวัยนี้จะเริ่มพูดได้และโต้ตอบเป็น ผู้ปกครองจะไม่ต้องเข้ามาท า
กิจกรรมด้วยแล้ว เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กท ากิจกรรมได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากผู้ปกครอง เพื่อมีโอกาส
ได้พูดคุยท ากิจกรรมกับเพ่ือนมากขึ้น ระยะเวลาการเรียนทั้ง 60 นาที กิจกรรมที่ลานกิจกรรมกลุ่มจะ
เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น สามารถท ากิจกรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้ รวมทั้งเครื่องเล่นจะสามารถเล่นได้
ในท่าท่ียากมากข้ึน โดนครูจะเป็นคนน าการสอน เสริมสร้างการปรับตัวให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้าที่
จะตัดสินใจ  และพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเอง สุดท้ายจะเป็นคลาสของเด็กวัยประถมหรือเด็กโต 
ช่วงอายุ 6-12 ปี เด็กจะเริ่มสามารถเรียนรู้และฝึกหัดสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง มีสมาธิในการฟังมากข้ึน 
สามารถจดจ าอะไรที่ซับซ้อนได้ สามารถท ากิจกรรมในท่าท่ียากและซับซ้อนกว่าเดิม ครูจะลดบทบาท
ลง ค่อยดูแลและน าเด็กมากขึ้น ให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ปรับพฤติกรรม
ความคิดและทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  เตรียมพร้อมร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ 
   - การท าความสะอาดพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
   บ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560); รวิสุต บุญมาอินทร์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) และคมกริช ณ 
น่าน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูลว่า บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม ก่อนและหลัง
เลิกสอนแต่ละคลาส เจ้าหน้าที่ทุกคนจะน าน้ ายา Dettol เช็คท าความสะอาดอุปกรณ์ท้ังหมดทุกครั้ง 
ซึ่งในวันหนึ่งจะท าความสะอาดบ่อยถึง 5-6 ครั้ง เนื่องจากเด็กเล็กค่อนข้าง Sensitive ง่าย ในเรื่อง
เชื้อโรคและความสกปรก ซึ่งจะท าให้เสี่ยงติดเชื้อโรคกันและไม่สบายได้  ส่วนพรมจะความสะอาดยาก
ที่สุด ซึ่งจะท าความสะอาดเมื่อจบคลาสในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยจะต้องเก็บเครื่องเล่นทั้งหมดไว้
รวมกันจุดหนึ่งแล้วจึงใช้เครื่องซักพรมและเครื่องดูดฝุ่นท าความสะอาด ส่วนพื้นที่อ่ืนๆเช่นพื้นที่
ส่วนรวมและพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ จะมีแม่บ้านของฝ่ายอาคารมาท าความสะอาดในช่วงเย็นของทุกวัน ใน
เรื่องปัดกวาด เช็ดถู และดูดฝุ่น จึงไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไร 
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   - การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีท ากิจกรรม 
   สุชีวัน ห้องล่อง สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 
และ 26 มีนาคม 2559) และคมกริช ณ น่าน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูล
ว่า ในพื้นที่ท ากิจกรรม บริเวณผนังและเสาทั้งหมดจะถูกหุ้มด้วยนวม เพื่อป้องกันเด็กเวลาท ากิจกรรม
วิ่งเล่นจะได้ไม่กระแทกก าแพงหรือเสา แล้วท าให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น ซึ่งนวมจะมีลักษณะที่นุ่มช่วยกัน
กระแทกได้ประมาณหนึ่ง 
  4.2.5.3 พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
    - การใช้งานพื้นท่ีเฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   บ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) และวีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ได้ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะใช้งานพื้นที่นี้ประมาณ 4-5 ครั้งต่อวัน  
โดยจะใช้งานพื้นที่ในระหว่างไม่มีคลาส เพ่ือใช้ส าหรับพักผ่อนและเตรียมการเรียนการสอนในคลาส
ต่อไป และใช้งานพ้ืนที่ในช่วงพักกลางวัน เพื่อใช้รับประทานอาหารร่วมกัน และในครั้งอาจจะจะใช้
งานส าหรับเทรนพนักงานใหม่โดยการดูทีวีฝึกสอนอีกด้วย ดังนั้นช่วงกลางวัน จะเป็นช่วงที่พ้ืนที่
ค่อนข้างแน่น เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่รวมกันในพ้ืนที่เดียว ท าให้ค่อนข้างไม่เพียงพอในการใช้งาน 
แต่ในช่วงเวลาอีกจะไม่มีปัญหา ในส่วนของห้องบริหาร ผู้บริหารจะใช้ส าหรับท างานเซ็นเอกสารเป็น
ส่วนใหญ่ หรือเรียกประชุมงานในบางครั้ง โดยรวมสะดวกในการใช้งานดี 
 4.2.6 ปัญหาและความต้องการในการใช้พื้นที่ 
  4.2.6.1 ขนาดพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่  
  รวิสุต บุญมาอินทร์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) และคมกริช ณ น่าน 
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูลว่า ด้วยพื้นที่ท่ีมีจ ากัด ท าให้ไม่มีพ้ืนที่ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ในการนั่งพักผ่อน ซึ่งจะต้องไปนั่งที่เคาท์เตอร์ต้อนรับแทน แต่พ้ืนที่ส่วนต้อนรับเป็น
พ้ืนที่สาธารณะ จึงต้องการให้มีพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับนั่งพักผ่อนคลายระหว่างท างานด้วย  
  4.2.6.2 พ้ืนพรม  
  สุชีวัน ห้องล่อง สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 และ 26 
มีนาคม  2559) และคมกริช ณ น่าน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูลว่า พรม 
เป็นส่วนที่ท าความสะอาดล าบากท่ีสุด เนื่องจากการดูดฝนพรมจะต้องเก็บเคลื่อนเล่นทั้งหมด ยกมา
กองรวมกันในท่ีเดียว แล้วใช้เครื่องซักพรมและเครื่องดูดฝั่นท าความสะอาด ซึ่งจะท าควาสะอาดทุก
เย็นวันศุกร์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หากเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ท าความสะอาดง่ายกว่านี้ แต่ยังมีลักษณะนิ่มจะ
ดีกว่า 
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  4.2.6.3 การถ่ายเทอากาศ  
  รวิสุต บุญมาอินทร์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูลว่า 
เนื่องจากหน้าต่างเป็นส่วนที่ยึดติดกับอาคาร ซึ่งมีหน้าต่างที่เปิดออกได้เพียงบานเดียว เป็นบาน
กระทุ้ง ท าให้เมื่อเปิดแอร์นานๆโดยไม่มีการถ่ายเทอากาศ จะท าให้เกิดกลิ่นอับ อากาศไม่สดชื่น ซึ่ง
ส่งผลต้องบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการเรียนด้วย 
  4.2.6.4 ห้องน้ า  
  คมกริช ณ น่าน (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูลว่า ด้วยพื้นที่
ไม่มีห้องน้ าในตัว และห้องน้ าค่อนข้างอยู่ไกลจากท่ีเรียน ท าให้ในบางครั้งระหว่างเรียน เด็กเล็กๆที่
ต้องการเข้าห้องน้ า ผู้ใหญ่จะต้องพาเดินไปห้องน้ าด้วยทุกครั้ง ท าให้จะเสียเวลาในการเรียนและเรียน
ได้ไม่ต่อเนื่อง แต่หากเป็นเด็กที่โตหน่อยจะสามารถไปห้องน้ าได้เอง ซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหา  
  4.2.6.5 ความปลอดภัยของเด็กในการเข้าออกพ้ืนที่  
  บ ารุงชาติ ใจโปร่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 พฤษภาคม 
2560) และวีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 พฤษภาคม 
2560) ให้ข้อมูลว่า เด็กในวัยนี้จะมีความซุกซนและไม่อยู่นิ่ง ท าให้บ่อยครั้งที่จะชอบวิ่งเล่นออกไปข้าง
นอก หรือไปเข้าห้องน้ าเอง ท าให้ต้องให้ความส าคัญเรื่องประตูเข้าออกเป็นพิเศษ ซึ่งมีแผนที่จะติด
ระบบล็อคอัตโนมัติ ป้องกันไม่ให้เด็กสามารถเข้าออกประตูได้เอง ซึ่งจะต้องมีผู้ใหญ่เป็นคนเปิดปิด
ประตูให้ทุกครั้ง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับเด็กมากข้ึน 
  4.2.6.6 ความปลอดภัยของเด็กในการท ากิจกรรม  
  สุชีวัน ห้องล่อง สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 และ 26 
มีนาคม 2559); รวิสุต บุญมาอินทร์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) และคมกริช ณ น่าน 
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559) ได้ให้ข้อมูลว่า บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรม ความสูงของพื้น-
เพดานค่อนข้างต่ าไปส าหรับท ากิจกรรมบางท่า เช่น การโดดตีลังกา การกระโดดสูง และการโหนราว 
ท าให้เวลาท ากิจกรรมขาของเด็กจะไปชนกับเพดาน และมีความเสี่ยงท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ จึงมี
ความเห็นว่าควรที่จะยกฟ้าเพดานให้สูงขึ้นเพ่ือลดปัญหานี้อย่างน้อย 40 ซม. และปัญหากระจกใน
ห้องกิจกรรมค่อนข้างใส ท าให้เด็กบางคนมองไม่เห็นกระจก และวิ่งไปชนได้ ซึ่งควรจะมีการป้องกันใน
ส่วนนี้ เช่น สติ๊กเกอร์ติดบังไว้ 
  4.2.6.7 ความเหมาะสมของเฟอร์นิเจอร์  
  สุชีวัน ห้องล่อง สุชีวัน ห้องล่อง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 2559 และ 26 
มีนาคม 2559) และวีรยุทธ เนตร์สุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2559 และ 20 
พฤษภาคม 2560) ให้ข้อมูลว่า เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเก้าอ้ี บริเวณท่ีนั่งพักคอยและที่นั่งดูกิจกรรม โต๊ะมี
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ลักษณะมีมุมแหลมซึ่งเป็นอันตราย ควรเปลี่ยนเป็นโต๊ะมุมมนและเก้าอ้ีไม่มีพนักพิง ท าให้เด็กบางคน
นั่งแล้วหงายหลัง ไม่ปลอดภัย ควรเปลี่ยนเป็นแบบมีพนักพิง อีกท้ังโต๊ะเก้าอ้ีส่วนใหญ่ให้ส าหรับเด็กนั่ง 
  4.2.6.8 ความเพียงพอของเฟอร์นิเจอร์  
  โต๊ะเก้าอ้ีของผู้ปกครองค่อนข้างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  เฉพาะในวันหยุด เนื่องจาก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะนั่งรอคอยดูเด็กท ากิจกรรมพร้อมกันตลอด หากคลาสใดที่มีเด็กนักเรียนเยอะ 
ผู้ปกครองก็จะเยอะตามไปด้วย จะมีความเห็นว่าควรเพ่ิมจ านวนโต๊ะเก้าอ้ีให้ผู้ปกครองมากกว่านี้ และ
จัดวางพ้ืนที่ใหม่ 
 4.2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มผู้รับบริการ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองทั้งหมด 8 ท่าน ส่วนใหญ่จะมีความพอใจในพ้ืนที่ของเดอะ ลิต
เติ้ล ยิมสาขาทองหล่อ ส่วนสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องขนาดพ้ืนที่ท ากิจกรรม และพ้ืนที่ส าหรับ
ผู้ปกครองที่มีขนาดเล็กเกินไป อีกประเด็นที่ให้ความส าคัญคือ การออกแบบตกแต่งสถานที่ควรมีความ
สวยงามมากกว่านี้ รวมทั้งวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วย และการดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องเล่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง ควรให้ความส าคัญมากกว่านี้ 
 
