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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาหลักการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร 

จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือออกแบบอาคารโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก และ 3) 

เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร จังหวัด

พิษณุโลก  ผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 5 คน คือ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน สถาปนิก จํานวน 2 คน อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ จํานวน 1 คน   นักภูมิสถาปตยกรรม  จํานวน 1 คน   เครื่องมือไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการออกแบบ และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 ผลการศึกษา พบวา 1) องคประกอบหลักของโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร 

จังหวัดพิษณุโลกประกอบดวย 4 สวน คือ สวนสํานักงาน สวนพยาบาล สวนบริการ สวนสนับสนุน 2) แนวคิด

ของการจัดทําโครงการมีวัตถุประสงคหลักๆอยู 2 ดานคือ ดานการเสริมสรางและดานการเสรมิความงาม  

3) ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร จังหวัด

พิษณุโลกจํานวน 5 คน พบวาอยูในภาพรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : เสริมความงาม1 , สถาบัน2 , ครบวงจร3 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the design principles of a 

comprehensive beauty institute project. Phitsanulok Province 2) to design a building for a 

comprehensive beauty institute project Phitsanulok Province, and 3) to evaluate the opinions 

of experts towards the design of the comprehensive beauty institute project. Phitsanulok 

Province There are 5 experts: 1 expert, 2 architects, 1 project advisor, 1 landscape architect. 

A questionnaire for the opinions of experts toward the design. Data were analyzed using the 

statistics used in the research, namely percentage, mean and standard deviation. 

The results of the study revealed that 1) the main components of the comprehensive 

beauty institute project Phitsanulok Province consists of 4 parts: office, nursing, service, 

support3) Opinions of experts on the design of a comprehensive beauty institute project 

Phitsanulok Province of 5 people found that they were in the overall level at a high level. 

Keywords : Beauty1 , Institution2 , entire3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เปนธุรกิจที่เติบโตมาจากความตองการของคนรุนใหมท่ีตองการจะมี 

รูปรางหนาตา ผิวพรรณ หรือบุคลิกภาพที่ดูดี เพื่อสรางความมั่นใจใหกับตัวเองมากข้ึน ปจจุบันธุรกิจนี้กําลัง

เปนหนึ่งในธุรกิจที่สรางผลกําไรใหแกผูประกอบการอยูไมนอย สะทอนจากเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ ที่มีมูลคาไม

ต่ํากวา 12,000 ลานบาทตอป คลินิกเสริมความงามมีรูปแบบ การใหบริการที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีความ

หลากหลายของระดับราคา ข้ึนอยูกับวากลุมลูกคาเปาหมายคือใคร ทั้งนี้ หากเปนกลุมลูกคาระดับบนที่มีกําลัง

ซื้อสูง ไดแก กลุมดารา/นางแบบ Celebrity ผูมีชื่อเสียงในแวดวงสังคม รวมไปถึงกลุมเจาของกิจการ ความ

ตองการของลูกคากลุมนี้ คือ มาตรฐานการใหบริการที่เปนมืออาชีพโดยแพทยเฉพาะทาง เนนความเปนสวนตัว

และคาดหวังกับการใหบริการในระดับสูง และที่สําคัญคอื ราคาไมใชปจจัยหลักในการตัดสินใจใชบริการของ

ลูกคากลุมนี้ ในขณะที่กลุมลูกคาระดับกลาง ถึงลาง เปนลูกคากลุมใหญของคลินิกเสริมความงาม (คิดเปน

สัดสวนมากกวารอยละ 50 ของลูกคาทั้งหมดที่ใชบรกิาร) ลูกคาในกลุมน้ี ไดแก นักเรียน นักศกึษาและวัย

ทํางาน เปนตน ไลฟสไตลของลูกคากลุมนี้คือ ชื่นชอบการรักษา/ใหบริการที่เห็นผลรวดเร็ว ภายใตระดับราคา

ที่สมเหตุสมผล เนนความคุมคาเปนหลัก และราคามีสวนตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมาก พอๆ กับผลของ

การรักษาหรือบริการ อีกทั้งยังมีความถ่ีในการเขารับบริการคอนขางสูง   

ที่ผานมาในระยะ 4-5 ป จนถึงปจจุบันพบวา มีการเปดตัว หรือขยายสาขาของคลินิกเสริมความงาม

