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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและปญหา 
  ผังแมบทดานกายภาพของมหาวิทยาลัยเปนการช้ีวดัใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนา ผังแมบท
ประกอบดวย อาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารหอสมุด ถนน ระบบสาธารณูปโภค เปนตน ท่ี
สงผลใหเกิดการพัฒนาในอนาคต มหาวิทยาลัยท่ีไดมาตรฐานทุกแหงควรท่ีจะไดรับการออกแบบ
วางผังแมบทดานกายภาพเปนการลวงหนา   ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาทางกายภาพเปนไปตามแผนการ
พัฒนาการศึกษาต้ังแตเร่ิมตนจัดต้ังสถาบัน     สามารถใชเปนขอมูลสําคัญในการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลงบประมาณสําหรับผังกายภาพระยะยาว  สามารถใชเปน
แนวทาง (Guideline) สําหรับเขียนโครงการเพ่ือวางแผน ปรับเปล่ียนแผน หรือเขียนงบประมาณ
ประจําป ในการจัดหางบประมาณท้ังระยะส้ันและระยะยาวได   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
เตรียมการขยายตัวของสถาบันการศึกษาตอไปอยางมีทิศทาง มีประสิทธิภาพและคุมคาการลงทุน แต
ในความเปนจริงแลว ผังกายภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญมิไดรับการออกแบบวาง
ผังอยางเปนกจิลักษณะและไมมีการวางแผนเตรียมไวสําหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต ทําใหผัง
กายภาพขาดประสิทธิภาพ  สรางความไมสะดวกสบายใหกับอาจารยและนักศึกษา (สมบัติ ธีระ
ตระกูลชัย, 2542)  ปญหาการออกแบบวางผังแมบทในรูปแบบเดิมท่ีไมมีแผนพัฒนาผังกายภาพจึง
มักมีอาคารจํานวนมากท่ีเกดิข้ึนอยางไมมีระบบสงผลใหมีการใชงบประมาณการสรางอาคารสถานท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลา  โดยมิไดหันกลับไปวิเคราะหความตองการและการใชประโยชนของทรัพยากร
กายภาพท่ีมีอยู 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหนึง่ในสถาบันการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาล  มี 
ปรัชญา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางและภาระหนาท่ี คือการมุงเนนการพัฒนาประชากร
ทองถ่ิน   ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมีท้ังส้ิน 41 แหงท่ัวประเทศ  ในชวงระยะเวลาเกือบ 10 ปท่ี
ผานมา มหาวทิยาลัยราชภัฏหลายๆแหง เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภฏั
ภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิล
สงคราม เปนตน   ไดดําเนนิการออกแบบวางผังแมบทเพ่ือการพัฒนาพื้นท่ีในปจจุบันและพืน้ท่ีวิทยา
เขตใหมเนื่องจากตระหนักถึงการแกปญหาการใชท่ีดนิ ท่ีไมไดมีการวางแผนในการออกแบบวางผัง
แมบทอยางเปนระบบมากอน ปญหาหลักโดยสวนใหญนั้นเนื่องมาจากการใชพืน้ท่ีท่ีมีแนวโนมของ
การใชพื้นท่ีอาคารท่ีนับวันจะมีความแออัดมากข้ึน  สรางปญหาทางดานการใชพืน้ท่ี  การจราจร 
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และท่ีจอดรถ เปนอุปสรรคตอการขยายขอบเขตการศึกษาในปจจุบันและในอนาคต เปนผลมาจาก
การออกแบบวางผังกายภาพที่ขาดการวางแผนการใชพืน้ท่ีและการวางแผนในการขยายตัว 
เนื่องมาจากงบประมาณ นโยบาย แผนการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีเปล่ียนไปในแตละยุคแตละ
สมัย   จากการศึกษาการออกแบบวางผังแมบท 30 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวาปลายทางของ
การออกแบบ จะเปนการออกแบบวางผังดานกายภาพท้ังหมด ไดแก อาคารสถานท่ี  ถนนและระบบ
