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บทคัดยอ 
การพัฒนาผังแมบทดานกายภาพของมหาวทิยาลัยบนพืน้ท่ีใหม ตองใชงบประมาณการ

พัฒนาเปนจํานวนมากการพัฒนาจึงเปนไปอยางลาชา มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยจึงเกดิ
แนวคิดในการลดงบประมาณดานการพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรคท่ีมีแผนท่ีจะขยายเขตไปสูพื้นท่ีการศึกษาใหม โดยใชช่ือวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทรี  ซ่ึงผูบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีนโยบายท่ีจะใชแนวคิดในการ
ลดงบประมาณในการพัฒนาดานกายภาพ โดยใชแนวคิดการออกแบบวางผังแบบการใชพื้นท่ีรวม  
โดยวิธีการ Shared Facilities หรือ Pool Resources  จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสนับสนุนการใช
พื้นท่ีรวมมี 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 การใชหองและพ้ืนท่ีของหองเรียนท่ีจะตองมีรูปแบบ พื้นท่ี ท่ี
เหมาะสมทําใหเกิดการใชหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสวนท่ี 2 การผังอาคารเรียน
จะตองใชการรวมศูนยกลางการศึกษาไวในพื้นท่ีสวนกลาง เพื่อใหทุกคณะวชิาสามารถใชอาคาร
รวมกันได ดังนั้นการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวมสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบ จํานวนและพ้ืนท่ีของเรียนท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงจะทําใหเกดิการใชหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการศึกษา วิเคราะห ทดลองและ
ประเมินผลรูปแบบการวางผังอาคารเรียนแบบรวมศูนย เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดการใชอาคาร
เรียนรวมกัน ซ่ึงจะสงผลใหเกดิการใชพื้นท่ีของเขตการศึกษานอยลงและประหยัดงบประมาณใน
การพัฒนาดานกายภาพ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้คือ การศึกษารูปแบบประสิทธิภาพการใชหองและ
การใชพื้นท่ีหองเรียนเดิม,  การคํานวณหาความตองการจํานวนหองเรียนและรูปแบบหองเรียนใหม
ท่ีเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี รวมท้ังการศึกษารูปแบบผังแมบทเดมิ
การศึกษา วิเคราะห ทดลองและประเมินผล เพื่อออกแบบผังท่ีใชหลักการใชพืน้ท่ีรวม ซ่ึงจาก
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การศึกษาทฤษฎีการออกแบบผังมหาวิทยาลัยพบวารูปแบบท่ีมีการใชพื้นท่ีท่ีรวมไดแก รูปแบบ 
Radial Plan และ Concentric Pattern ท่ีเนนการรวมศูนยกลางการศึกษาไวในพืน้ท่ีสวนกลางจึง
เลือกใชการออกแบบวางผังในรูปแบบนี้โดยวิธีการหาตําแหนง จุดศูนยมวลหรือจดุศูนยถวง (Center 
of mass and Center of  Gravity)  จากนั้นจึงนําผลทีไ่ดท้ังหมดมาออกแบบสอบถามเพ่ือสอบถาม
ความพึงพอใจ เพื่อใชเปนขอคิดเห็นประกอบเปนแนวทางเพ่ือนําเปนขอเสนอแนะตอไป โดยใช
นักศึกษา หลักสูตรและอาคารของคณะครุศาสตร, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะวิทยาการ
จัดการ, คณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร เปนกลุมตัวอยาง ผลจากการศึกษาท้ังหมดเม่ือไดทําการ
เปรียบกับมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคเดิมพบวา การใชหองและพ้ืนท่ีหองเรียนเดิมมีการใชอยาง
ไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีจํานวนหองเรียนมากเกนิกวาการใชหองและมีจํานวนนักศึกษาไม
พอดีกับขนาดของหองเรียน และเม่ือไดทําการคํานวณหาจํานวนหอง รูปแบบและประเภทของ
หองเรียนสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค    ยานมัทรี  พบวามีจํานวนหองเรียนท้ังหมด 103 
หองลดลงจากหองเรียนเดิม 8 หอง หองเรียนใหมนี้สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได 5,300 คน 
มากกวาจํานวนนักศึกษาบนพื้นท่ีเดิม 2,296 คน (รอยละ 76.4) เม่ือคิดเปนพื้นท่ีหองเรียนมีพื้นท่ี
ท้ังหมด 8,226  ตารางเมตร ลดลงจากเดิม 746.25 ตารางเมตร  (รอยละ  8.3)  เม่ือคิดเปนราคาคา
กอสรางพบวามีราคาคากอสรางรวมท้ังส้ิน 65,428,600 บาท  ลดลงจากเดิม เปนเงิน 129,892,180 
บาท (รอยละ 66.50) สวนการทดลองการออกแบบผังการใชพื้นท่ีรวมท่ีมีการรวมศูนยกลาง
การศึกษาพบวา การวางผังแมบทมีลักษณะของการวางตําแหนงอาคารเรียนรวมอยูในศูนยกลาง
พื้นท่ี มีทางเดนิเปนลักษณะวงเวยีนลอมรอบ และมีทางเดินเปนเสนตรงจากศูนยกลางไปสู 4 คณะ
วิชาตัวอยางใชระยะทางโดยเฉล่ีย 88.33 เมตร (ระยะเวลาในการเดนิคิดเปน 2.45 นาที) ในพืน้ท่ี
ศูนยกลางนัน้ยังมีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซ่ึงตําแหนงของ
ท้ัง 2 อาคารนี้จะอยูใกลกบัอาคารเรียนคณะครุศาสตร, อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
อาคารคณะวิทยาการจัดการ  เนื่องจากมีวิชาท่ีตองเรียนในอาคารเรียนท้ังสองอาคารน้ีในปริมาณมาก 
โดยเฉล่ียของระยะทางในการเดินท้ังกลุม Cluster นี้ ใชระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3.46 นาทีหรือระยะทาง 
140 เมตรซ่ึงนอยกวาระยะทางรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม อีกท้ังบริเวณท่ีเปน
ศูนยกลางนีย้งัสามารถจัดใหเปนพื้นท่ีโลง เพื่อใชเปนสถานท่ีพักผอนหรือทํากจิกรรมอ่ืนๆของ
นักศึกษาได  สวนขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบสอบถามน้ันพบวาหากมีการออกแบบวางผังอาคาร
เรียนในลักษณะนี้ควรเนนในดานของการวางตําแหนงอาคารเรียนตองมีความชัดเจนและมีความเปน
ระเบียบ  รองลงมาคือความชัดเจนของเสนทางการเดนิไปสูอาคารตางๆ   ซ่ึงผลการศึกษาท้ังหมด
เปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการออกแบบวางผังอาคารเรียนสําหรับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี ได 
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Abstract 
 

