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บทคัดยอ 
 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง 
“โครงการวิจัยสถาบันดานอาคารสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยสยาม ดาน
วิศวกรรมศาสตร” ซึ่งผูเขียนและคณะไดรับทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัยสยามเพื่อสํารวจอาคารและสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพื่อหาจุดบกพรอง และให
คําแนะนําในเรื่องที่ควรจะแกไขหรือปรับปรุง ใน
งานวิจัยเรื่องดังกลาว ผูทําการวิจัยไดเสนอเร่ืองที่มี
ปญหาพรอมกับเสนอวิธีแก ไขทั้ งหมดรวม  16 
รายการ  ซึ่งบทความนี้จะนําเรื่องจากรายงาน
ดังกลาว เฉพาะแนวทางการปรับระดับทางเทารอบ
อาคารสูงที่มีระดับไมสม่ําเสมอ อันเนื่องจากการ
ทรุดตัวของพื้นดินโดยรอบอาคาร ซึ่งนาจะเปน
ประโยชนแกผูบริหารอาคารสูง วิศวกรโยธาผูมี
หนาที่ซอมบํารุงอาคาร  
 
Abstract  
 This paper is a part of the author’s 
research named “ Institutional Research for 
Buildings and Facilities in Siam University in 

Engineering Aspects” funding by Siam 
University. This subject is chosen among the 
several recommendations and presented as a 
technical paper by considering that it would 
be of use to high-rise building managers as 
well as the civil engineers who take care of 
building maintenance. 
 
1 บทนํา 
            การวิจัยสถาบัน (Institutional Research , 
Administrative Research , Operational 
Research)  หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห
เกี่ยวกับการดําเนินงานสภาพแวดลอม และ
กระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน
ในการจัดหาขอมูลสําหรับสนับสนุนการวางแผน 
การกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจเรื่องตางๆซึ่ง
สถาบันอุ ดมศึ กษาสามารถใชหลั กการวิ จั ย 
(กระบวนการวิ จั ย )  ได แก  ระบบการจัดการ
สารสนเทศ (Management Information 



system:MIS)และการวิ เคราะหเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Analysis) 
            การวิจัยสถาบันในความหมายเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินงาน
วิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองคกร เพื่อใชผลการวิจัย
เชิงประเมินนั้น มาประกอบการตัดสินใจในการ
จัดทํานโยบายและแผนตามพันธกิจขององคกรนั้น
ตอไป รวมทั้งใหการวิจัยสถาบันเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ 
 

1.1 ประวัติการวิจัยสถาบัน 
            ผูที่จุดประกายการวิจัยสถาบันคือ 

Professor W.H. Cowley แหง Stanford University 
ที่ ได รับแนวความคิดจากขอคนพบของ  Yale 
University ในค.ศ. 1701 และในค.ศ. 1820 ไดนํา
แนวความคิดนี้เสนอตอที่ประชุมเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ Harvard 
University ซึ่งไดรับการยอมรับกันเปนอยางดี จึง
กอใหเกิดมีการวิจัยในขั้นพื้นฐานในสถาบัน เพื่อการ
ติดตามผลการดําเนินงานในระยะสั้นๆ โดย
คณะผูวิจัยเปนผูที่อยูในสถาบันเดียวกันนั้น จึง
เรียกวาวิจัยตนเอง ( Self Study )และไดมีการทํา
วิจัยในลักษณะนี้อยางแพรหลาย และไดมีการจัดตั้ง 
สมาคมการวิจัยสถาบัน( Institutional Research 
Association)ข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1974 สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัย” ข้ึนเปน
คร้ังแรกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2541 
โดยมีหนาที่ 3 ประการคือ 

1. รวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
วางแผนพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย  

2. ทําการวิจัยตามความตองการของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการทําวิจัยอื่นๆ ที่
เปนไปตามภาระหนาที่ประจําปกติ  