4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน (Relationship DiaSram)  
 จากการส ารวจพื้นที่ในแต่ละส่วนในเชิงความสัมพันธ์ของกิจกรรมและพ้ืนที่ใช้สอยภายใน
เดอะลิตเติ้ล ยิม ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ทองหล่อ, เอ็มโพเรียม, แจ้งวัฒนะ และบางนา โดยใช้แนวคิดของ 
Government of South Australia (2016) โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเป็น Bubble Diagram 
เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพพ้ืนที่ใช้งานในเชิงกายภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
  4.3.1.1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม ได้แก่ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งคอย พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม 
และมุมเล่นเด็ก  
  พ้ืนที่ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันสะดวก เมื่อเข้ามาภายในพ้ืนที่จะเจอพื้นที่ต้อนรับก่อน 
หลังจากนั้นเจอเดินไปนั่งยังพ้ืนที่นั่งคอยและพ้ืนที่นั่งกิจกรรมที่อยู่ใกล้เคียง และสามารถเดินไปยังมุม
เล่นเด็กได้สะดวก ซึ่งพ้ืนที่ต้อนรับและมุมเล่นเด็กยังอยู่ใกล้ทางเข้าพ้ืนที่ท ากิจกรรม ซึ่งมีความ
เหมาะสม ถ้าเทียบกับพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่ พื้นที่นั่งดูกิจกรรมยังอยู่ติดกับพ้ืนที่ท ากิจกรรม ท าให้
สามารถมองเห็นการท ากิจกรรมได้อย่างใกล้ชิด 
  4.3.1.2 พ้ืนที่ 2 พื้นที่ท ากิจกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
  พ้ืนที่ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันสะดวก สามารถใช้พื้นที่ท ากิจกรรมกลุ่มและพ้ืนที่
เครื่องเล่นได้อย่างอิสระ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ติดกัน และไม่มีการกั้นพ้ืนที่ อยู่ใกล้พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม แต่
ไกลจากอ่างล้างมือท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน 
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  4.3.1.3 พ้ืนที่ 3 พื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ ได้แก่ พ้ืนที่เตรียมอาหาร และห้องผู้บริหาร 
  พ้ืนที่ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันสะดวก ทั้งกับพื้นที่ส่วนรวมและพ้ืนที่ท ากิจกรรม และ
ยังเป็นพื้นที่ส่วนที่ลึกที่สุด ท าให้มีความเป็นส่วนตัวเหมาะสมกับการใช้งาน ห้องบริหาร และส่วน
เตรียมอาหารอยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้เดินไปใช้งานได้สะดวก แต่ห้องผู้บริหารค่อนข้างอยู่ไกลจากพ้ืนที่
ต้อนรับ ท าให้ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.39: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ 
 

 
 

 4.3.2 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา เอ็มโพเรียม 
  4.3.2.1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม ได้แก่ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งคอย มุมเล่นเด็ก พ้ืนที่นั่งดู
กิจกรรม  
  จุดที่ 1 และ 2 และอ่างล้างมือ พื้นที่บางส่วนมีความเชื่อมโยงกันสะดวก แต่บางส่วน
ไม่ค่อยเหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อเข้าพ้ืนที่จะเจอที่นั่งพักคอยก่อน พ้ืนที่ต้อนรับค่อนข้างอยู่ไกลจาก
ทางเข้าออก ท าให้ต้องเดินไปหน่อย ส่วน พ้ืนที่นั่งพักคอยและพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม จุดที่ 1 อยู่ใกล้พ้ืนที่
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ต้อนรับดี แต่อยู่ไกลจากทางเข้าพ้ืนที่ท ากิจกรรม อ่างล้างมืออยู่ใกล้ทางเข้าออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม ท า
ให้สะดวกในการใช้งาน ส่วนพื้นที่นั่งดูกิจกรรม จุดที่ 2 ค่อนข้างอยู่ไกลจากพ้ืนที่ต้อนรับ และพ้ืนที่นั่ง
คอยจุดที่ 1 ท าให้ไม่มีความเชื่อมโยงพ้ืนที่กัน ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน 
  4.3.2.2 พ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น  
  สามารถใช้พื้นที่ท ากิจกรรมกลุ่มและพ้ืนที่เครื่องเล่น ได้อย่างอิสระ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่
ติดกัน และไม่มีการก้ันพ้ืนที่ อยู่ใกล้พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม และใกล้อ่างล้างมือ ทางเข้าออกพ้ืนที่ท า
กิจกรรม อยู่ใกล้ทางเข้าออกพ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ และพ้ืนที่ต้อนรับ ท าให้สะดวกในการใช้งาน 
  4.3.2.3 พ้ืนที่ 3 พื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ส่วนนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหาร 
ส่วนท างาน ส่วนเตรียมอาหาร ห้องผู้บริหาร และห้องเก็บของ  
  พ้ืนที่ส่วนนี้ค่อนข้างแยกออกจากกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ที่อยู่ใกล้กันมี ส่วนนั่ง
พักผ่อนและรับประทานอาหาร ส่วนท างานและส่วนเตรียมอาหาร กลุ่มท่ี 2 จะเป็นห้องผู้บริหารและ
ห้องเก็บของที่แยกออกไป ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งานระหว่างกัน พ้ืนที่กลุ่มท่ี 1 อยู่ใกล้พ้ืนที่ท า
กิจกรรม และพ้ืนที่ต้อนรับดี สะดวกในการใช้งาน ส่วนห้องผู้บริหารและห้องเก็บของจะอยู่ในส่วนลึก
สุดของพ้ืนที่ ซึ่งมีความเหมาะสม เนื่องจากพ้ืนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 
 
ภาพที่ 4.40: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาเอ็มโพเรียม 
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 4.3.3 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา 
  4.3.3.1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม ได้แก่ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งคอย พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม  
  จุดที่ 1 และ 2 มุมเล่นเด็ก และอ่างล้างมือ พื้นที่แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกันสะดวก
ดี เมื่อเข้าพ้ืนที่มาจะเจอส่วนต้อนรับก่อนเป็นอันดับแรก พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรมจะอยู่บริเวณใกล้เคียง 
ส่วนด้านหลังส่วนต้อนรับเชื่อมไปยังพ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ และทางเข้าพ้ืนที่ท ากิจกรรมก็อยู่ไม่ไกล ซึ่ง
สามารถจัดวางพ้ืนที่ออกมาได้ดีมาก มีการเชื่อมต่อกันสะดวก  ถัดไปจะเป็นพื้นที่นั่งดูกิจกรรมและ
พ้ืนที่นั่งคอย อ่างล้างมือจะอยู่ลึกที่สุดของพ้ืนที่ใกล้กับพ้ืนที่นั่งคอย แต่ยังใกล้กับทางเข้าพ้ืนที่ท า
กิจกรรม 
  4.3.3.2 พ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น
  สามารถใช้พื้นที่ท ากิจกรรมกลุ่มและพ้ืนที่เครื่องเล่น ได้อย่างอิสระ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่
ติดกัน และไม่มีการก้ันพ้ืนที่ พ้ืนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม และใกล้อ่างล้างมือ ทางเข้าออกพ้ืนที่ท า
กิจกรรม พ้ืนที่ต้อนรับ ท าให้สะดวกในการใช้งาน แต่อยู่ค่อนข้างไกลจากทางเข้าออกพ้ืนที่เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ 
  4.3.3.3 พ้ืนที่ 3 พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ส่วนนั่งพักผ่อนและรับประทานอาหาร 
ส่วนเตรียมอาหาร และห้องผู้บริหาร  
  พ้ืนที่ส่วนนี้ดูกั้นจากพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ท าให้มีความเป็นส่วนตัวสูง และยังใกล้ทางเข้าออก
พ้ืนที่ ใกล้ส่วนต้อนรับ แต่ค่อนข้างไกลจากทางเข้าออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม โดยพื้นที่นั่งพักผ่อนและ
รับประทานอาหาร อยู่ในพ้ืนที่เดียวกับส่วนเตรียมอาหาร และอยู่ใกล้กับห้องผู้บริหาร 
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ภาพที่ 4.41: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาบางนา 
 

 
 

 4.3.4 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
  4.3.4.1 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม ได้แก่ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งคอย พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม 
และมุมเล่นเด็ก  
  เมื่อเข้าพ้ืนที่มาจะเจอพ้ืนที่นั่งคอย และมุมเล่นเด็กเป็นอันดับแรก ซึ่งมุมเล่นเด็กไม่
ควรจะอยู่ใกล้ทางเข้าออก เพราะจะท าให้วุ่นวาย และอันตรายกับเด็ก ถัดไปจะเป็นพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม 
และพ้ืนที่ต้อนรับ ซึ่งอยู่สุดทางของพ้ืนที่ส่วนรวม ท าให้ต้องเดินไปไกล แต่ข้อดีคือพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม
อยู่ใกล้ทางเข้าออกพ้ืนที่ท ากิจกรรมดี ท าให้สะดวกในการใช้งาน 
  4.3.4.2 พ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น  
  พ้ืนที่ 2 ส่วนนี้ สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างอิสระ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ติดกัน และไม่มีการก้ัน
พ้ืนที่ แต่ขาดในส่วนของอ่างล้างมือ ที่ควรอยู่ใกล้ทางเข้าออก ซึ่งต้องใช้งานหลังท ากิจกรรมเสร็จ 
  4.3.4.3 พ้ืนที่ 3 พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ส่วนนั่งพักผ่อน และห้องเก็บของ  
  พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ กับพื้นที่ส่วนรวม ดูแยกออกจากกัน โดยมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมค่ัน
อยู่ตรงกลาง ท าให้ต้องเดินผ่านพื้นที่ท ากิจกรรมก่อน จึงจะถึงพ้ืนที่ส่วนรวม และไปยังทางเข้าออก
พ้ืนที่ได้ ซึ่งไม่สะดวกในการใช้งาน เพราะ 2 ส่วนนี้ควรเชื่อมต่อกัน พ้ืนที่พักผ่อนของเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้
กับห้องเก็บของ และห้องเก็บของอยู่ใกล้พ้ืนที่ท ากิจกรรม มีความสะดวกในการใช้งานดี 
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ภาพที่ 4.42: แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาแจ้งวัฒนะ 
 

 
 