As the large amount of budget and time must be spent on the physical development of a 
university’s master scheme on a new area, some universities in Thailand thus consider the concept 
of budget reduction on physical development.  Rajabhat  Nakorn Sawan University, for instance, 
is the one planning to expand the academic area under the name of Rajabhat  Nakorn Sawan 
University, Yan Mudsee.  In order to lessen the budget on physical development, its executives 
apply the policy of ‘shared facilities’ or ‘pool resources’. According to the literature review, there 
are two factors enhancing the possibility to apply ‘pool resources’.  First, the classroom scheme 
and area must be suitable and effectively used.  Second, building planning must be centralized to 
create space where every faculty can share.  The objectives of using ‘pool resources’ are to find 
appropriate classroom scheme, number and area; and to study, analyze, experiment and evaluate 
the planning scheme of classroom buildings, in order to promote the usage of shared space, which 
results in the decrease of academic area and costs.  The researcher therefore use several methods: 
studying the use pattern and efficiency of the previous classroom; calculating the needs for 
classroom number and new classroom layout which meets purposes; studying the former master 
planning scheme; studying, analyzing, experimenting and evaluating to attain a shared-facilities 
planning.  In accordance with the theory of university plan, the researcher used Radial Plan and 
Concentric Pattern in pulling resources by positioning the center of mass or center of gravity. The 
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results were then used in a questionnaire for further recommendations.  The sample included 
university students, curriculum and the buildings of Faculty of Education, Faculty of Science & 
Technology,  Faculty of Humanities & Social Sciences, Faculty of Management  Science. 

As a result, it is found that the classroom in Rajabhat Nakorn Sawan University were 
ineffectively used due to the excess number of classrooms and the classroom size that did not suit 
the number of students. On the other hand, the classroom number in Rajabhat Nakorn Sawan 
University, Yan Mudsee are reduced from 111 to 103, and its capacity are 2,296 students more 
than the previous which is 76.4 percent.  The area was minimized 8.3 percent to 8,226 square 
meters, as well as the costs which are 66.50 percent lower to 65,428,600 baht.  This Pool resource 
building is located in the center of the university, surrounded with corridors and there are paths 
from the central space towards four directions of the sampling faculties.  The average distance is 
88.33 meters or 2.45-minute walk.  In the central area, there are also Science Laboratory Building 
and Computer Laboratory Building since they are frequently used for classes.  Moreover, this 
central section can be cleared to use as a space for gathering or leisure.  It is recommended that the 
layout should focus on the amenity of the location first and then on the clear direction to any other 
buildings.   

 

 
 

 
    
 