เปนจํานวนมาก เน่ืองจากคอนขางท่ีจะไดรับความสนใจจากผูบริโภคพอสมควร ภายภาคหนา จะพบวา ธุรกิจ

ยังมีโอกาสเติบโตไดจากทัศนคติของผูคนท่ีใหความสําคัญกับ ความสวยความงาม และมีความเต็มใจที่จะจาย

สูง เพื่อใหตัวเองดดูีในสังคม ดวยคาบริการเริ่มตนเฉลี่ยไมสูงมาก จึงเปนจุดจูงใจใหลูกคารายใหม เขามาใช

บรกิารอยางตอเนื่อง โดยสิ่งที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ ไดแก ทําเลที่ต้ัง หากตั้งอยูในยานเศรษฐกิจที่สําคัญ หรือ

ยานชุมชน ขอดีคือ ไดลูกคามาก แตขอเสียที่พบคือ คาเชาสูงและถูกรายลอมดวยคูแขงที่มีแบรนดท่ีแข็งแกรง

จํานวนมาก ดังนั้น ธุรกิจอาจถูกบีบใหตองใชกลยุทธดานราคามาใชในการแขงขัน สวนในกรณีท่ีสอง หาก 

Stand-Alone ไมไดอยูในทําเลทอง ขอดีคือ มีพื้นที่มากกวา และสามารถใหบริการท่ีเฉพาะทางมากกวา แต

การทําการตลาดจะตองมีคาใชจายที่คอนขางสูง ดังนั้น ควรเจาะลูกคาเฉพาะกลุมมากขึ้น

(https://doctorcosmetics.com  เขาใชเม่ือ 31 กรกฎาคม 2565) 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) ศึกษาหลักการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก  

2) เพ่ือออกแบบอาคารโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก  

3) เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามครบ

วงจร จังหวัดพิษณุโลก 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศกึษาเร่ืองการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามแบบครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก ผูศึกษา

ไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 

 1 ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงาม 

การทําศัลยกรรมในยุคแรกๆ เปนการตกแตงบาดแผลและการปลูกถายเนื้อเยื่อเทานั้น ตอมาในชวง

ปลายศตวรรษที่ 18 เกิดสงครามโลกครั้ง 1 โลกตองประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ แพทยฝมือดีทั่วยุโรปไดถูก

ทาทายฝมือจากคนไขท่ีกรามหักบิดเบี้ยว ผิดรปูจมูกหลุด หรือใบหูถูกเฉือนออก และ แผลฉกรรจตางๆ จาก

ภาวะสงคราม ในยุคน้ีวิธีการทําศัลยกรรมพลาสติกตกแตงบาดแผลจึงพัฒนาถึงขีดสุด ถือไดวาสงครามเปน

แรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางการแพทยสาขาศัลยกรรมอยางจริงจัง โดยประวัติศาสตรของการศัลยกรรม

ตกแตงและเสริมสรางในประเทศไทยไมไดมีการบันทึกไวเปน ทางการวาเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อใด อยางไร แตการ

ศัลยกรรมระยะแรกๆ เปนศัลยกรรมที่จําเปนตองทําอยาง เรงดวนเพ่ือชวยชีวิต เชน การหามเลือดใหหยุด การ

ตัดแขนตัดขา ในผูปวยที่บาดเจ็บ 

 2 หลักการวิเคราะหและการออกแบบดานสถาปตยกรรม 

  2.1 หลักการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไป 4 ฝาย ไดแก 

   1.ฝายวิจัยและบําบัดรักษา (Diagnotic & Therareaytic facticfacilties) 