4.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอย (Functional DiaSram) 
 จากการวิเคราะห์การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในเดอะลิตเติ้ล ยิม ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ทองหล่อ, 
เอ็มโพเรียม, แจ้งวัฒนะ, และบางนา โดยใช้แนวคิดของมาตรฐานการจัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย (2559) เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผัง
พ้ืน ในเรื่องขนาดและการจัดแบ่งพ้ืนที่ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของพื้นที่ใช้งานในเชิงกายภาพ 
รายละเอียด ดังนี้ 
 4.4.1 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
  4.4.1.1 พ้ืนที่ส่วนรวม มีขนาดที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การจัดวางไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีโต๊ะเก้าอ้ีขีดขวางทางสัญจร และพ้ืนที่ไม่สามารถเห็นพื้นที่ท ากิจกรรมได้อย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง  
   - ส่วนต้อนรับอยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ต าแหน่งเหมาะสมกับการใช้งาน 
   - ส่วนที่นั่งคอยอยู่ใกล้กับส่วนต้อนรับ ต าแหน่งเหมาะสมกับการใช้งาน แต่
ขนาดพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง และเก้าอ้ีวางกีดขวางทางสัญจร 
   - ส่วนนั่งดูกิจกรรมอยู่ใกล้กับห้องท ากิจกรรม ต าแหน่งเหมาะสมกับการใช้งาน 
ขนาดพ้ืนที่น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง 
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   - มุมเล่นเด็กมีขนาดเล็กมาก อยู่ใกล้ทาง-เข้าพ้ืนที่ ต าแหน่งไม่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน เนื่องจากมุมเล่นเด็กควรมีความเป็นส่วนตัว และไม่ควรอยู่ที่ที่มีคนเดินผ่านไปมา จะท าให้เด็ก
เดินออกจากพ้ืนที่เองได้ 
  4.4.1.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม มีขนาดที่เพียงพอต่องการใช้งาน การจัดวางมีความ
เหมาะสม และสะดวกในการใช้งาน 
   - ส่วนลานกิจกรรมกลุ่ม อยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม ต าแหน่ง
เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากเริ่มคลาสจะเป็นการท ากิจกรรมกลุ่มก่อนเป็นอันดับแรก และก่อน
จบคลาสทุกคนจะต้องรวมตัวกันที่ลานท ากิจกรรมกลุ่ม 
   - ส่วนเครื่องเล่น อยู่บริเวณลึกสุดของพื้นที่ ต าแหน่งเหมาะสมกับการใช้งานดี 
ขนาดพ้ืนที่เพียงพอในการใช้งาน การจัดวางไม่กีดขวางทางสัญจร 
  4.4.1.3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
   - ส่วนเตรียมอาหาร อ่างล้างมืออยู่ส่วนลึกส่วนของพื้นที่ และอยู่ไกลจากพ้ืนที่
ท ากิจกรรม ท าให้ใช้งานได้ไม่สะดวก เนื่องจากเด็กจะต้องล้างมือหลังจากท ากิจกรรมเสร็จ แต่เคาท์
เตอร์เตรียมอาหารอยู่ต าแหน่งเหมาะสมดี ใกล้กับห้องผู้บริหาร และไม่ไกลจากเคาท์เตอร์ต้อนรับ ควร
จะก้ันพ้ืนที่ให้ดูมีความเป็นส่วนตัวกว่านี้ 
   - ห้องผู้บริหาร อยู่ถัดจากส่วนนั่งดูกิจกรรม ค่อนข้างไกลจากส่วนต้อนรับและ
พ้ืนที่ท ากิจกรรม ท าให้ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน การจัดวางภายในเหมาะสมดี และมีขนาดพื้นที่ที่
เพียงพอ 
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ภาพที่ 4.43: แผนผังแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ 
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 4.4.2 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา เอ็มโพเรียม 
  4.4.2.1 พ้ืนที่ส่วนรวม มีขนาดที่เพียงพอกับการใช้งาน การจัดวางไม่ค่อยเหมาะสม 
เพราะเสียพ้ืนที่ทางเดินมากเกินไป ท าให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างไม่เต็มที่ และพ้ืนที่ไม่สามารถ
มองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 
   - ส่วนต้อนรับอยู่ค่อนข้างไกลจากทางเข้า-ออกพ้ืนที่ อยู่ต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม 
   - ส่วนที่นั่งคอยอยู่ใกล้กับส่วนต้อนรับ ต าแหน่งเหมาะสมดี สะดวกในการใช้
งานจริง 
   - ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม จุดที่ 1 ลักษณะเก้าอ้ีไม่เหมาะกับการใช้งาน เนื่องจาก
เป็นรูปลงกลม และเป็นโต๊ะเก้าอ้ี ควรเปลี่ยนเก้าใหม่ และไม่สามารถดูกิจกรรมได้ทั่วถึงเพราะมีผนัง
กั้น  
   - ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม จุดที่ 2 พ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก และจุคนได้ไม่มาก แต่สามารถ
เห็นพื้นที่ ท ากิจกรรมได้ชัดเจนดีครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เก้าอ้ีค่อนข้างกีดขวางทางสัญจร 
   - มุมเล่นเด็ก มีขนาดที่เหมาะสม มีความเป็นส่วนตัวดี อยู่ใกล้ที่นั่งพักคอย ท า
ให้สะดวกในการใช้งาน 
   - อ่างล้างมือ ต าแหน่งกีดขวางเส้นทางสัญจรมาก ไม่มีพ้ืนที่ยืนรอต่อแถว ท าให้
เมื่อคนใช้จ านวนเยอะจะท าให้คนเดินผ่านไม่ได้ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
  4.4.2.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม 
   - ส่วนลานกิจกรรมกลุ่ม อยู่ไกลจากทางเข้า-ออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม ท าให้เด็ก
ต้องเดินผ่านเครื่องเล่นที่เกะกะก่อน จึงจะไปที่ลานกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเริ่มคลาสได้ ไม่สะดวกในการใช้
งาน ขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน การจัดวางเหมาะสม มีตู้เก็บของเก็บอุปกรณ์ท ากิจกรรม และเครื่อง
เล่นเพลงอยู่ใกล้ๆ 
   - ส่วนเครื่องเล่น มีพ้ืนที่ค่อนข้างเยอะ มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย แบ่งเป็น 2 
ส่วน เหมาะสมในการใช้งานดี ขนาดเพียงพอ และการจัดวางไม่กีดขวางการสัญจร 
  4.4.2.3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
   - ส่วนพักผ่อนและส่วนรับประทานอาหาร พ้ืนที่จะอยู่ในส่วนของห้องพนักงาน 
อยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม ท าให้สะดวกในการใช้งาน เนื่องจากพ้ืนที่มีจ ากัด ท าให้พื้นที่
ส่วนนี้ถูกใช้งาน 2 ฟังก์ชั่น เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระหว่างวันจะใช้ส าหรับนั่งพักผ่อนระหว่าง
คลาสเรียน และในช่วงตอนเที่ยงใช้ส าหรับรับประทานอาหารร่วมกันทุกคน ซึ่งจะมีปัญหาในช่วง
รับประทานอาหารที่เจ้าหน้าทุกคนรวมตัวในห้อง และท าให้พื้นที่มีขนาดไม่เพียงพอ ท าให้รู้สึกคับแคบ
และอึดอัด  การจัดวางไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นเก้าอ้ีโซฟา 2 อัน ไม่สะดวกในการรับประทาน
อาหาร  
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   - ส่วนเตรียมอาหาร จะอยู่ถัดจากส่วนพักผ่อนและส่วนรับประทานอาหาร มี
ความสะดวกในการใช้งาน แต่พ้ืนที่นี้ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศ ท าให้เมื่อเตรียมอาหารหรือ
รับประทาน กลิ่นจะกระจายไปทั่วห้อง และใช้เวลานานกลิ่นจึงจะหายไป จึงควรปรับต าแหน่งให้อยู่
ใกล้หน้าต่าง สามารถระบายอากาศได้ดีกว่านี้ หรือมีเครื่องดูดควัน  
   - ส่วนท างาน เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ใหญ่มาก อยู่รวมกับส่วนพักผ่อน ใช้ท างานเฉพาะ
บางครั้ง ต าแหน่งมีความสะดวกในการใช้งาน แต่ไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัว และพ้ืนที่มีขนาดเล็ก
เกินไป ท าให้ไม่มีสมาธิในการท างาน 
   - ห้องผู้บริหาร พ้ืนที่ถูกแยกออกมาอีกส่วน โดยจะอยู่ใกล้กับส่วนนั่งดูกิจกรรม
จุดที่ 2 ซึ่งอยู่ลึกส่วนของพ้ืนที่ มีความเป็นส่วนตัวดี เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ไกลจากส่วนอื่นๆ อยู่ใกล้
พ้ืนที่ท ากิจกรรมและมีกระจกใสเชื่อมพ้ืนที่ ท าให้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน แต่
อยู่ไกลจากห้องพนักงาน ท าให้ต้องใช้เวลาเดินมาเวลาคุยกับพนักงาน  
   - ห้องเก็บของ พ้ืนที่อยู่ใกล้กับห้องผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้เหตุจ าเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้
กัน ใช้ส าหรับเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ต าแหน่งอยู่ไกลจากห้องพนักงานและ
พ้ืนที่ท ากิจกรรม ซึ่งจะไม่สะดวกในการใช้งานเวลาไปหยิบเอกสาร หรือ หยิบอุปกรณ์ก่อนจะไปสอน 
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ภาพที่ 4.44: แผนผังแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาเอ็มโพเรียม 
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 4.4.3 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา  
  4.4.3.1 พ้ืนที่ส่วนรวม มีขนาดที่เพียงพอต่อการใช้งาน มีการจัดวางพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
และสะดวกในการใช้งานดีมาก ถ้าเทียบกับสาขาอ่ืนๆ 
   - ส่วนต้อนรับ สะดวกในการใช้งานดี เมื่อผู้ปกครองเข้ามาติดต่อพนักงาน 
   - ส่วนที่นั่งคอย จุดที่ 1 อยู่ใกล้ส่วนต้อนรับ สะดวกเม่ือผู้ปกครองรอเด็กท า
กิจกรรม  
   - ส่วนที่นั่งคอย จุดที่ 2 อยู่ใกล้มุมเล่นเด็ก สะดวก เมื่อผู้ปกครองเฝ้าเด็กเล่น
ของเล่น 
   - ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม จุดที่ 1 อยู่ใกล้ส่วนต้อนรับ  มองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรม
ชัดเจนดี สะดวกในการใช้งาน เมื่อผู้ปกครองดูเด็กท ากิจกรรม 
   - ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม จุดที่ 2 อยู่ใกล้มุมเล่นเด็ก มองเห็นที่ท ากิจกรรมชัดเจนดี 
สะดวกในการใช้งาน เมื่อผู้ปกครองดูเด็กท ากิจกรรม 
   - มุมเล่นเด็ก จัดวางพ้ืนที่ใช้งานสะดวกดี และมีความเหมาะสม มีขนาดที่
เพียงพอ เด็กสามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน 
   - อ่างล้างมือ สะดวกเมื่อเด็กท ากิจกรรมเสร็จมาล้างมือ 
  4.4.3.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม 
   - ส่วนลานกิจกรรมกลุ่ม อยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกพ้ืนที่ ท าให้เมื่อเดินเข้ามาและ
รอเริ่มคลาสได้สะดวก ไม่ต้องเดินผ่าพ้ืนที่ส่วนอื่นก่อน ขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน การจัดวาง
เหมาะสม มีตู้เก็บของเก็บอุปกรณ์ท ากิจกรรม และเครื่องเล่นเพลงอยู่ใกล้ๆ 
   - ส่วนเครื่องเล่น มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม  มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย แบ่งเป็น 2 
ส่วน เหมาะสมในการใช้งานดี ขนาดพื้นที่เพียงพอ และการจัดวางไม่กีดขวางการสัญจร 
  4.4.3.3 พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   - ส่วนพักผ่อนและส่วนรับประทานอาหาร พ้ืนที่ส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังส่วน
ต้อนรับ โดยมีประตูเข้ามาและเดินตามทางเดิน ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานเวลาพนักงานอยู่ในช่วง
พักและต้องออกมารับรองลูกค้าท่ีส่วนต้อนรับ แต่พ้ืนที่จะอยู่ไกลจากพ้ืนที่ท ากิจกรรม ท าให้ต้องใช้
เวลาเดินไปสอนคลาสที่พ้ืนที่ท ากิจกรรม ภายในมีการจัดวางพ้ืนที่เหมาะสมดี และขนาดพ้ืนที่เพียงพอ
ต่อการใช้งานทั้งช่วงพักผ่อนและช่วงที่รับประทานอาหารร่วมกัน 
   - ส่วนเตรียมอาหาร อยู่ใกล้กับส่วนรับประทานอาหาร มีความสะดวกในการใช้
งานนี้ ในเวลาช่วงพักเท่ียงที่พนักงานรับประทานอาหาร 
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   - ห้องผู้บริหาร มีความเหมาะสมในการใช้งานดี สามารถไปห้องพนักงานได้
สะดวก และเดินไปส่วนต้อนรับได้สะดวกเช่นกัน รวมทั้งมีความเป็นส่วนตัว เหมาะสมในการท างานที่
ใช้สมาธิ 
 