ขนสงมวลชน  ระบบสาธารณูปโภค ตางๆ และมีงบประมาณการกอสรางดานกายภาพท้ังหมด 
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการออกแบบวางผัง  สามารถใชในการจัดเตรียม งบประมาณ เพือ่
การพัฒนาผังแมบทตอไปในชวงระยะเวลาท่ีไดกําหนดในผังแมบทได  
 ผูวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบวางผังแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฎ 30 ป ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อยางนอย 10 แหง ระหวาง พ.ศ. 2540-2547 เม่ือไดดําเนนิการออกแบบเสร็จส้ินแลวจึงมีการ
ประมาณราคาการพัฒนาผังแมบท พบวางบประมาณและพ้ืนท่ีในการพัฒนาผังแมบทดานกายภาพ
จะตองใชงบประมาณไมตํ่ากวา 4,000 ลานบาท (รวมงบประมาณในการพัฒนาท้ังอาคารสถานท่ีและ
ระบบสาธารณูปโภคแลว)  ซ่ึงเปนการวางผังการพัฒนาในระยะยาวใชเวลา 30 ป ถึงจะเปนผังแมบท
ท่ีสมบูรณ  แตท้ังนี้ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง   แตเนื่องจากสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ียังอยูในสถานการณท่ีมีความผันผวนและไมชัดเจนในปจจุบัน  สงผลใหการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาทางดานกายภาพอยูในภาวะจํากัด  โดยจากการศึกษาขอมูลรางงบประมาณ
รายจายป 2549 ของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในกํากับ  พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับ
งบประมาณโดยเฉล่ียแหงละประมาณ 100 ลานบาท  ซ่ึงรวมท้ังงบประมาณคาใชจายท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้นในการพัฒนาตามผังแมบท 30 ป ท่ีตองพัฒนาบนวิทยาเขตใหมนัน้ จะใช
งบประมาณการพัฒนาดานอาคาร ถนน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีสูงมาก  ทําใหการ
พัฒนาเปนไปอยางลาชาและไมเปนไปตามแผน ดังตัวอยางของการออกแบบวางผังแมบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก ท่ีไดทําการออกแบบวางผังเม่ือป พ.ศ. 2541 
โดยมีเปาหมายเพ่ือการขยายเขตการศึกษา เพื่อรองรับปริมาณนักศึกษาท่ีอาจเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
และลดความแออัดของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วทิยาเขตเวียงบัว โดยใชงบประมาณรวม
ประมาณ 8,000 ลานบาท   แตการพัฒนาผังแมบทในชวง 10 ป ท่ีผานมามีความลาชาในการพัฒนา
เนื่องมาจากไมไดรับงบประมาณอยางตอเนื่อง   ทําใหผูบริหารชุดปจจุบันซ่ึงตระหนกัตอการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏบนพ้ืนท่ีใหม   จดัใหมีการออกแบบวางผังแมบทใหมอีกคร้ังในป 
พ.ศ. 2551  โดยเนนการพฒันาในรูปแบบของ Cluster และการขยายตัวท่ีมีลักษณะเปนชวงระยะการ
ขยายตัว (Phasing)  ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหงบประมาณการพัฒนาสูงนั้น ไดแก งบประมาณการ
กอสรางอาคารสถานท่ีตางๆในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาคารเรียนนัน้มีงบประมาณในการกอสราง
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สูง เนื่องจากตองมีพื้นท่ีในการเรียนการสอนมากข้ึน เพือ่รองรับปริมาณการขยายตัวของนักศึกษาท่ี
มีมากข้ึนเร่ือยๆ  แตอยางไรก็ตามอาคารเรียนและหองเรียนนัน้ถือเปนทรัพยากรกายภาพท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของมหาวิทยาลัย       เนื่องจากเปนสถานท่ีรองรับการเรียนการสอนจึงไมอาจหลีกเล่ียงท่ีจะทํา