   2.ฝายสนับสนุนทางคลินิก CLINICAL SUPPORT FACILITES 

   3.ฝายรกัษาพิเศษ SPECIAL UNIT FACILITIES 

   4.สวนบริการ SERVICE DEPART MENT 

 3 หลักเกณฑการวิเคราะห 

  3.1 หลักการออกแบบโดยอางอิงตามเกณฑมาตราฐานสถานพยาบาล 

   -เกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรมโยธา 

   -เกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

   -เกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

   -เกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลและ 

  -เกณฑมาตรฐานดานมัณฑนศิลป เปนการกําหนดรายละเอียดในการออกแบบ

ครุภัณฑหรือ เฟอรนิเจอร 



-เกณฑมาตรฐานดานภูมิทัศน เปนการกําหนดรายละเอียดในการออกแบบพ้ืนท่ีใช

สอย 

  3.2 หลักการออกแบบโรงพยาบาลโดยอางอิงจากทําเลที่ตั้งสถานพยาบาล  

   -ระบบจราจรของสถานพยาบาลมีลักษณะเปนอยางไร ตองมทีางเขาออกท่ีเหมาะสม 

ปลอดภัย การขนสงสาธารณะเหมาะสมกับจํานวนเตยีว 

   -หลักการออกแบบโรงพยาบาลโดยอางอิงตามบุคคลทีเขามาใชงานในแบบตางๆ 

เชน เด็ก คนชรา คนพิการ คนทุพพลภาพ เปนตน บุคคลที่เขามาใชงานนั่นมีหลายลักษณะ ไมวาจะเปนเด็ก 

ผูใหญ คนชรา หรอืแมกระทั่งคนพิการเหลานี้ก็จะสงผลตอการออกแบบในหลายเร่ือง 

  3.3 หลักการออกแบบโรงพยาบาลโดยอางอิงตามกรณีศึกษาโรงพยาบาลในประเภทเดยีวกัน 

  การออกแบบโดยนํากรณีศึกษามาวิเคราะหทั้งหมดแลว จะเห็นไดถึงขอดีและขอเสียในแตละ

โครงการท่ีวิเคราะห ทําใหสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาชวยออกแบบขอมูลที่ดีแหละเหมาะสม อาจจะเขามาใช

ในการเสริมสรางในการออกแบบขอมูลที่เปนขอเสียก็จะนํามาปรบัปรุงใหดีขึ้น และอาจนํามาเปรียบทียบกันได 

  3.4 หลักการออกแบบโรงพยาบาลโดยอิงตามนโยบายของสถานพยาบาล 

  นโยบายของโรงพยาบาลในแตละโรงพยาบาลไมเหมือนกัน บางทีเนนผูใชงาน บางทีเนนที่

ลักษณธุรกิจ ดังนั้นการออกแบบสถานพยาบาลในแตละที่ไมเหมือนกัน ตามแตละนโยบายของโรงพยาบาล 

  3.5 หลักการออกแบบโรงพยาบาลโดยอิงตามออกแบบตามพระราชบัญญัติกฎหมาย 

กฎเกณฑ กฎกระทรวง  

  พระราชบัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ กฎกระทรวง หลกัเกณฑตางๆมีเพ่ือใหการออกแบบมี

ความปลอดภัยตอผูปวยมากขึ้น เพราะในบางครั้งลักษณะอาคารหรือการออกแบบอาจถูออกแบบเพ่ือใหเกิด

พ้ืนที่ท่ีใชประโยชน หรือใหคุมคามากที่สุดโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวผูปวยหรือผูใชงานเลย การมี

พระราชบัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ กฎกระทรวง ก็เพื่อควบคมุ ดูแลอาคารที่ออกแบบใหมีความปลอดภัยตอ

ผูปวย หรือผูเขามาใชบริการมากที่สุด 

 

  

4 แนวคดิเกี่ยวกับอาคาร 

4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของสถานพยาบาล 

   4.2. คลินิกตองมีลักษณะการใหบริการ 



4.3. การแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพหรือผูประกอบโรค

ศิลปะ   ในสถานพยาบาล อัตราคารักษาพยาบาล คาบริการ และสิทธิผูปวย  

4.4. ชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช  ยาและเวชภัณฑ ที่จําเปนประจําสถานพยาบาล 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 1  การวิเคราะหออกแบบ 

1.1 ศึกษาขอมูลที่เก่ียวกับทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการประเมินหลัง 

งาน การบริหารจัดการพื้นที่ท่ีมีแนวทางและลักษณะใกลเคียงกับการทําวิจัยครั้งนี้รวม 

มาตรฐานของพ้ืนที่หองเรียนและหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับความตองการของบุคคลที่ใชงานจาก 

หนังสือบทความ วิทยานิพนธและจากกลุมอาคารตัวอยางท่ีทําการวิจัยโดยหลังจากศึกษาขอมูลเร่ือง 