ภาพที่ 4.45: แผนผังแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาบางนา 
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 4.4.4 เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา แจ้งวัฒนะ 
   4.4.4.1 พ้ืนที่ส่วนรวม มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่ที่มีจ ากัด จึงถือว่าจัดวาง
พ้ืนที่ได้มีประสิทธิภาพดี สามารถมองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
   - ส่วนต้อนรับ อยู่ใกล้จากทางเข้าออกมาก ขนาดพ้ืนที่เล็กเกินไป ไม่สะดวกใน
การใช้งาน เนื่องจากผู้ปกครอบเข้ามาติดต่อ จะต้องเดินผ่านเก้าอ้ีที่เกะกะบริเวณส่วนที่นั่งคอยและมุม
เล่นเด็กก่อน 
   - ส่วนที่นั่งคอย มีขนาดเล็กมาก และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
   - ส่วนที่นั่งดูกิจกรรม มองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมชัดเจนดี เหมาะสมกับการใช้
งาน 
   - มุมเล่นเด็ก อยู่ใกล้ทางเข้า-ออกพ้ืนที่ มีขนาดเล็กมาก ต าแหน่งไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน เนื่องจากมุมเล่นเด็กควรมีความเป็นส่วนตัว และไม่ควรอยู่ที่ที่มีคนเดินผ่านไปมา จะท า
ให้เด็กเดินออกจากพ้ืนที่เองได้ และยังกีดขวางทางสัญจรอีกด้วย  
  4.4.4.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม 
    - ส่วนลานกิจกรรมกลุ่ม อยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม ท าให้มีความ
สะดวกในการใช้งาน เมื่อเด็กเข้ารวมกลุ่มในตอนเริ่มคลาสและก่อนจบคลาส  
   - ส่วนเครื่องเล่น พ้ืนที่จะอยู่ถัดจากงานกิจกรรมกลุ่ม มีการจัดวางภายใน
เหมาะสม และสะดวกในการใช้งานดี เครื่องเล่นไม่กีดขวางทางสัญจร และมีขนาดพ้ืนที่ที่เพียงพอใน
การท ากิจกรรม ถึงแม้จะมีขนาดที่เล็กกว่าสาขาอ่ืนๆ 
  4.4.4.3 พ้ืนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   - ห้องเก็บของ พ้ืนที่ถูกพ้ืนที่ท ากิจกรรมขั้นกลางระหว่างพ้ืนที่ส่วนรวม ท าให้
การเดินไปยังพ้ืนที่ส่วนร่วมเช่น พื้นที่ต้อนรับไม่สะดวก เวลาเจ้าหน้าที่ไปเก็บของและต้องเดินไป
ต้อนรับลูกค้า 
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ภาพที่ 4.46: แผนผังแสดงพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาแจ้งวัฒนะ 
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4.5 แนวทางการจัดการพ้ืนที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 4.5.1 เมทริกซ์องค์ประกอบการจัดพื้นที่และเมทริกซ์ความใกล้ชิดของพ้ืนที่ (Adjacency 
Matrix) 
 จากการสรุปผลการวิจัยการส ารวจการจัดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา 
ทองหล่อ ในเรื่องของประเภทพ้ืนที่ใช้สอยและการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ท าการสรุปล าดับ
ความต้องการองค์ประกอบของพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญ และความส าคัญของต าแหน่งพ้ืนที่ที่ต้องใกล้ชิด
กัน สรุปได้ดังนี้ 
  4.5.1.1 พ้ืนที่ต้อนรับ มีความต้องการขนาดพ้ืนที่ปานกลาง เพ่ือรับรองลูกค้า  ต้องการ
บรรยากาศสูงเพ่ือสร้างความประทับใจ ไม่จ าเป็นต้องมีความปลอดภัยมากนัก ต้องมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดูสบายตา และไม่จ าเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่นั่งพักคอย พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม ส่วนเตรียมอาหาร 
และอ่างล้างมือ พื้นที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่ท างาน 
  4.5.1.2 พ้ืนที่นั่งพักคอย มีความต้องการขนาดพ้ืนที่สูง ต้องมีขนาดเพียงพอเพ่ือให้
ลูกค้านั่งรอ ต้องการบรรยากาศปานกลาง ต้องการความปลอดภัยต่ า เพื่อส าหรับเด็ก ต้องการความ
สะอาดสูง ให้ดูสบายตา และต้องการความส่วนตัวต่ าเฉพาะบางส่วน  
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม ส่วนเตรียมอาหาร อ่าง
ล้างมือ และมุมเล่นเด็ก 
  4.5.1.3 พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม มีความต้องการขนาดพ้ืนที่สูง ต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับ
จ านวนผู้ปกครอง ต้องการบรรยากาศปานกลาง ต้องการความปลอดภัยต่ า ส าหรับเด็ก ต้องการความ
สะอาดสูง ให้ดูสบายตา และไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากนัก 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่นั่งพักคอย พ้ืนที่ต้อนรับ มุมเล่นเด็ก ส่วนเตรียม
อาหาร และอ่างล้างมือ พ้ืนท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
  4.5.1.4 มุมเล่นเด็ก มีความต้องการขนาดพ้ืนที่ปานกลาง ต้องการบรรยากาศปาน
กลาง สร้างความสนุกสนาน  ต้องการความปลอดภัยต่ า เพราะไม่มีอะไรอันตรายมาก ต้องการความ
สะอาดสูง เพราะเป็นพื้นที่ของเด็ก และไม่ต้องการความเป็นส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่นั่งพักคอย พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม 
  4.5.1.5 ส่วนเตรียมอาหารและอ่างล้างมือ มีความต้องการขนาดพื้นที่ปานกลาง 
ต้องการบรรยากาศปานกลาง ไม่ต้องการความปลอดภัย ต้องการความสะอาดสูง และไม่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งคอย พื้นที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และ
พ้ืนที่เครื่องเล่น 
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  4.5.1.6 พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม มีความต้องการขนาดพ้ืนที่สูง เพราะเป็นส่วนพื้นที่หลัก 
ต้องการบรรยากาศสูง ต้องการความปลอดภัยสูง เวลาเด็กท ากิจกรรม ต้องการความสะอาดสูง และ
ไม่จ าเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่เครื่องเล่น พ้ืนที่ต้อนรับ พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม  ส่วน
เตรียมอาหาร อ่างล้างมือ พื้นที่ท างาน พ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ และห้องเก็บ
ของ 
  4.5.1.7 พ้ืนที่เครื่องเล่น มีความต้องการขนาดพ้ืนที่สูง เพราะเป็นส่วนพื้นที่หลัก 
ต้องการบรรยากาศสูง ต้องการความปลอดภัยสูง เวลาเด็กท ากิจกรรม ต้องการความสะอาดสูง และ
ไม่จ าเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม ส่วนเตรียมอาหารและอ่างล้างมือ 
พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม พ้ืนที่ท างาน พ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ และห้องเก็บของ 
  4.5.1.8 พ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ มีความต้องการขนาดพ้ืนที่
ปานกลาง เพียงพอส าหรับจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ต้องการบรรยากาศปานกลาง ไม่ต้องการเรื่อง
ความปลอดภัย ต้องการความสะอาดปานกลาง และต้องการความเป็นส่วนตัวสูง 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่เตรียมอาหารเจ้าหน้าที่ พ้ืนที่ท างาน พื้นที่ท า
กิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
  4.5.1.9 พ้ืนที่ตรียมอาหารเจ้าหน้าที่ มีความต้องการขนาดพ้ืนที่ต่ า ต้องการ
บรรยากาศปานกลาง ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยสูง และไม่จ าเป็นต้องมีความเป็น
ส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ 
  4.5.1.10 ห้องท างานผู้บริหาร มีความต้องการขนาดพ้ืนที่ปานกลาง ต้องบรรยากาศ
ปานกลาง ไม่ต้องการเรื่องความปลอดภัย ต้องการความสะอาดปานกลาง ต้องการความเป็นส่วนตัว
สูง เพ่ือมีสมาธิ และสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่ท างาน  
  4.5.1.11 ห้องเก็บของ มีความต้องการขนาดพ้ืนที่ต่ า ไม่จ าเป็นต้องมีบรรยากาศ ไม่
ต้องการเรื่องความปลอดภัย ต้องการความสะอาดปานกลาง และไม่จ าเป็นต้องมีความเป็นส่วนตัว 
  ต าแหน่งที่ควรอยู่ใกล้ ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
 
 
 
 



105 

ภาพที่ 4.47: แสดงเมทริกซ์องค์ประกอบการจัดพ้ืนที่และเมทริกซ์ความใกล้ชิดของพ้ืนที่ 
 

 
 
 4.5.2 ขนาดพ้ืนที่ (Area Requirement) 
 จากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องขนาดของพ้ืนที่ใช้งาน โดยค านึงถึงการใช้สอย ผู้วิจัยสามารถ
สรุปขนาดพ้ืนที่ ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 4.2: ตารางปรับขนาดพื้นที่ใหม่ของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

พ้ืนที่ 
ขนาดพ้ืนที่
เดิม (ตร.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ขนาดพ้ืนที่
ใหม่ (ตร.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พ้ืนที่ส่วนรวม 46 14% 90 28% 
1. พ้ืนที่ต้อนรับ 7  12  

2. พ้ืนที่นั่งพักคอย 16  21  

3. พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม 7  24  
4. มุมเล่นเด็ก 3.5  15  

5. ส่วนเตรียมอาหาร ไม่มี  8  

6. ทางเดิน 12.5  10  
พ้ืนที่ท ากิจกรรม 266.5 82% 200 62% 

7. ลานท ากิจกรรมกลุ่ม 71.5  56  
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): ตารางปรับขนาดพ้ืนที่ใหม่ของ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

พ้ืนที่ 
ขนาดพ้ืนที่
เดิม (ตร.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ขนาดพ้ืนที่
ใหม่ (ตร.ม.) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

8. ลานเครื่องเล่น 195  144  

พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 12.5 4% 35 10% 
9. พ้ืนที่ท างาน ไม่มี  9  

10. ห้องผู้บริหาร 8.5  6  

11. พ้ืนที่พักผ่อน และ
พ้ืนที่รับประทานอาหาร 

ไม่มี  7  

12. ส่วนเตรียมอาหาร
เจ้าหน้าที่ 

4  3  

13. ห้องเก็บของ ไม่มี  10  

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 325 100% 325 100% 
 
 4.5.3 แผนภาพความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย (Relationship DiaSram) 
 จากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องการเชื่อมโยงและความส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ใช้สอย ผู้วิจัย
สามารถสรุปเรื่องความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยได้ว่า เมื่อเข้าถึงพ้ืนที่ภายใน พ้ืนที่ส่วนแรกที่ควรเข้าถึง
คือ พื้นที่ส่วนต้อนรับ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะส่วนรวมที่ทุกคนสามารถใช้งานพ้ืนที่ส่วนนี้ได้ เป็นจุด
ศูนย์กลางที่จะเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ที่ถัดมาจะแยกก็เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม เมื่อเข้าถึงพ้ืนที่ต้อนรับแล้ว จะเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่นั่งดู
กิจกรรม พ้ืนที่นั่งพักคอย  และมุมเล่นเด็กได้โดยตรง ส่วนอีกด้านจะเชื่อมต่อไปยังส่วนเตรียมอาหาร
และอ่างล้างมือ พื้นที่ส่วนรวมนี้จะสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่
ได้สะดวก 
  ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม จะกั้นพ้ืนที่แยกจากพ้ืนที่ส่วนรวม เมื่อเข้าถึงพ้ืนที่ต้อนรับ
แล้ว จะสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่มได้สะดวก และพ้ืนที่เครื่องเล่นและห้องเก็บของได้ 
  ส่วนที่ 3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ จะก้ันพ้ืนที่แยกจากพ้ืนที่ส่วนรวม เมื่เข้าถึงพ้ืนที่
ต้อนรับแล้ว จะสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท างานได้สะดวก และสามารถเชื่อมต่อไปยังห้องท างาน
ผู้บริหารได้ ส่วนอีกด้านจะเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนทีร่ับประทานอาหาร และส่วนเตรียมอาหาร  
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และสามารถเชื่อมต่อไปยังห้องเก็บของได้ โดยห้องเก็บของจะสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ท ากิจกรรม
กลุ่มได้ 
 รูปแบบความสัมพันธ์ของพื้นที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน อย่างเต็มศักยภาพ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ได้อย่างสูงสุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา 
ทองหล่อ 
 