การกอสรางได  แตท้ังนี้อาคารเรียนควรมีหองเรียนท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงานอาคารเรียนและ
หองเรียนอยางนอย ตองมีปริมาณหองเรียนท่ีเพยีงพอและสอดคลองกับจํานวนนกัศึกษาตลอดจน
สาขาท่ีเปดการเรียนการสอน  ซ่ึงมีการเพิ่มจํานวนนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี และเปล่ียนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอนตามนโยบายการศึกษา สงผลใหรูปแบบของการใชอาคาร มีความ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหตองมีการกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอ
การขยายตัวของการศึกษา สงผลใหเกิดปญหาความหนาแนนของพืน้ท่ีของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงหาก
เปนการพัฒนาบนพ้ืนท่ีเดิมจะมีปญหาเปนอยางมากเนื่องจากมีขอจํากดัในการขยายตัว แมวาใน
ปจจุบันการใชทรัพยากรดานอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมา
จากการบริหารจัดการอาคาร (Facilities Management) ท่ีดี   แตอาคารสวนใหญของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเปนอาคารเกาท่ีมีอายุในชวงระยะเวลา 20 ปข้ึนไป และยังไมสามารถร้ือถอนอาคารเดิมท่ีมีอายุ
มากเพื่อเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน   หากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ มีพื้นท่ีใหมใน
การขยายตัว ควรตองตระหนักถึงการวางผังแมบทท่ีตองเผ่ือการจัดการพื้นท่ีไวในอนาคตดวย โดย
ตองคํานึงถึงการประหยดังบประมาณการกอสรางอาคาร 
  ประสบการณในการมีสวนรวมในการออกแบบวางผังมหาวิทยาลัยราชภัฏทําใหมีความ
สนใจดานแนวทางในการลดงบประมาณดานกายภาพของผังแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวิทยาเขต
ใหม  โดยเฉพาะดานอาคารเรียน จากการศึกษาขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีมีแผนในการขยายเขต
การศึกษาใหม พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแผนในการขยายขอบเขตทางกายภาพไป
ในพื้นท่ีแหงใหม  โดยต้ังอยูท่ี ยานมัทรี  ในเขตอําเภอ พยหุะคีรี จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนวทิยา
เขตใหม เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมมีความแออัดใหมสามารถขยายตัวและรองรับปริมาณนักศึกษาท่ีมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยใชช่ือวา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี   ซ่ึงวิสัยทัศนและ
นโยบายของผูบริหาร(พ.ศ 2547-2550) ระบุไววา  ใหมีพื้นท่ีมีโครงสรางองคกรและระบบบริหาร
จัดการในทุกระดับใหชัดเจนและคลองตัว และเปนการพัฒนาบนพ้ืนท่ีใหมใหสามารถใชประโยชน
ไดอยางเต็มศักยภาพในรูปแบบของการ Pool Resources และ Share Facilities  คําวาทรัพยากรรวม 
หรือ Pool Resources  สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย (2545) ไดใหคํานิยามวาเปนการ กระจายความรู 
ทรัพยากร และประสบการณ ใหสามารถเรียนรูและใชสอยรวมกันการใชทรัพยากรรวม จะสงผลดี
ในดานของการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทําใหเกดิความประหยดังบประมาณ   ซ่ึง
สําหรับอาคารเรียนนัน้การใชทรัพยากรรวมหมายถึงการใชหองและพ้ืนท่ีหองเรียนรวมกัน  โดยถือ
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วาหองเรียนท้ังหมดเปนทรัพยากรสวนกลาง  เลอสม  สถาปตานนท (2545) รายงานวา  แนวคิดการ
ใชอาคารเรียนท่ีใกลเคียงกับการใชพื้นท่ีรวม ทําไดโดยใหจัดพืน้ท่ีตางๆใหใชงานรวมกันโดยการจดั