มาตรฐานแลวนําขอมูลจาก ทฤษฎีการนําไปใชทั้งหมดระหวางประเทศไทยและตางประเทศมา 

วิเคราะหเพ่ือหาคามาตรฐานที่นอยที่สุด สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ 

1.2 กําหนดกลุมอาคารตัวอยางที่จะทําการศึกษาโดยเลือกจากกลุมอาคารที่มีลักษณะการ 

ใชงาน พื้นที่ใกลเคียงหรือมีองคกรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

1.3 ประมวลผลการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยโดยนําขอมูลทั้งหมดท่ีไดจากการศกึษา 

ทฤษฎี หรือเอกสารงานวิจัย และการจัดการพ้ืนที่การศึกษาเรื่องของมาตรฐานของหองเรียนและหอง 

ปฏิบัติรวมถึง การศึกษาอาคารกลุมตัวอยางมาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปผล โดยการศึกษาและเก็บ 

รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยจากหนังสือเอกสารบทความและงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือหาแนวทางและวิธีในการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีจํากัดใหสามารถใช 

ประโยชนไดสูงสุดและเพ่ือเปรยีบเทียบหาคาเกณฑมาตรฐานที่ใชสําหรบัการวิจัยคร้ังน้ีดวยการนํา 

ขอมูลจากทฤษฎีมาตรฐานการนําไปใชทั้งในประเทศไทยและจากตางประเทศเปรียบเทียบเพ่ือหาคา 

มาตรฐานที่นอยที่สุดที่มีการนําไปใชเพ่ือเปนคาเกณฑมาตรฐานในการวิจัย 

1.4 รวบรวมขอมลูเก่ียวกับการออกแบบอาคาร พื้นท่ีใชสอยและกิจกรรม 

1.5 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของการออกแบบอาคาร 

อธิบายลักษณะ พ้ืนท่ีใชสอยและกิจกรรมในอาคารประเภทอาคารและสํานักงาน 

1.6 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจพื้นที่ (field survey) เปนการสํารวจพ้ืนที่โดยเฉพาะ 

ลักษณะเชิง สัณฐานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมกายภาพ ตาํแหนงที่ตั้ง ลักษณะองคประกอบของพ้ืนที่ 

โครงขายการ สัญจร การใชพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรม กิจกรรมซึ่งเกิดข้ึนในพ้ืนที่ เชน ลักษณะกิจกรรมและ

เครือขายทางสังคมที่มีรวมกัน ประเภทการใชสอยที่เก่ียวของ โดยทําการศึกษาการใชแผนผัง แบบแปลนของ

อาคาร ประกอบ กับการถายภาพเหตุการณและสถานที่ท่ีไดทําการสํารวจควบคูกัน 



1.7 วิเคราะหขอมูลดานการออกแบบ จัดทําแผนภาพแสดงความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยและ

ระบบการสัญจรภาพในอาคารตามหลักการออกแบบสถาปตยกรรม เพ่ือวิเคราะหลักษณะโครงขายการสัญจร 

การกําหนดพ้ืนที่ใชสอย ตําแหนงที่ตั้งและระยะตางๆ นําไปประกอบการสํารวจการใชพื้นที่ การประกอบ

กิจกรรม และพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 

 

  2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศกึษาเร่ืองการใชพ้ืนที่การออกแบบอาคารสถาบันเสริมความงาม เปน 

การศกึษาโดยการใชเคร่ืองมือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ที่สรางข้ึนตามแนว

วัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ ดังน้ี                              

2.1 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายเปด (Closed-ended 

Questionnaire) แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ที่มีคําตอบใหเลือกตอบจํานวน 5 

ระดับไดแก ระดับมากที่สุด ระดบัมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด โดย

กําหนดคาเปนตัวเลขแตละระดับเปน 5-4-3-2-1 ตามลําดับ ไดกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของ

ความเปนไปไดท่ีคาเฉลี่ย 3.50 หมายความวา ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 จะถือวา 

Master Plan มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ 

 

 

2.2  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม วิธีการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

           1)  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับแบบสอบถาม เพื่อสรางความเขาใจในเน้ือหา