ภาพที่ 4.48: แผนผังภาพแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 

 
 
 4.5.4 การจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย (ZoninS DiaSram) 
 จากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องขนาดพ้ืนที่ การจัดวางภายใน ต าแหน่งที่ตั้ง และทาง-เข้าออก
พ้ืนที่  ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการจัดผังพ้ืนที่ใช้สอย ของเดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ โดย
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม พืน้ที่ส่วนนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งแรกเป็นพื้นที่ต้อนรับ ซึ่ง
อยู่ใกล้ทาง-เข้าออกพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ทั้งหมด สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่
ส าหรับเจ้าหน้าที่ได้ และส่วนเตรียมอาหาร พร้อมอ่างล้างมือ ที่อยู่ใกล้ทางเข้า-ออกพ้ืนที่ท ากิจกรรม  
อีกฝั่งจะเป็นพื้นที่นั่งพักคอย ซึ่งอยู่ใกล้กับทางเข้า-ออกพ้ืนที่เช่นกัน พื้นท่ีนั่งดูกิจกรรมที่สามารถ
มองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมได้ และมุมเล่นเด็กท่ีอยู่ใกล้กับพ้ืนที่นั่งพักคอย 
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  ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าถึงพ้ืนที่จากพ้ืนที่ต้อนรับ เข้าถึงพ้ืนที่
ท างานเป็นส่วนแรก และห้องบริหารที่สามารถมองเห็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมได้ ถัดไปเป็น พ้ืนที่พักผ่อน 
พ้ืนที่รับประทานอาหาร ส่วนเตรียมอาหาร ที่สามารถเข้าถึงห้องเก็บของ และไปยังพื้นที่ท ากิจกรรมได้ 
  ส่วนที่ 3 พ้ืนที่ท ากิจกรรม สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ 2 ทาง ได้แก่ จากพ้ืนที่ต้อนรับ และ
จากห้องเก็บของ พื้นที่ส่วนนี้จะมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม และพ้ืนที่เครื่องเล่น 
พ้ืนที่ทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีความสูงพ้ืนถึงเพดาน อย่างต่ า 3 เมตร โดยรูปแบบการจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยนี้ จะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานพื้นที่ได้อย่างสูงสุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
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ภาพที่ 4.49: แผนผังแสดงการจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในเดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
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 4.5.5 gchematic DesiSn Floor Plan 
 
ภาพที่ 4.50: รูปแบบแปลนน าเสนอแนวทางการจัดพ้ืนที่ภายในเดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
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 จากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่งภายในพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการจัดเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง และสิ่งอ านวยความสะดวก ของพ้ืนที่เดอะ 
ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ได้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ส่วนรวม วัสดุตกแต่ง พ้ืนเป็นกระเบื้องยางลายไม้ ผนังเป็นวอลเปเปอร์
ลายการ์ตูน สลับกับกระจกใส เพดานเป็นยิปซั่มฉาบเรียบ ประตูเป็นบานสวิงคู่ 180 องศา  การจัด
พ้ืนที่โดยเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก มีความโปร่งโล่งสบาย และไม่อึดอัด อีกท้ัง
สามารถมองเห็นบรรยากาศการท ากิจกรรมได้จากด้านนอก รวมทั้งการให้ความส าคัญของพื้นที่นั่งดู
กิจกรรม มีขนาดพ้ืนที่มากกว่าส่วนอื่น เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมองเห็นเด็กได้ตลอดเวลาอย่าง
ใกล้ชิด 
 
ภาพที่ 4.51: การจัดพ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ส่วนรวม 
 

 



112 

   - ทางเดิน ประกอบด้วย ตู้วางรองเท้าอยู่บริเวณทางเข้าพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
ส าหรับเด็กวางรองเท้าก่อนเข้าไปท ากิจกรรม การจัดพ้ืนที่ทางเดินเป็นเส้นตรงจากทางเข้า-ออกพ้ืนที่ 
ไปยังพื้นที่ท ากิจกรรม จะท าให้สะดวกในการสัญจร เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยังพ้ืนที่ส่วนรวม
และพ้ืนที่ส่วนอื่นได้ 
   - พ้ืนที่ต้อนรับ ประกอบด้วย เคาท์เตอร์ต้อนรับส าหรับนั่งได้ 2 คน และโซฟา
ส าหรับนั่งรอส าหรับนั่งได้ 8 คน การจัดพื้นที่ต้อนรับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้สะดวก และมี
พ้ืนที่เพียงพอส าหรับรับรองลูกค้าเมื่อเข้ามาสอบถาม และมีที่นั่งเพียงพอส าหรับนั่งรอชั่วคราว 
   - พ้ืนที่นั่งพักคอย/พ้ืนที่จัดปาร์ตี้วันเกิด  ประกอบด้วย ชุดโซฟานั่งสบาย 
สามารถนั่งได้ 10 คน  ส าหรับรับรองผู้ปกครองที่นั่งรอเด็กท ากิจกรรม โดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถเป็น
พ้ืนที่เอนกประสงค์ จัดปาร์ตี้วันเกิดได้ ประกอบด้วย ชุดโต๊ะเก้าอ้ีเด็ก 8 ที่นั่ง จ านวน 2 ชดุ และโต๊ะ
วางอาหารและขนม การจัดพื้นที่เพ่ือมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ง่าย รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้เน้นความ
สะดวกสบาย เพื่อเหมาะสมกับการนั่งรอเป็นระยะเวลานานๆ 
 
ภาพที่ 4.52: การปรับเปลี่ยนพื้นที่เอนกประสงค์ของพ้ืนที่นั่งพักคอย เป็นพ้ืนที่จัดงานปาร์ตี้ 
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   - พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม ประกอบด้วย ชุดโต๊ะเก้าอ้ี หันหน้าไปยังพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
จ านวน 6 ชุด สามารถนั่งได้ 12 คน ส าหรับรับรองผู้ปกครองที่นั่งดูเด็กท ากิจกรรม การจัดพื้นที่เพ่ือ
อ านวยความสะดวกผู้ปกครองสามารถที่จะคอยสอดส่องดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิด และสามารถมองเห็น
พ้ืนที่ท ากิจกรรมได้ทั่วถึงทุกส่วน ด้วยพื้นที่เป็นแนวยาวขนานกับพ้ืนที่ท ากิจกรรม และเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนั่งดูและนั่งคุยได้ เหมาะสมกับการใช้งาน 
   - มุมเล่นเด็ก ประกอบด้วย ชุดโซฟานั่งสบาย 1 ชุด ส าหรับผู้ปกครองนั่งดูแล
เด็กเล่นของเล่น และลานของเล่น ชั้นวางหนังสือ การจัดพื้นที่เพ่ืออ านวยความสะดวกผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กขณะเล่นของเล่นได้อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของเด็ก รวมทั้งการตกแต่งให้ดู
สนุกสนานและมีสีสันเหมาะกับพื้นท่ีส าหรับเด็ก 
   - ส่วนเตรียมอาหาร ประกอบด้วย เคาท์เตอร์เตรียมอาหาร อ่างล้างมือ 
ไมโครเวฟ ตู้เย็น อาหาร ขนม และเครื่องชงกาแฟ ส าหรับรับรองลูกค้าทานของว่างระหว่างรอ และที่
เปลี่ยนผ้าอ้อมส าหรับเด็ก การจัดพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ปกครองที่รอเด็กท ากิจกรรม  
  ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม วัสดุตกแต่ง พ้ืนเป็นโฟมยาง ผนังเป็นวอลเปเปอร์ลาย
การ์ตูน เพดานเปลือยฝ้าทาสีเรียบร้อย ประตูเป็นบานสวิง ด้านจับอยู่สูงพ้นมือเด็ก ไม่สามารถเปิดเอง
ได้ การจัดพ้ืนที่เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจเด็กเป็นหลัก มีพ้ืนที่เพียงพอในการท า
กิจกรรม ตกแต่งพ้ืนที่มีสีสันและดูสนุกสนาน เพื่อให้เด็กรู้สึกอยากท่ีจะท ากิจกรรมและเพลิดเพลินกับ
การเรียน รวมถึงเน้นเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น และรูปแบบการจัดพ้ืนที่จะต้องมีการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ 
   - พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย เบาะขนาดใหญ่ เสาทุกเสา กั้นด้วยเบาะ
กันกระแทก พ้ืนที่ส่วนนี้จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเริ่มคลาสและก่อนเลิกคลาส 
เจ้าหน้าที่จะให้เด็กทุกคนรวมตัวกับท่ีพ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่มก่อนเป็นอันดับแรก พ้ืนที่ส่วนนี้จึงจะเข้าถึง
จากพ้ืนที่ส่วนรวมเป็นส่วนแรก 
   - พ้ืนที่เครื่องเล่น ประกอบด้วย เครื่องเล่น จ านวน 10 เครื่องเล่น พ้ืนที่ส่วนนี้
จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก การจัดพื้นที่โดยวางเครื่องเล่นที่อยู่ในระยะเดินได้สะดวก มี
การจัดต าแหน่งตามประเภทของเครื่องเล่น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสอน 
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ภาพที่ 4.53: การจัดพ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
 

 
 
  ส่วนที่ 3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ วัสดุตกแต่งเป็น พ้ืนกระเบื้องยาง ผนังทาสีเรียบ 
เพดานเป็นยิปซั่มฉาบเรียบ ประตูบานสวิง และประตูบานเลื่อน การจัดพื้นที่โดยเน้นความเป็นส่วนตัว 
เพ่ือเพ่ิมสมาธิและประสิทธิภาพการท างานเป็นหลัก เพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารสามารถท างานได้
โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และพ้ืนที่อ านวยความสะดวกในการพักผ่อน เพ่ือผ่อน
คลายความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการท างาน 
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   - พ้ืนที่ท างาน ประกอบด้วย ชุดโต๊ะเก้าอ้ีท างาน 2 ชุด ส าหรับนั่งท างานได้ 2 
คน การจัดพื้นที่โดยวางต าแหน่งใกล้กับพ้ืนที่ต้อนรับ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน เวลาเจ้าหน้าที่
ท างานและเดินออกมาต้อนรับลูกค้า  
   - ห้องผู้บริหาร ประกอบด้วย ชุดโต๊ะเก้าอ้ีท างาน 1 ชุด ส าหรับผู้บริหารนั่ง
ท างาน การจัดพ้ืนที่โดยวางต าแหน่งไว้ใกล้พ้ืนที่ท างานและพ้ืนที่ต้อนรับ เพ่ือความสะดวกของ
ผู้บริหารในการคุยกับเจ้าหน้าที่ และเดินออกไปต้อนรับลูกค้า 
   - พ้ืนที่พักผ่อน ประกอบด้วย ชุดโซฟา 1 ชุด ส าหรับใช้นั่งและนอนพักผ่อน
ระหว่างไม่มีคลาส การจัดพ้ืนที่เพ่ือความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการพักผ่อนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
   - พ้ืนที่รับประทานอาหาร ประกอบด้วย ชุดโต๊ะเก้าอ้ี 5 ที่นั่ง ส าหรับเจ้าหน้าที่
รับประทานอาหารร่วมกันช่วงพักกลางวัน โดยมีจ านวนที่นั่งเพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน 
   - ส่วนเตรียมอาหาร ประกอบด้วย เคาท์เตอร์เตรียมอาหาร ซิงค์ ตู้เย็น และ
ไมโครเวฟ การจัดพื้นที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าอาหารในช่วงพักกลางวัน  
   - ห้องเก็บของ ส าหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้ใช้ และเก็บเอกสารต่างๆ 
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ภาพที่ 4.54: การจัดพ้ืนที่ใช้สอยของพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 
 

 โดยรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง และสิ่งอ านวยความสะดวกนี้จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
พ้ืนที่ได้อย่างสูงสุด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
 4.5.6 การตกแต่งบรรยากาศภายในพ้ืนที่ (Environment Conceptual DesiSn) 
 จากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปแนวทางการจัดบรรยากาศภายในพื้นที่เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ได้ดังนี้ 
  4.5.6.1 พ้ืนที่ส่วนรวม จัดบรรยากาศภายใต้หลักการ มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด และ
สะดวกสบาย ซึ่ง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเน้นอ านวยความสะดวกสบายให้ผู้ปกครอง และสามารถ
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มองเห็นการเคลื่อนไหวของลูกขณะท ากิจกรรมได้ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด เหมือนกับผู้ปกครองท า
กิจกรรมกับเดก็ร่วมกัน  
  4.5.6.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม จัดบรรยากาศภายใต้หลักการ สนุก สะอาด และปลอดภัย 
ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดความสนุกสนาน แต่ยังค านึงถึงความ
สะอาดและความปลอดภัยของพ้ืนที่ใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆเป็นส าคัญ 
  4.5.6.3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ จัดบรรยากาศภายใต้หลักการ สงบ ผ่อนคลาย และ
เป็นส่วนตัว ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหาร โดยเน้นความสงบ เพ่ือเพ่ิมสมาธิในการท างาน เน้นความผ่อนคลาย ระหว่างท างาน และ
เน้นความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่  
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการพ้ืนที่ในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการใช้งานพ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยในประเด็นสุดท้าย และกล่าวถึงข้อจ ากัดที่พบจาก
การศึกษาในงานวิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการศึกษาประเด็นที่ 1  
 วัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาลักษณะการจัดพื้นที่ทางกายภาพของศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม 
สาขาทองหล่อ สาขาเอ็มโพเรียม สาขาบางนา และสาขาแจ้งวัฒนะ ตามแนวคิดการประเมินพ้ืนที่หลัง
การใช้งาน (POE) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่การใช้งานแต่ละสาขา 
จากการวิเคราะห์พื้นที่ของ 4 กรณีศึกษา ได้แก่ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ สาขาบางนา 
สาขาเอ็มโพเรียม และสาขาแจ้งวัฒนะ สามารถสรุปผลการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งานได้ตามตาราง
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1: ตารางการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน ของเดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ  
  เอ็มโพเรียม บางนา และแจ้งวัฒนะ 
 

สาขา พื้นที ่

ความเพียงพอและความเหมาะสม 

ต าแหน่ง
พื้นที ่

การจัด
วาง

ภายใน 

ขนาด
พื้นที ่

ความ
สูงพื้น-
เพดาน 

ทางเข้า-
ออก 

วัสดุการ
ตกแต่ง 

เฟอร์นิเ
จอร์

เครื่องใช้ 

บรรยา
กาศ 

ทอง
หล่อ 

พื้นที่
ส่วนรวม ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ 

 
พื้นที่ท า
กิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ 

 
พื้นที่

เจ้าหน้าท่ี ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): ตารางการประเมินพ้ืนที่หลังการใช้งาน ของเดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ  
   เอ็มโพเรียม บางนา และแจ้งวัฒนะ 
 

สาขา พื้นที ่

ความเพียงพอและความเหมาะสม 

ต าแหน่ง
พื้นที ่

การจัด
วาง

ภายใน 

ขนาด
พื้นที ่

ความ
สูงพื้น-
เพดาน 

ทางเข้า-
ออก 

วัสดุการ
ตกแต่ง 

เฟอร์นิเ
จอร์

เครื่องใช้ 

บรรยา
กาศ 

เอ็มโพ
เรียม 

พื้นที่
ส่วนรวม ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ 

 
พื้นที่ท า
กิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ 

 
พื้นที่

เจ้าหน้าท่ี ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

บางนา 
พื้นที่

ส่วนรวม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
พื้นที่ท า
กิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ 

 
พื้นที่

เจ้าหน้าท่ี ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

แจ้ง
วัฒนะ 

พื้นที่
ส่วนรวม ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
พื้นที่ท า
กิจกรรม ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ 