ใหมีสวนกลางของการศึกษาหรือศูนยเรียนรวมเพื่อรองรับวิชาท่ีมีนักศึกษาจํานวนมากหรือหลาย
คณะรวมกัน สามารถสลับสับเปล่ียนกันมาใชงานได   จดักลุมอาคารของสวนการศึกษาใหอยูใน
ระยะใกล หรือในบริเวณอาคารใกลเคียงกนั  เพื่อใหความสะดวกในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนของอาจารยและนักศึกษาได นอกจากนีจ้ะทําใหนกัศึกษาตางคณะท่ีตองมาเรียนในบริเวณ
เดียวกันไดมีโอกาสพบปะและทําความรูจกักันมากข้ึน จากการศึกษารูปแบบผังมหาวิทยาลัยพบวา
รูปแบบท่ีมีการรวมศูนยไดแกรูปแบบ Concentric Pattern กับ Radial Plans ท่ีเนนการใชอาคารเรียน
รวม อาคารปฏิบัติการตางๆ อยูในศูนยกลางแลวขยายเสนทางเดินออกเปนรัศมีไปสูอาคารคณะวชิา
อ่ืนๆ 
  เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2549) กลาววา การวิเคราะหประโยชนของอาคารเรียนท่ีใชไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการศึกษาถึงอัตราการใชหองและอัตราการใชพื้นท่ี ตองทําการวัดคา
การใชหองและการใชพืน้ท่ีของหองเรียนในแตละหองโดยมีเกณฑมาตรฐานเปนเกณฑในการวดั ซ่ึง
ทําใหทราบไดวาคาท่ีคํานวณไดนั้น ตํ่าหรือสูง กวาเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงหากพบวาหองเรียนมีอัตรา
การใชหองและพ้ืนท่ีตํ่านั้น  รศ. เลอสม สถาปตานนทและคณะ (2544) ไดวิเคราะหวามีอยู 2 ปจจยั
คือ  
 1) อัตราการใชหองตํ่า มีสาเหตุจากการทีป่ริมาณความตองการพื้นท่ีหองเรียนมีไมสูงและ
จํานวนหองเรียนมีจํานวนมากกวาความตองการอยางมาก 
 2) อัตราการใชพื้นท่ีหองเรียนบางขนาดตํ่ากวาท่ีควรจะเปน มีสาเหตุมาจากการใชพื้นท่ีไม
เหมาะสมกับขนาดความจุของหองเพราะพืน้ท่ีหองเรียนไมเพียงพอ, ไมมีขนาดท่ีตองการและไม
สามารถใชหองของคณะอ่ืนได  
      แนวทางการใชหองเรียนบรรยาย ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปรับปรุงขนาดการแบง
ตอนใหเหมาะสมกับความจมุาตรฐานของหอง เพื่อใหอัตราการใชพื้นท่ีของหองสูงข้ึน และ
ปรับปรุงช่ัวโมงการใชหองใหกระจายไปตลอดท้ังวัน เพื่อมิใหหองถูกใชเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึง
เทานั้น เม่ือมีการศึกษาดานประสิทธิภาพของหองเรียนแลวจะสงผลตอเนื่องไปถึง การวิเคราะหเพื่อ
หาจํานวนหองเรียนท่ีแทจริง ซ่ึงจะมีความเปนไปไดวาอาจมีจํานวนหองเรียนลดลง สงผลใหจํานวน
อาคารเรียนลดนอยลงไปดวย(งานวจิัยสถาบันและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2529) ดังนั้น
การออกแบบอาคารเรียนจึงควรมีความชัดเจน ในดานความตองการหองเรียนซ่ึงเปนขอมูลสําคัญใน
การกําหนดรูปแบบและขนาดพื้นท่ีของหองเรียน เพื่อเปนการวางแผนใหหองเรียนสามารถใช
หองเรียนใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหลดจํานวนอาคารเรียนลงและสงผลใหงบประมาณการ
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กอสรางอาคารและการใชพืน้ท่ีลดลงไปดวยดังนั้นจํานวนอาคารเรียนควรจะมีจํานวนท่ีมาจากความ
ตองการการใช ดานการวางผังอาคารควรมีลักษณะของการเปนศูนยกลางการศึกษา  นักศึกษาและ
อาจารยเดนิทางมาใชไดอยางสะดวกเปนระเบียบและไมสับสน วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนไปท่ี
การศึกษาวิเคราะหและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาหองเรียนและผังอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ยานมัทรี ท่ีจะสามารถเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดงบประมาณการกอสราง 
ลดพื้นท่ี ลดระยะทาง มีเสนทางเขาสูอาคารท่ีชัดเจนจึงขอสรุปแนวทางการศึกษาดานการใช
ทรัพยากรรวม ออกเปน 2 สวนคือ รูปแบบของหองเรียน และ การวางผังอาคารเรียน  
  1) การศึกษารูปแบบของหองเรียนประเภทตางๆ มีจํานวนหองท่ีเหมาะสมกับแตละคณะ
วิชา พืน้ท่ีหองท่ีเหมาะสมของหองเรียนในการเรียนของคณะวิชาตางๆ ใหสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะชวยลดปริมาณความตองการพื้นท่ีและงบประมาณการกอสรางของอาคาร 
   2) การศึกษารูปแบบการวางผังอาคารเรียนท่ีเนนการรวมศูนยการศกึษาหลักใหเกดิการใช
พื้นท่ีหองเรียนรวมกนั มีทางเดินท่ีชัดเจน กระชับ และใชพื้นท่ีดินในการพัฒนานอย 
  ท้ังสองวิธีอาจจะสงผลใหงบประมาณในการกอสรางอาคารและดานกายภาพอ่ืนๆ อีกเชน 
ถนน ระบบสาธารณูปโภค ในผังมหาวิทยาลัยใหลดลงตอเนื่องถึงกัน ท้ังยังสงผลใหการใชพื้นท่ีดนิ 
(Land Used) ลดนอยลงไปดวย ทําใหเกิดปริมาณของพืน้ท่ีโลงจํานวนมากข้ึนในการออกแบบวางผัง
แมบท 30 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  นั้น จัดทําโดยหนวยสถาปตยกรรมบริการ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เม่ือป พ.ศ. 2547  โดยใชแนวคิดของผังแมบท
สําหรับรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  โดยตอบสนองตอนโยบาย
ของผูบริหารในการใชพืน้ท่ีรวมเปนโครงการออกแบบวางผังเพื่อจัดวางกลุมอาคารเรียนและระบบ
สาธารณูปโภคและดานอ่ืนๆ ท่ีเนนกายภาพในภาพรวม จึงยังมิไดมีการศึกษาในเชิงลึก  วิทยานพินธ
ฉบับนี้จึงเสมอืนเปนการตอยอดการศึกษาดานการใชพื้นท่ีรวมวาควรจะมีรูปแบบผังแมบทเปนแบบ
ใดและจะสามารถตอบสนองตอการใชพื้นท่ีอาคารเรียนรวมกันรวมถึง ประเภท รูปแบบและจํานวน
ของหองเรียนท่ีจะทําใหลดงบประมาณการกอสรางอาคารเรียนไดอยางไร  
 
สมมติฐานการวิจัย 
  ผังของอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวมจะทําใหเกดิการลดพื้นท่ีอาคารเรียนและลด
งบประมาณการกอสรางอาคารเรียนและทําใหทุกคณะวิชาสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เนื่องจากมีประเภทและจํานวนหองเรียนตามความตองการ มีรูปแบบและขนาดพื้นท่ีของ
หองเรียนบรรยายและหองเรียนปฏิบัติการท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการใช และมีผังดานกายภาพท่ีมี
ลักษณะของการใชพื้นท่ีรวมของอาคารเรียน เพื่อใหเกดิการรวมกลุมในลักษณะของการเปน
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ศูนยกลางการศึกษา มีการรวมกลุม มีทิศทาง ระยะทางการเดินท่ีสะดวก กระชับ และใชระยะเวลา
นอย ท้ังดานของหองเรียนและการวางผังจะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาพืน้ท่ีการศึกษาแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี   
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อหารูปแบบ ประเภท จาํนวนและพ้ืนท่ีของหองเรียนท่ีเพียงพอตอความตองการ ทําใหมี
การใชหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชพื้นท่ีการเรียนการสอนรวมกันได สงผลตอการลด
จํานวนอาคารและลดงบประมาณการกอสรางอาคารเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ยานมัทรี  รวมถึงการหารูปแบบการวางผังอาคารเรียนแบบการรวมศูนยโดยหลักการใชพื้นท่ีอาคาร
เรียนรวมกัน 
  
วิธีการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจยัเปนไปตามแนวทางท่ีตองการศึกษาจึงไดกําหนดกระบวนการวิจยัดังตอไปนี ้