ดานการออกแบบอาคารสถาบันเสรมิความงาม และวิธีการสรางเคร่ืองมืออยางถูกตอง 

2)  กําหนดหัวขอในการสรางขอคําถามใหครอบคลุมลักษณะการประเมิน

การออกแบบทางสถาปตยกรรม 

  3  จัดวางขอคําถามในแบบสอบถาม 

ตามรูปแบบการสรางแบบสอบถามโดยจัดชุดคําถามเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอคาํถามแบบเลือกตอบ ได

สอบถามจํานวน 3 ขอ  

ไดแก เพศ อาชีพ อายุ 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอ Master Plan เปนขอมูลปลายเปดแบบมาตรา

สวนประมาณคาประกอบดวยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ แบบมาตรสวนประมาณคา 

จํานวน 10 ขอ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนขอมูลเปดแบบใหเขียนตอบ 



4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

โดยการตรวจสอบความตรง (Validity) ตามเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางเน้ือหาในขอ 

คําถามกับสภาพความเปนจริงของการออกแบบอาคารสถาบันเสริมความงาม ทางสถาปตยกรรม ผูตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหา ไดแก อาจารยผูสอนวิชาโครงการพิเศษ และอาจารยที่ปรึกษา ในสาขาวิชาเทคนิค

สถาปตยกรรม รวม 3 ทาน โดยมีผลการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ ผานและไมผาน 

5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยคร้ังนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการเก็บ 

รวบรวมขอมูล 

6  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการคิดและจัดกระทําอยางเปนระบบเพื่อใหได

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ไดดําเนินการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือ S.D และได

กําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

3.50-4.49 หมายถึง  มาก 

2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง  นอย 

1.00-1.49 หมายถึง  นอยที่สุด 

6.1  จัดวางขอคําถามในแบบในแบบสอบถามตามรูปแบบการสรางแบบสอบถาม  

โดยจัดชุดคําถามเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบเลือกตอบ ได

สอบถามจํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ อาชีพ และจํานวนปของประสบการณการทํางาน 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอ Master Plan เปนขอมูลปลายปดแบบมาตรา

สวนประมาณคา ประกอบดวยความคิดเห็น 5 ระดับ แบบมาตรประมาณคา จํานวน 10 ขอ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนขอมูลปลายเปดใหเขียนตอบ 

6.2  การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรง (Validity)  

ตามเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางเน้ือหาในขอคําถามกับสภาพความเปนจริง

ของการออกแบบอาคารสถาบันเสริมความงาม ทางดานสถาปตยกรรม 

และการนําผลจากการออกแบบไปใชจริง ผูตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ไดแก อาจารย

ผูสอนวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และอาจารยที่ปรึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยี

สถาปตยกรรม อาจารยพิเศษ จํานวน 3 ทาน โดยมีผลการตรวจสอบ 2 ระดับ คือ ผานและ

ไมผาน 

 ระยะเวลาวิจัย พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ 2566 



ผลการวิจัย 

1. ศึกษาแนวทางและทฤษฏีในการออกแบบอาคารโครงการสถาบันเสริมความงามครบ

วงจร จังหวัดพิษณุโลก 

1.1 ประเดน็การศกึษาความเปนไปไดของโครงการสถาบันเสริมความงามครบวงจร 

จังหวัดพิษณุโลกดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานกายภาพ 

  2. สรุปพื้นที่ใชสอยของโครงการ 

2.1 พ้ืนท่ีโครงการ (Area Requirement) พื้นที่ของโครงการมีพ้ืนที่ใชสอยทั้งหมด 

3,740.92  ตารางเมตร หรือพื้นที่  2 ไร 1งาน 35.23 ตารางวา  

2.2เลือกทําเลที่ตั้งโครงการอยูในเขตพ้ืนที่สีแดง เปนสวนพาณิชยกรรมเปนแหลง

พ้ืนที่ เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ

สาธารณปูการ 

2.3 กฎหมายที่ใชในการพิจารณาโดยประกอบไปดวย พระราชบัญญัติควบคมุ

อาคารสถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 1 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงทัศนียภาพภายนอกอาคาร 1 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงาม จังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

รายการประเมิน 𝐗 
 

S.D. ความหมาย 

1. ออกแบบอาคารไดถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่

กําหนด 

4.00 0.00 มาก 

2. อาคารออกแบบไดสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบ  3.60 0.55 มาก 

3. เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงาน 3.20 0.84 ปานกลาง 

4. การออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงาม จังหวัดพิษณุโลก

มีประโยชนกับชุมชนในทองถ่ิน 

3.20 0.84 ปานกลาง 

5. อาคารมีรูปทรงทางสถาปตยกรรมที่สวย 

งามสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. อาคารมีความเหมาะสมในการเลือกระบบโครงสรางอาคาร 3.40 0.55 มาก 

7. อาคารมีความเหมาะสมของการเนนมุมมอง การเขาสูอาคาร 3.60 0.55 มาก 

8. อาคารมีความเหมาะสมกับสัดสวนและพื้นที่ใชสอยภายใน

อาคาร 

3.40 0.55 มาก 

9. มีการออกแบบที่สามารถใชประโยชนไดจริง 3.60 0.55 มาก 

10. การออกแบบอาคารไดถูกตองตาม 3.40 0.55 มาก 



 Universal Design 

 รวม 3.44 0.50 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 4.1 ความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิเก่ียวกับการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามแบบครบ

วงจร จังหวัดพิษณุโลกพบวาอยูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( 𝐱 = 3.44, S.D.= 0.50 ) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ  

ขอ 1.ออกแบบอาคารไดถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารท่ีกําหนด ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( 𝐱 = 4.00, S.D. = 0.00 )      

ขอ 2.อาคารออกแบบไดสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( 𝐱 = 3.60, 

S.D. = 0.55 )  

และขอ 7. อาคารมีความเหมาะสมของการเนนมุมมอง การเขาสูอาคาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( 

𝐱 = 3.60, S.D.  = 0.55 )  

และต่ําสุด คือขอ5.อาคารมีรูปทรงทางสถาปตยกรรมที่สวยงามสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ใน

ภาพรวมอยูในระดับปลานกลาง ( 𝐱 = 3.00, S.D.= 0.00 )  

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรปุผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้ 

1.ผลการศึกษาการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามแบบครบวงจร จังหวัดพิษณโุลก. 

1.1 ผลการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามแบบครบวงจร จังหวัดพิษณุโลกพบวา

ออกแบบอาคารไดถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่กําหนด ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 1.2.ผลการออกแบบโครงการสถาบันเสริมความงามแบบครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก พบวา

คงยังตองมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดงานท่ีเกี่ยวของอีกหลายจุด เชนการออกแบบอาคารใหมีรูปทรง

ทางสถาปตยกรรมที่สวยงามสอดคลองกับบริบทของพื้นที่มากกวานี้ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาโครงการออกแบบศูนยนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก 

ผูเชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมมีขอเสนอแนะในการศึกษาดังตอไปนี้ 

- ควรเพ่ิม Function Relationship ที่แยกประเภท User เพื่อชวยการวิเคราะหการเขาถึงพ้ืนท่ี

สวนตางๆของผูใชโครงการ 

- ควรนําเสนอ Zone service อาคารเพิ่มเติม 



- ควรนําเสนองานระบบและนําเทคโนโลยีทดแทนมาใชประกอบอาคาร  

[1] Doctorcosmetics(2566) สถาบันฝกอบรมธุรกิจความงาม ที่ปรึกษาธุรกิจ เเละนวัตกรรม

ทางการเเพทย แบบครบวงจร (https://doctorcosmetics.com เขาใชเม่ือ 31 กรกฎาคม 2565) 

[2] แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (2561-2565) http://www.phitsanulok.go.th แผนพัฒนาจังหวัด

พิษณุโลก ป 2561-2565 เขาใชเมื่อ 31 กรกฎาคม 2565) 

[3] กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (2560) สถานศึกษาทางการแพทยจังหวัดพิษณุโลก

(https://www.bangkokbiznews.com เขาใชเม่ือ 31 กรกฎาคม 2565) 

[4] แนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจเสริมความงาม (จารุวรรณ อินทะเว และปุหงา ชัยสุวรรณ, 

2559) (http://www.bus.ubu.ac.th เขาใชเมื่อ 6 พฤษภาคม 2565) 

[5] ประวัติสาขาวิชาศัลยศาสตรตกแตง และสมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

(https://www.thprs.org/881105343915 14 มกราคม 2555 เขาใชเมื่อ 2 สิงหาคม 2565) 

 

 

 

 