 
พื้นที่

เจ้าหน้าท่ี ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 

 
 โดยจากตารางด้านบนสามารถสรุปได้ว่า เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา เป็นสาขาที่มีการจัด
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืน และ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทอง
หล่อ เป็นสาขาที่มีการจัดพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด หากเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืน 
 5.1.2 ผลการศึกษาประเด็นที่ 2 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้งานภายในศูนย์ เดอะ ลิต
เติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดพ้ืนที่ใช้งาน 
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 จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานพื้นที่ในกลุ่มของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวการ
ปัญหาและความต้องการในการใช้งานพ้ืนที่ภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ สามารถสรุป
และแจกแจงเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  5.1.2.1 ปัญหาและความต้องการของผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ และผู้บริการ 
ประกอบด้วย 
   - ปัญหาด้านขนาดพ้ืนที่ความสูงพื้นถึงเพดานไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 
เนื่องจากเพดานที่เตี้ยเกินไป ท าให้ไม่รอบรับในการท ากิจกรรมของเด็ก เช่น การกระโดดสู. การตี
ลังกา 
   - ปัญหาด้านการท าความสะอาด การท าความสะอาดพรมในพื้นที่ท ากิจกรรม
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นท าความสะอาดพรม และต้องยกอุปกรณ์เครื่องเล่น
ออกจากพ้ืนที่ให้หมด  
   - ความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว ต้องการพื้นที่ไว้ส าหรับนั่งพักผ่อน 
รับประทานอาหาร หรือท ากิจกรรมส่วนตัวต่างๆ ในระหว่างพักท างาน เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ส่วนนี้ ท า
ให้ระหว่างไม่มีคลาส เจ้าหน้าที่ไม่มีช่วงเวลาส่วนตัวหยุดพัก ซึ่งการท างานโดยไม่หยุดพักตลอดทั้งวัน 
จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ลดลง  
  5.1.2.2 ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ปกครอง และเด็ก 
ประกอบด้วย 
   - ปัญหาด้านขนาดพ้ืนที่ พื้นที่ส่วนรวมส าหรับรับรองลูกค้ามีน้อยเกินไป ท าให้
ช่วงเวลาที่มีเด็กมาเรียนจ านวนมาก ลูกค้าผู้ปกครองมีที่นั่งไม่เพียงพอ  
   - ปัญหาด้านบรรยากาศและการตกแต่งพ้ืนที่ พ้ืนที่ทั้งหมดยังจัดบรรยากาศ 
และการตกแต่งไม่ดูมีสีสันมากเพียงพอ ต้องการให้เพ่ิมลูกเล่น ลวดลายสีสัน หรือตัวการ์ตูนให้มากกว่า
นี้ เนื่องจากเป็นสถานที่ส าหรับเด็ก หากเด็กอยู่ในบรรยากาศท่ีสนุกสนานจะช่วยให้กระตุ้นการเรียนรู้
ทักษะต่างๆได้ดีมากขึ้น 
   - ความต้องการด้านสังเกตดูแล ผู้ปกครองมีความต้องการที่จะคอยสอดส่อง
ดูแลเด็กขณะท ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตา ท าให้ต้องการพ้ืนที่ส าหรับนั่งดูกิจกรรมได้
อย่างใกล้ชิด เหมือนเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเด็กด้วย แต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ท ากิจกรรม เพื่อให้
รับรู้ว่าเด็กท ากิจกรรมเป็นอย่างไรและมีความปลอดภัยดีหรือไม่ 
   - ความต้องการด้านความปลอดภัย ผู้ปกครองมีความต้องการให้พ้ืนที่ท า
กิจกรรมมีความปลอดภัย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก เด็กสามารถท ากิจกรรมได้
โดยปลอดภัยไม่ได้รับความอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุ  
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 5.1.3 ผลการศึกษาประเด็นที่ 3 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการพ้ืนที่ของศูนย์ เดอะ 
ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ เพ่ือให้พ้ืนที่ใช้งานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมและ
พฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
 จากการวิเคราะห์และรวบรวมผลสรุปของประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์หาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงพื้นท่ีใช้งานภายใน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ สามารถ
สรุปและแจกแจงข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนที่ได้ดังนี้ 
  5.1.3.1 การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยและสัดส่วนของพ้ืนที่  
  จากการวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่ในบทที่ 4 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยการจัดพื้นที่
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และ
นักออกแบบ พบว่า พื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กควรมีขนาดพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 325 ตาราง
เมตร โดยแบ่งเป็น พ้ืนที่ส่วนรวม ประมาณ 90 ตารางเมตร พ้ืนที่ท ากิจกรรม ประมาณ 200 ตารางม
เตร และพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ ประมาณ 35 ตารางเมตร  โดยสามารถสรุปและแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยและ
สัดส่วนของพ้ืนที่ศูนย์ รายละเอียดดังนี้ 
   - พ้ืนที่ส่วนรวม  เป็นพื้นที่ส่วนแรกที่จะเข้าถึงจากทางเข้า-ออกพ้ืนที่ เพื่อเชื่อม
ต่อไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ พื้นที่นี้ใช้ส าหรับรับรองลูกค้าผู้ปกครองและเด็ก ดังนั้นควรมีบรรยากาศท่ีมี
สีสันท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน รวมทั้งต้องดูสะอาดเรียบร้อย จ านวนคนใช้พื้นที่มีประมาณ 10-20 
คน รวมทั้งเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งใน 1 คลาสเรียนจะมีเด็กเรียนประมาณ 5-10 คน และขณะมีคลาส
เรียนจะมีผู้ปกครองนั่งคอยที่พ้ืนที่ส่วนรวมอย่างน้อย 5-10 คน ดังนั้นพื้นที่ส่วนรวมควรมีที่นั่งเพียงพอ
ส าหรับคนนั่ง 20 คน และควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 25-30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดย
ภายในพ้ืนที่ส่วนรวมประกอบด้วย  
    ก. พ้ืนที่ต้อนรับ เป็นพื้นที่ส่วนแรกที่ลูกค้าจะเข้าถึงเพ่ือสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่ จึงควรอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับทางเข้า-ออกเพ่ือสะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่ และควรมีการ
ตกแต่งที่สวยงามและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น พ้ืนที่ต้อนรับควรมีพ้ืนที่อย่างน้อย 4-8 
ตารางเมตร เพื่อการใช้งานที่เพียงพอและเหมาะสม  โดยในพ้ืนที่เคาท์เตอร์จะต้องมีขนาดเพียง
พอที่จะจุคนจ านวน 2 คนได้พร้อมกันโดยไม่อึดอัด ส าหรับนั่งท างานต้อนรับและท างานเอกสาร และ
มีพ้ืนที่ว่างด้านหน้าเคาท์เตอร์เพียงพอส าหรับลูกค้ายืนประมาณ 2 คน 
    ข. พ้ืนที่นั่งพักคอย เป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ปกครองนั่งคอยลูกเล่นของเล่น
ระหว่างรอเวลาเริ่มคลาสเรียน และส าหรับผู้ปกครองนั่งท ากิจกรรมกับเด็กหลังจากเลิกคลาสแล้ว 
ดังนั้นพื้นที่นี้ควรอยู่ในต าแหน่งที่ติดกับพ้ืนที่ต้อนรับ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน พ้ืนที่นั่งพักคอยควรมี
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ขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 15 ตารางเมตร เพื่อการใช้งานที่เพียงพอและเหมาะสม โดยจะต้องมีจ านวนที่
นั่งส าหรับผู้ปกครองและเด็กอย่างน้อย 6-10 ที่นั่ง  
    ค. พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม เป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ปกครองนั่งคอยลูกท ากิจกรรม
ระหว่างมีคลาสเรียน โดยผู้ปกครองจะมีความต้องการคอยสอดส่องดูแลลูกขณะท ากิจกรรมเนื่องจาก
เป็นห่วงและกังวลถึงความปลอดภัยของลูก ดังนั้นพ้ืนที่นี้ควรอยู่ในต าแหน่งที่ติดกับพ้ืนที่ต้อนรับ และ
ใกล้กับพ้ืนที่ท ากิจกรรมสามารถมองเห็นลูกท ากิจกรรมได้อย่างชัดเจน พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรมควรมีขนาด
พ้ืนที่อย่างน้อย 15 ตารางเมตร เพ่ือการใช้งานที่เพียงพอและเหมาะสม โดยจะต้องมีจ านวนที่นั่ง
ส าหรับผู้ปกครองอย่างน้อย 10-15 ที่นั่ง  
    ง. มุมเล่นเด็ก เป็นพื้นที่ส าหรับเด็กเล่นของเล่นระหว่างรอเริ่มคลาสเรียน
หรือรอพ่ีน้องเรียน ซึ่งโดยปกติผู้ปกครองต้องคอยดูเด็กเล่น ไม่ให้คลาดสายตา ดังนั้นพ้ืนที่ควรอยู่ใน
ต าแหน่งที่ใกล้กับพ้ืนที่นั่งพักคอยและพ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม เพ่ือสะดวกในการใช้งาน มุมเล่นเด็กควรมี
ขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร โดยสามารถจุเด็กเล่นได้ประมาณ 2-3 คน 
    จ. ส่วนเตรียมอาหาร เป็นลักษณะเคาท์เตอร์ส าหรับให้เด็กล้างมือหลัง
จะท ากิจกรรมเสร็จแล้ว เพื่อท าความสะอาด และส าหรับผู้ปกครองดื่มน้ า ชงกาแฟ ทานขนม ระหว่าง
รอเด็กท ากิจกรรม ดังนั้นพ้ืนที่ควรอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับพ้ืนที่ท ากิจกรรม และพ้ืนที่นั่งพักคอย เพ่ือ
สะดวกในการใช้งาน ส่วนเตรียมอาหาร ควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร 
   - พ้ืนที่ท ากิจกรรม เป็นพ้ืนที่ส าคัญท่ีสุดเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นหลัก พื้นที่นี้ใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่ครูผู้สอน สอนกิจกรรมเด็ก หรือบางกิจกรรมก็จะมีผู้ปกครอง
เข้าร่วมด้วย โดย เดอะ ลิตเติ้ล ยิม เป็นการเรียนการสอนที่ใช้การออกก าลังและยิมนาสติกเป็นหลัก 
ดังนั้นพื้นที่ส่วนนี้จึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดเป็นส าคัญ จ านวนคนที่ใช้งานพ้ืนที่
จะมีประมาณ 15-25 คน ขึ้นอยู่กับคลาสเรียน หากคลาสเรียนที่มีผู้ปกครองร่วมด้วย จะมีเจ้าหน้าที่
ครูผู้สอนจ านวน 2-3 คน เด็กจ านวน 5-10 คน และผู้ปกครองจ านวน 5-10 คน ดังนั้นควรมีสัดส่วน
ของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 65-70% ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยภายในพื้นท่ีท ากิจกรรมประกอบด้วย 
    ก. ลานท ากิจกรรม เป็นพ้ืนที่ลานกว้างส าหรับท ากิจกรรมที่เป็นกลุ่ม 
เช่น การล้อมวงเล่นดนตรี การพูดคุยแนะน าก่อนเริ่มคลาส การเต้นออกก าลังตามเพลง รวมถึงการท า
กิจกรรมที่ต้องใช้เบาะลมด้วย ดังนั้นลานท ากิจกรรมควรมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 50 ตารางเมตร  เพ่ือ
การใช้งานที่เพียงพอและเหมาะสม โดยจะต้องใช้จุคนจ านวนทั้งหมดประมาณ 15-25 คน 
    ข. ลานเครื่องเล่น เป็นพื้นที่วางเครื่องเล่นออกก าลังกายยิมนาสติก โดย
แบ่งเครื่องเล่นของเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องเล่นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเครื่องเล่นฝึกการ
ทรงตัว ขนาดพ้ืนที่จะต้องเพียงพอในการจุเครื่องเล่นทั้งหมด โดยจากการวิเคราะห์ลานเครื่องเล่นควร
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มีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 150 ตารางเมตรขึ้นไป ส าหรับจุเครื่องเล่นจ านวน 10 เครื่องเล่น ขนาดพ้ืนที่
ขึ้นอยู่กับจ านวนของเครื่องเล่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
   - พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ใช้เพื่อ
นั่งพักผ่อนระหว่างพักคลาส เตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับคลาสถัดไป ใช้รับประทาน
อาหารในช่วงพักกลางวัน และใช้ท างานส่วนตัวส าหรับผู้บริหาร ดังนั้นพื้นที่นี้จะต้องมีความเป็น
ส่วนตัวสูง เพ่ือการผ่อนคลาย และมีสมาธิในการท างาน และในส่วนของที่รับประทานอาหารและส่วน
เตรียมอาหารจะต้องมีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย  จ านวนคนที่ใช้งานพื้นที่จะมีสูงสุด 5 คน 
เป็นเจ้าหน้าที่จ านวน 3-4 คน และผู้บริหาร 1 คน ดังนั้นควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 10 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
    ก. ห้องพักผ่อนและรับประทานอาหารพนักงาน เป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์
ที่สามารถใช้พักผ่อน และรับประทานอาหารได้ และเจ้าหน้าที่จะใช้นั่งพักผ่อนระหว่างที่ไม่มีคลาส 
และรับประทานอาหารในช่วงพักกลางวัน ดังนั้นพ้ืนที่ควรอยู่ต าแหน่งที่ใกล้กับพ้ืนที่ต้อนรับ เพื่อใช้
งานได้สะดวกเวลาต้องออกไปรับรองลูกค้าขณะก าลังพัก พ้ืนที่นี้ควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 10 ตาราง
เมตร ส าหรับจุคนจ านวนทั้งหมด 5 คน 
    ข. ห้องผู้บริหาร เป็นห้องส าหรับผู้บริหารใช้ท างานเอกสาร และเซ็นต์
เอกสารต่างๆ รวมถึงตรวจตราความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ขณะสอนกิจกรรม  ดังนั้นพ้ืนที่ควรอยู่ใน
ต าแหน่งที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด แต่ใกล้กับพื้นท่ีท ากิจกรรมสามารถมองเห็นได้ ห้องผู้บริหาร
ควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 6 ตารางเมตร และแยกห้องก้ันเป็นสัดส่วน เพ่ือเหมาะสมในการท างานที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว 
    ค. ส่วนเตรียมอาหาร เป็นพื้นที่ส าหรับการเตรียมอาหารเบื้องต้น เช่น 
การอุ่นอาหาร การชงน้ าร้อน และวางตู้เย็น ดังนั้นพ้ืนที่ควรอยู่ในต าแหน่งที่ติดกับส่วนรับประทาน
อาหาร เพ่ือสะดวกในการใช้งาน และจะต้องค านึงถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย พื้นที่นี้ควร
มีขนาดอย่างน้อย 3 ตารางเมตร ส าหรับการใช้งาน 1 คน 
    ง. ห้องเก็บของ เป็นห้องส าหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ 
รวมถึงเอกสารบัญชีทั้งหมด ดังนั้นพื้นที่ควรอยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับพ้ืนที่พักผ่อน ห้องผู้บริหาร และ
พ้ืนที่ท ากิจกรรม เพ่ือสะดวกในการใช้งาน ห้องเก็บของควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 6 ตารางเมตร และ
แยกห้องกั้นเป็นสัดส่วนมิดชิด เนื่องจากเป็นห้องที่ไม่เน้นความสวยงามและใช้งานไม่บ่อยครั้ง 
 จากการสรุปข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปแนวทางการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้สอย โดยวิเคราะห์จาก
ประเภทพื้นที่ใช้สอย ความต้องการพื้นที่ในการท ากิจกรรม และล าดับความส าคัญ จึงงสรุปได้ว่า
สัดส่วนพื้นที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็ก คือ ส่วนของพ้ืนที่ท ากิจกรรม ซึ่งควรมีสัดส่วนพื้นที่ประมาณ 
60-65% ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นส่วนของพ้ืนที่รับรองลูกค้า ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 25-30% 
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ของพ้ืนที่ทั้งหมด และส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ ประมาณ 10% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
รูปแบบการใช้งานนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นจึงควรแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมหรือกิจกรรมของกลุ่มคนที่ใช้งาน สรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
ภาพที่ 5.1: ภาพแนวทางการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย และสัดส่วนของพ้ืนที่ 
 

 
 