  1)   การศึกษากลุมตัวอยางและเครื่องมือท่ีใชในการวิจยัโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ
เพื่อใหทราบถึงประเภท จํานวน  ของกลุมตัวอยางและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
 2) การศึกษารูปแบบอาคารเรียนรวมถึงหองเรียนของกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสํารวจผัง
อาคารและจากเอกสารที่เกีย่วของ เพื่อใหทราบถึงประเภท รูปแบบ จํานวนของกลุม ตัวอยางของ
พื้นท่ีเดิมเพื่อใชในการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี 
 3) การวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพหองเรียนของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณการใช  
ประโยชนหองเรียน  เพื่อใหทราบถึงอัตราการใชหองและอัตราการใชพื้นท่ีของหองเรียนในปจจุบัน
วามีการใชอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพยีงใด 
 4) การคํานวณหาความตองการหองเรียนสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัท
รี  โดยวิธีการคํานวณหาความตองการในการใชหองเรียน   เพื่อใหทราบถึงจํานวนความตองการ
หองเรียนท่ีท่ีเหมาะสมกับการใชงานอยางแทจริง 
 5) การศึกษารูปแบบหองเรียนสําหรับกรณีศึกษา   โดยวิธีการศึกษามาตรฐานตางๆ    จาก
เอกสารอางอิงและการสํารวจพื้นท่ีหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคปจจุบัน  โดย
ศึกษาจากหองจริงและจากแบบพิมพเขียว  เพื่อเปนเกณฑและหลักในการออกแบบหองเรียนท่ี
เหมาะสมกับการใชงาน 
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  6) การศึกษาผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในปจจุบัน โดยการเดินสํารวจภาคสนาม
และแผนผังอาคารเรียน เพื่อใหทราบถึงรูปแบบผัง ตําแหนงท่ีต้ังอาคารและระยะทางการเดินภายใน
กลุมอาคารเรียนตัวอยาง              
  7) การศึกษารูปแบบการวางผังอาคารเรียนโดยหลักการใชพืน้ท่ีรวมโดยวธีิการหาความถ่ี
ในการใชหองเรียนเพื่อหาตําแหนงจุดศูนยมวลหรือจุดศูนยถวง (Center of mass/Center of Gravity) 
เพื่อหาตําแหนงการวางอาคารเรียน การสัญจร ระยะเวลาและระยะทางในการเดิน 
 8) สรุปผลการวิเคราะหและนําเสนอแนะแนวทางการพฒันาสําหรับหองเรียนและผังอาคาร
เรียนท่ีเหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ทําการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคโดยใชคณะวิชาตัวอยาง 4 คณะคือ คณะ
ครุศาสตร   คณะวิทยาการจดัการ  คณะวทิยาศาสตร  คณะมนษุยศาสตร  เนื่องจากเปนคณะวิชาท่ีมี
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 41แหง โดยศึกษาในดานของจํานวนนักศึกษา หลักสูตร สาขา ท่ีเปดสอน 
อาคารท่ีใชในการเรียนการสอนของกลุมตัวอยาง 
 
ประโยชนจากการศึกษา 
 1) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการใชหองเรียนในปจจุบันของกลุมตัวอยาง หาประเภท
จํานวนความตองการ รูปแบบของหองเรียน ท่ีเมหาะสมตอการใชงาน เพื่อใชเปนแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี 
 2) เพื่อใหทราบถึงผลการทดลองเพื่อหารูปแบบของผังอาคารเรียนโดยหลักการใชพืน้ท่ี
รวมกันสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี   
  3) เพื่อเปนขอมูลสวนหนึ่งในเบื้องตนท่ีสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับกลุมคณะวิชา
อ่ืนๆของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค รวมท้ังมหาวทิยาลัยราชภัฏอ่ืนๆได 
 
 

 
 