3. ทําการเผยแพรขอมูลในรูปแบบตางๆ  
การวิจัยสถาบัน แนวคิดพื้นฐาน 

 
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน 

            ธรรมชาติของการวิจัยสถาบันควรมี
แ น วคว ามคิ ด ห รื อป รั ชญา ในกา ร วิ จั ย ดั ง นี้ 
            1. เปนการทําวิจัยในหนวยงาน สถาบัน 
หรือองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งแตกตางจาก
การวิจัยทั่วไป  
            2. เปนการทําวิจัยตามขอบเขต ลักษณะ 
หนาที่ หรือโครงสรางของงานที่รับผิดชอบ หรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละองคกรหรือสถาบันนั้นๆ  
            3. เปนการทําวิจัยทั้งปญหาเฉพาะหนาที่
หรือการที่จะวางนโยบายหรือแผนระยะยาวของ
สถาบัน  
            4. ผลงานการวิจัยสถาบัน จะตองนํามา
แกไขปญหาหรือกําหนดนโยบายหรือพัฒนาองคกร
หรือสถาบันนั้นๆเทานั้น แตอาจนําไปเปนแนวทาง
ในการวิจัยสถาบันอื่นๆ ได  
            5. คณะผูวิจัยเปนนักวิจัย หรือ นักวิชาการ 
ที่สังกัดอยูภายในหนวยงานหรือสถาบันนั้นๆ (เวน
แตจะมีที่ปรึกษาจากภายนอกรวมดวยก็ได)  
            6. คณะวิจัยควรเปนนักวิจัยทางดาน
สังคมศาสตร จิตวิทยา นักสถิติการศึกษา สังคม
วิทยา มนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย หรือ 
การปกครอง หรือวิศวกร เปนตน 



            7. แนวคิดหรือเปาหมายหลักของการวิจัย
สถาบันก็คือ เพื่อใหบริหารนําขอมูลหรือขอคนพบ
ตางๆ จากการวิจัยไป ใชประกอบในการแกปญหา 
กําหนดนโยบายพัฒนาสถาบัน หรือตัดสินใจใน
ภาวะการณที่คับขัน เปนตน  
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัยสถาบัน  
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงาน

อุดมศึกษาแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National 
Center for Higher Education Management 
System)(NCHEMS) ไดใหแนวคิดในการทําวิจัย
สถาบันเกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนสําหรับผูบริหารใน
สถาบันไวใน  5 องคประกอบคือ  

1. โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย สถ าบั น ด า นนิ สิ ต /
นักศึกษา (Student)  

2. โครงการวิจัยสถาบันดานบุคลากร       
( Staff ) 

3. โครงการวิจัยสถาบันดานหลักสูตร/
โปรแกรมการศึกษา ( Program ) 

4. โครงการวิจัยดานการเงิน/งบประมาณ 
(Finance) 

5.  โครงการวิจัยสถาบันดานอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) 

ป จ จุ บั น อ าค า ร และสถ านที่ นั บ ว า มี
ความสําคัญ เพราะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน  ดังนั้น อาคาร สถานที่และ
อุปกรณการศึกษาทั้ง 3 ประเภทจึงควรทําวิจัยวามี
ครบถวน พอเพียงหรือใชไมคุม เชนการใชที่ดิน 
ประโยชนของหองเรียนหรือพื้นที่ตางๆ ในแตละ

อาคาร รวมทั้งสถานที่ต้ังและสภาพสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายใน และภายนอกสถาบัน 

 
2. ลักษณะทางกายภาพของอาคารสูง 
 ไมมีการกําหนดอยางแนชัดในวงการ
วิศวกรรมวา อาคารขนาดใดจึงจะเรียกวาอาคารสูง 
แตในทางปฏิบัติแลว ถือกันวา อาคารที่สูงเกินกวา 4 
ชั้น นับวาเปนอาคารสูง ฐานรากของอาคารขนาด
ดังกลาวในกรุงเทพมหานครจะตองตั้งอยูบนเสาเข็ม 
(Pile) ซึ่งสวนใหญมักจะเปนเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อาจเปนการเสริมเหล็กธรรมดา หรือแบบอัดแรง 
ความยาวของเข็มก็แลวแตการออกแบบของวิศวกร 
ซึ่งปกติจะขึ้นอยูกับลักษณะทางฟสิกสของดิน และ
สภาพของดินที่รองรับอาคารนั้น 
  