 5.1.4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพื้นท่ี 
  5.1.4.1 พ้ืนที่ส่วนรวม 
    - พ้ืนที่ต้อนรับ ควรเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ต้อนรับให้ใหญ่ขึ้น และสามารถเพ่ิมฟังก์ชั่น
ในการท างานเอกสารได้  มีขนาดพื้นที่เพียงพอที่จะจุเจ้าหน้าที่ได้สูงสุด 2 คน โดยไม่รู้สึกอึดอัด คนที่ 
1 ท าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า และคนที่ 2 ท าหน้าที่ท างานเอกสาร  
   - พ้ืนที่นั่งดูกิจกรรม ควรเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ และจัดวางพ้ืนที่ ให้ผู้ปกครองสามารถ
มองเห็นลูกขณะท ากิจกรรมในพื้นที่ท ากิจกรรมได้อย่างทั่วถึง เก้าอ้ีควรมีพนักพิง และนั่งได้สบาย ไม่
วางชิดกันจนเกินไป และควรมีโต๊ะข้างส าหรับวางของ ควรจัดในต าแหน่งที่อยู่ใกล้กับกระจกใสส าหรับ
มองพ้ืนที่ท ากิจกรรม 
   - พ้ืนที่นั่งพักคอย ควรจัดวางพ้ืนที่ให้ผู้ปกครองสามารถนั่งกับเด็กได้ อยู่ใกล้กับ
ทางเข้า-ออกพ้ืนที่ พื้นท่ีต้อนรับ เพื่อสะดวกในการใช้งาน และมุมเล่นเด็ก เพ่ือสะดวกในการเฝ้าดูเด็ก
ได้ตลอดเวลา มีการจัดวางที่นั่งเป็นชุดโซฟา เพื่อความสะดวกสบายจากการนั่งรอเป็นระยะเวลานาน 
และสามารถนั่งพูดคุยกันได้ พื้นที่ส่วนนี้ควรเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน
เพ่ือใช้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดได้ จึงควรมีขนาดพ้ืนที่เพียงพอส าหรับวางชุดโต๊ะเก้าอ้ีเด็ก และโต๊ะวาง
อาหาร และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายสะดวก 
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   - มุมส าหรับเด็ก ควรจัดต าแหน่งมุมเล่นเด็กให้อยู่ใกล้กับพ้ืนที่พักคอย และอยู่
ไกลจากประตูทางเข้าออก เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และผู้ปกครองสามารถดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิด 
ขณะลูกเล่นของเล่น 
   - ทางเดนิ ควรเป็นพื้นที่ว่าง สามารถเดินสวนพร้อมกัน 2 คนได้ และไม่มีของ 
หรือโต๊ะ เก้าอ้ี วางเกะกะทางเดิน ท าให้เด็กสามารถเดินได้สะดวกไม่ชนสิ่งของที่กีดขวาง ตู้วาง
รองเท้าควรอยู่ในพ้ืนที่ส่วนนี้  และทางเดินควรสามารถเชื่อมไปยังพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพ้ืนที่ส าหรับ
เจ้าหน้าทีไ่ด้ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
   - ส่วนเตรียมอาหาร เนื่องจากยังไม่มีพ้ืนที่ส าหรับล้างมือของเด็ก เมื่อท า
กิจกรรมเสร็จแล้ว จึงควรเพิ่มพ้ืนที่ส่วนเตรียมอาหาร และอ่างล้างมือ ส าหรับเด็กท าความสะอาด และ
ส าหรับผู้ปกครองดื่มน้ า ทานขนม ชงกาแฟระหว่างรอ โดยพื้นที่นี้ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกห้องท า
กิจกรรม และพ้ืนที่นั่งพักคอย 
  5.1.4.2 พ้ืนที่ท ากิจกรรม 
   - พ้ืนที่ท ากิจกรรมกลุ่ม ประตูทางเข้าพ้ืนที่ท ากิจกรรมควรเป็นมีด้ามจับประจูที่
อยู่สูง เด็กไม่สามารถเปิดประตูเองได้ และการท ากิจกรรมกระโดดสูงและตีลังกา จะต้องใช้พ้ืนที่ใน
การกระโดดมาก  ดังนั้นควรขยายความสูงของพ้ืนที่และเพดานที่เพียงพอส าหรับเด็กในการท า
กิจกรรม 
   - พ้ืนที่เครื่องเล่น ด้วยพื้นที่ที่จ ากัด ควรจัดเครื่องเล่นให้เว้นระหว่างห่างอย่าง
เหมาะสม และช่องทางเดิน เพ่ือสะดวกในการใช้งาน และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งเครื่องเล่น
ตามประเภท และเรียงเครื่องเล่นตามล าดับการสอน 
  5.1.4.3 พ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
    -พ้ืนที่พักผ่อนและรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ ควรมีพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในการพักผ่อนตามอิริยาบถ และรับประทานอาหารในตอนเที่ยง ซึ่งพ้ืนที่ควรสามารถใช้งาน
ได้ 2 ฟังก์ชั่น คือพักผ่อน และรับประทานอาหาร และสามารถจุคนได้สูงสุด 5 คน ตามจ านวนของ
เจ้าหน้าที่ 
   - พ้ืนที่ท างานของเจ้าหน้าที่ ควรมีพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ในการท างานเอกสาร 
โดยกั้นห้องแยกเป็นสัดส่วน เพ่ือเพ่ิมความเป็นส่วนตัว และมีสมาธิในการท างาน 
   - พ้ืนที่เตรียมอาหาร ควรจัดวางพ้ืนที่ให้อยู่ใกล้กับส่วนรับประทานอาหาร เพ่ือ
สะดวกในการใช้งาน 
   - ห้องผู้บริหาร ควรมีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป มีความ
เป็นส่วนตัว บรรยากาศเหมาะในการท างาน  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ 
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ว่า ศึกษาลักษณะการจัดพ้ืนที่ทางกายภาพของศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล 
ยิม สาขาทองหล่อ สาขาเอ็มโพเรียม สาขาบางนา และสาขาแจ้งวัฒนะ ตามแนวคิดการประเมินพ้ืนที่
หลังการใช้งาน (POE) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่การใช้งานแต่ละ
สาขา ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านการจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยภายในนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้งานพืน้ที่ โดยผลสรุปการวิจัยจะเห็นได้ว่า เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา เป็นสาขาที่มีการจัดการ
พ้ืนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วน เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา ทองหล่อ เป็นสาขาที่มีการ
จัดการพ้ืนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขา บางนา ถูก
ออกแบบโดยสถาปนิกออกแบบที่มีประสบการณ์ ส่วนสาขาทองหล่อ เป็นผู้รับเหมาออกแบบเท่านั้น 
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฤดี สีแก้วมี (2557) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา
ด้านการออกแบบพ้ืนที่ กล่าวไว้ว่า การออกแบบตกแต่งภายในต้องให้ความส าคัญกับการจัดพื้นที่ใช้
สอย โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมต่างๆภายในพ้ืนที่ เพื่อจัดการพ้ืนที่ใช้สอยและเครื่อง
เรือนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้งานพ้ืนที่ ทั้งในด้านความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตภายในที่พักอาศัย นอกเหนือไปจากนี้แล้วยังต้องค านึงถึงความเหมาะสม
ของการสัญจรภายในพ้ืนที่ อีกท้ังระยะและขนาดสัดส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้มีความส าคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของ
เด็ก โดยผลสรุปการวิจัย จะเห็นได้ว่า เดอะ ลิตเติ้ล ยิม ทั้ง 4 สาขา ให้ความส าคัญในเรื่องการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กอย่างมาก ทั้งในเรื่อง ความสวยงามของสีสันลวดลายการ์ตูนที่
ตกแต่ง กระตุ้นความตือรือร้นในการเรียนรู้ ความสะอาดและความปลอดภัย ของพ้ืนที่บริเวณท า
กิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ การจัดมุมเล่นส าหรับเด็ก ให้เด็กได้มีเวลาที่พักผ่อนคลายเครียด 
เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2549)  ทีก่ล่าวไว้ว่า  การออกแบบพื้นที่
และจัดสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเอื้อ
ต่อการพัฒนาเด็กอย่างมาก อาทิ การจัดพื้นที่ให้มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน การสร้าง
บรรยากาศให้มีความสนุกสนาน อบอุ่น และปลอดภัย เพื่อให้เด็กได้คืบคลาน เดิน วิ่ง เคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างอิสระ สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับ ทัศนา แก้วพลอย 
(2544) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กว่า อาคาร สถานที่ 
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัยเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งมากกว่าตัวครูที่จะสร้างความ
เจริญงอกงาม และพัฒนาการทุกด้านให้กับตัวเด็ก อีกทั้งยังมีอิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรม 
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ตลอดจนการสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และสอดคล้อง
กับ บุญเยี่ยม จิตรดอน (2546) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลและความส าคัญแก่เด็กอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัย สถานที่ให้การศึกษาอบรมเด็กควรจัดเตรียมทั้งสภาพภายในและ
ภายนอกห้องเรียน สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ควรมีให้เพียงพอเหมาะสมกับวัยและความสนใจ 
มีการตกแต่งให้น่าดู จัดวางให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างสนุกสนาน เลือกใช้และทดลองอย่างสะดวกสบาย 
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจึงควรมีสภาพคล้ายคลึงกับบ้านของเด็กให้มากท่ีสุด 
เพ่ือที่เด็กจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของตน  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่ว่า ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้งานภายใน เดอะ ลิตเติ้ล 
ยิม สาขาทองหล่อ เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดพ้ืนที่ใช้งาน ผลการวิจัย
พบว่า 
 ด้านความปลอดภัยในการเล่นของเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองของเด็กโดยเฉพาะพ่อแม่ให้
ความส าคัญอย่างมาก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองจะคอยมองลูกขณะท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา โดยไม่คลาดสายตาด้วยความเป็นห่วงและกังวล เพ่ือให้ทราบว่าลูกท ากิจกรรมปลอดภัยดี 
ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนของเดอะ ลิตเติ้ล ยิม เป็นกิจกรรมยิมนาสติกที่ค่อนข้าง
ผาดโผน ท าให้หากเด็กเคลื่อนไหวร่างกายผิดท่าจะเป็นอันตรายได้ ดังนั้นการจัดพ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการพื้นที่ส าหรับเด็ก ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับ “การเล่นสนุกของลูกน้อย” (2559) ที่กล่าวเกี่ยวกับการดูแลเด็กขณะเล่นของผู้ปกครอง
ไว้ว่า การเล่นของลูกน้อยจะต้องอยู่ภายใต้สายตาของพ่อแม่เสมอ ของเล่นที่เลือกใช้นอกจากจะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ จะต้องมีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแม้ในขณะที่
คลาดสายตา และสอดคล้องกับ สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ (2555) ที่กล่าวเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิม
ความปลอดภัยให้เด็กไว้ว่า การก าหนดเขตที่อยู่ส าหรับเด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
ในระยะที่ผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กให้ปลอดภัย เด็กควรอยู่ในระยะที่ผู้ดูแลหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง
สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเด็กตลอดเวลา  หรืออยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลา เพราะเด็ก
ในวัยนี้ยังไม่สามารถจ าแนกว่าอะไรจะสามารถก่ออันตรายให้แก่ตนเองได้ ดังนั้นการจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นที่ที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก จะเป็นปัจจัยหนุนที่ส าคัญส าหรับการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะ
เป็นที่บ้าน หรือที่โรงเรียน หรือในชุมชนที่มีอาณาเขตกว้างขึ้น เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะจัดปรับแต่ง
สถานที่ต่างๆ ให้ปลอดภัยที่สุด 
 ด้านความเป็นส่วนตัวในสถานที่ท างาน เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการพ้ืนที่ท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องการพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับ
พักผ่อนระหว่างท างานที่มากกว่านี้ แสดงให้เห็นว่า เดอะ ลิตเติล ยิม ทั้ง 4 สาขา จัดการพ้ืนที่ใช้สอย
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ท าให้ลดประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
มีผลกระทบต่อความสุขของพนักงานในการท างาน ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พีรดนย์ นิมิตนราดล (2553) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการพ้ืนที่ส านักงานเพ่ือสนับสนุนสุขภาวะทางกาย
ของพนักงาน ได้กล่าวเกี่ยวกับส่วนประกอบของพื้นที่ส านักงานไว้ว่า การจัดองค์ประกอบของพ้ืนที่
และจัดรูปแบบผังส านักงาน ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงานและรูปแบบการใช้งาน จะท าให้
สามารถรองรับความต้องการพ้ืนที่ฐานของการใช้งานที่ตอบสนองการใช้งานพื้นที่ส านักงานที่
หลากหลายได้ โดย พื้นที่ท างานส่วนตัว ควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 55-65 ของพ้ืนที่
ส านักงานทั้งหมด มีพ้ืนที่ท างานส าหรับบุคคลอยู่ระหว่าง 7-10 ตารางเมตรต่อคน ถ้ามากกว่านี้จะท า
ให้สัดส่วนของพ้ืนที่อ่ืนๆภายในพื้นที่ส านักงานลดลงส่งผลต่อความเหมาะสมในการท างาน และการใช้
งานพ้ืนที่อ่ืนๆ พ้ืนที่ท างานกลุ่มควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 15-20 ของพ้ืนที่ส านักงาน
ทั้งหมด พ้ืนที่เสริมงานหลักควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ส านักงาน และพ้ืนที่
พักผ่อน ควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ส านักงานทั้งหมด ส่วนการจัดการ
สภาพแวดล้อมและการตกแต่งบรรยากาศภายในพ้ืนที่ส านักงาน โดยหลักการ 5 อ. ได้แก่ การ
สนับสนุนอนามัยที่ดี การสนับสนุนอากาศท่ีดีภายในพ้ืนที่ การสนับสนุนอารมณ์และอิริยาบถที่ดีของ
พนักงาน และการป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการท างานภายในพ้ืนที่ส านักงาน จะ
สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาวะทางกายท่ีดีได้ ส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานที่มากขึ้น 
 
5.3 ข้อจ ากัดที่พบจากการศึกษาในงานวิจัย 
 ข้อจ ากัดท่ีพบคือ ข้อจ ากัดที่เกิดข้ึนจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา โดยกลุ่มผู้ใช้งานที่ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในส่วนของผู้ให้บริการ คือ
เจ้าหน้าที่และผู้บริการ ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดและครบถ้วน เนื่องจากในช่วงแรกผู้
ให้บริการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดีในการให้สัมภาษณ์และตอบค าถาม โดยในเบื้องต้น ผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลผู้รับบริการ คือ ผู้ปกครอง ในรูปแบบการท าแบบสอบถาม ต่อมาผู้วิจัยมีความประสงค์
จะเก็บข้อมูลผู้รับบริการในรูปแบบการให้สัมภาษณ์ด้วย หากแต่ผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กไม่
อนุญาตให้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ และยังไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่เก็บข้อมูลอีกต่อไป ด้วย
ปัญหาในส่วนนี้ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก จึงแก้ไขปัญหาโดยการเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมในสาขาอ่ืนๆแทน เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดและครบถ้วนมากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดด้าน
ระยะเวลาและกลุ่มตัวอย่าง  ข้อมูลที่ได้จึงขาดในส่วนความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ท าให้ข้อมูลไม่มี
ความละเอียดพอที่จะวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 หากผู้ที่สนใจจะท าการศึกษาวิจัยในประเด็นที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ให้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น โดยการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผู้รับบริการ คือ
ผู้ปกครองและเด็ก ในรูปแบบของการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความละเอียดและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งานมากข้ึน 
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