3. การทรุดตัวของดิน  

ลักษณะของพื้นดินของกรุงเทพมหานคร
และบริเวณใกลเคียงในบางแหงอยูในบริเวณที่
เรียกวา “Bangkok Clay” คือเปนดินเหนียวที่มีการ
ทรุดตัวอยูอยางตอเนื่อง วิศวกรที่ออกแบบอาคารที่
อยูในบริเวณดังกลาวมักจะใชเสาเข็มที่มีความยาว 
ปลายของเสาเข็มอาจจะตองอยู ลึกพนจากดิน
เหนียวชั้นดังกลาวไปถึงชั้นทรายขางลาง บางครั้ง
อาจลึกถึง 100 เมตรจากระดับผิวดินเดิม 
 ดังกลาวแลววาพื้นดินในบริเวณที่บางแหงมี
การทรุดตัวอยางตอเนื่อง แตอาคารที่อยูบนเสาเข็ม
ไมทรุดตัว จึงเกิดความแตกตางระหวางพื้นอาคาร
ชั้นลางกับบริเวณทางเทาที่อยูรอบอาคาร เสมือนวา
อาคารลอยตัวขึ้น แตทางเทา และถนนโดยรอบ
อาคารอยูในระดับที่ตํ่าลง ผูบริหารอาคารสูงบาง



แหงจึงแกไขโดยการยกระดับทางเทาสวนที่ติดกับ
ตัวอาคารใหเทากับระดับเดิม ปลอยใหสวนที่ติดกับ
ถนนอยูที่ระดับที่ลดตัวลง ทางเทาจึงเอียงลงขาง
หนึ่ง ทําใหการเดินไมสะดวก และมีทัศนวิสัยที่ไม
สวยงาม ดังในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 
 

 
 
รูปที่ 1 แสดงการทรุดตัวของพื้นดินทําใหทางเทาเอียง 

 

 
 
รูปที่ 2 แสดงการแกใขโดยปรับความสูงของทางเทาใหเอียง

รับ 
 
 
 

4. ขอเสนอในการที่ควรจะแกไข 
  รูปที่ 3 แสดงสภาพเดิมเมื่อการกอสราง
เสร็จ  พื้นถนนและทางเทาปรับใหไดระดับราบที่
สะดวกและสวยงาม 
 

 
 

 รูปที่ 4 แสดงการยุบตัวลงพื้นถนน และทาง
เทาโดยรอบอาคาร มีการแกใขโดยการยกระดับทาง
เทาขางหนึ่งใหสูงขึ้นใหไดกับระดับพื้นชั้นลางของ
ตัวอาคาร 
 

 
 
 ผูทําวิจัยขอเสนอใหรักษาระดับของพื้นถนน 
และขอบทางเทาไวระดับเดิม ปรับระดับทางเทาให
อยูในแนวราบ กอนถึงระดับพื้นของตัวอาคารใหเพิ่ม
เปนคั่นบันไดขึ้นอีกหนึ่งคั่น หรือมากกวานั้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                              

                        รูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    รูปที่ 4 



ตามความเหมาะสม รอยตอระหวางทางเทากับตัว
อาคาร ใหหยอดวัสดุที่ยืดหยุนไดเปนแนว 
 
 

 
 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 สถานศึกษาที่มีชื่อควรจะมีส่ิงแวดลอมที่
สวยงาม การเสื่อมโทรมของอาคารสถานที่เปนเรื่อง
ธรรมดา แตถาหากวามีการบํารุงรักษาอยางถูกตอง 
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การแกไขอยางถูกวิธีก็จะทําใหทุกสิ่งทุกอยางคง
สภาพอยูได 
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