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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงเอกสารและงานวจิัยท่ีเกีย่วของมีเนื้อหาแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 
2.1) การศึกษาผังมหาวิทยาลัยท่ัวไป ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาท้ังประเภทและรูปแบบ เพื่อท่ีจะไดคนหาผัง
แมบทท่ีมีรูปแบบของการใชทรัพยากรอาคารเรียนรวมกนัท่ีเหมาะสม โดยแบงออกกวางๆ ดังนี้ การ
วางผังระบบตาราง (Grid Pattern System), การวางผังระบบแกนหลัก (Axial Pattern System), การ
วางผังระบบแนวแกนตอเนือ่ง (Linear Pattern System), การวางผังระบบกลุมพื้นท่ี (Zonal   Pattern 
System), การวางผังระบบวงกลม (Concentric Pattern System), Precinctual  Pattern System, 
Building  Centred  Campus Planning, Landscape-Domined  Campus Planning, Collegiate Planning 
และ Ad hoc   2.2) ผังมหาวทิยาลัยท่ีมีแนวคิดการใชทรัพยากรรวมกัน  2.3) กรณีศึกษาผังแมบทท่ีใช
ทรัพยากรรวมกัน 2.4) การศึกษางานวจิัยท่ีศึกษาเกีย่วกับปญหาการใชพื้นท่ีหองเรียนอยางไมเต็ม
ประสิทธิภาพ  2.5)  การศึกษาดานกายภาพของหองเรียน 2.6) การศึกษางานวิจยัท่ีเกีย่วของกับ
การประเมินผลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหองเรียนท่ีเหมาะสม ในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย มีรายละเอียดของเนื้อหาท้ังหมด ดังนี ้
 
2.1  การศึกษาผังมหาวิทยาลัยท่ัวไป 
  ผังมหาวิทยาลัยในแตละประเทศตางมีแนวคิดท่ีตางกันสวนใหญจะมีแนวความคิดในการ
จัดวางรูปแบบของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบโดยระบบการวางผังมหาวิทยาลัยหมายถึงทิศทางการ
วางแนวเสนทางการขยายตัวท่ีมีระบบระเบียบท่ีชัดเจน มีการพัฒนาตอเนื่องมานานในประเทศ
ตะวนัตกตามแนวคิดตางๆของมหาวิทยาลัยตามพันธกจิและลักษณะของมหาวิทยาลัย เรียกวาระบบ
การขยายตัว (Pattern of Growth)  ซ่ึงสามารถวางไดหลายระบบ   เอ้ือม  อนันตศานต (2539) ได
กลาววาสถาบันท่ีใหญโตนัน้ ก็มีลักษณะคลายกับเมืองตัวอยาง (A city in Miniature) ไมผิดแผกกนักี่
มากนอย   ศ.ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพและคณะ (2546) ไดกําหนดระบบโครงสรางรูปแบบผังแมบท
โดยอาศัยการประยุกตใชแนวคิดการกอรูปและรูปรางของเมือง (Shape and Urban Form) และ
แนวคิดรูปแบบการขยายตัวของเมือง (Urban Pattern) เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบวางผัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี จากการศกึษาทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
โครงสรางการใชท่ีดินของเมืองนั้นพบวา มี 3 รูปแบบไดแก  
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 1) The Concentric Theory  ไดแก รูปแบบการใชท่ีดินแบบวงกลม โดย Ernest  W. 
Burgess (1920)  ศึกษาพบวา การขยายตัวของเมืองจะมีลักษณะเปนวงกลม  โดยวงแหวนแตละสวน
จะขยายออกไปจากศูนยกลางเมือง หรือยานศูนยกลางธุรกิจ (CBD) ซ่ึงเกิดจากเม่ือศูนยกลางขยายตัว 
มีความเจริญอยางเต็มท่ี กจ็ะเริ่มกระจายความเจริญออกไปรอบๆ  
 2) The Sector Theory ไดแก รูปแบบการใชท่ีดินแบบสัดสวนของวงกลมโดย  Homet 
Hoyt (1939) เปนทฤษฎีท่ีพฒันาจาก The Concentric โดยกลาวถึงการกระจายตัวของกิจกรรมตางๆ 
ในเมืองท่ีไมสามารถขยายเปนวงกลมไดอยางสมบูรณ  ทําใหขยายตัวออกไปในรูปของสวนของ
วงกลม (Sector) การขยายตัวของกิจกรรมประเภทตางๆจะเกิดตามแนวเสนทางคมนาคมโดยกระจาย
ตัวออกไปตามสองฟากถนนทําใหสวนตางๆของเมืองมีรูปคลายใบพัดลม (Fan Shape) หรือลักษณะ
รูปดาว (Star Shape)  
  3)  Multiple Nuclei Theory ไดแก รูปแบบการใชท่ีดินแบบหลายศูนยกลาง โดย Chauncy 
D.Harris และ Edward L.Ullman (1945)  ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้วารูปแบบการใชท่ีดินของเมืองมีหลาย
ศูนยกลางทางเศรษฐกิตแตละศูนยกลางจะเพ่ิมข้ึนตามขนาดของเมือง 
 
 

 

รูป 2.1 แบบจําลองทฤษฎีและรูปแบบการใชท่ีดินแบบตางๆ The Concentric Theory 
(ภาพซาย)  The Sector Theory (ภาพกลาง)  Multiple Nuclei Theory (ภาพขวา) ท่ีมา:
รายงานวจิัยโครงการ  มหาวทิยาลัยเขียวสะอาด  ท่ีมา:รายงานวิจัยโครงการ  มหาวิทยาลัย
เขียวสะอาด 
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 ทฤษฎีท้ังสามมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบของผังมหาวทิยาลัย แตแตกตางกันท่ีขนาดของ
ผัง จากการศกึษาพบวามีการจัดแบงผังแมบทสถาบันการศึกษาออกเปนรูปแบบ (Types) ตางๆท่ี
สอดคลองกับระบบการวางผังมหาวิทยาลัย รวมถึงรูปแบบอ่ืนๆซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาทั้งประเภทและ
รูปแบบเพื่อท่ีจะคนหาแนวคิดในการออกแบบวางผังแมบทท่ีมีรูปแบบของการใชทรัพยากรรวมกนั
ท่ีเหมาะสม แบงรูปแบบการวางผังกวางๆ ไดดังนี้  
 2.1.1)  การวางผังระบบตาราง (Grid Pattern System)  
 2.1.2)  การวางผังระบบแกนหลัก (Axial Pattern System) 
 2.1.3)  การวางผังระบบแนวแกนตอเนื่อง (Linear Pattern System) 
 2.1.4)  การวางผังระบบกลุมพื้นท่ี (Zonal   Pattern System) 
 2.1.5)  การวางผังระบบวงกลม (Concentric Pattern System) 
 2.1.6)  Precinctual  Pattern System 
 2.1.7)  Building  Centred  Campus Planning    
 2.1.8)  Landscape-Domined  Campus Planning 
 2.1.9)  Collegiate Planning 
 2.1.10)  Ad hoc 
2.1.1)  การวางผงัระบบตาราง (Grid Pattern System) 

เปนระบบการวางผังท่ีมีระบบพิกัดชัดเจนแบงเปนพืน้ท่ีเปน Grid แบงออกเปนบล็อคๆมี 
ขนาดใกลเคียงกัน การลําดบัความสําคัญของพื้นท่ีบล็อคสามารถเปล่ียนแปลงได ทิศทางการขยายตัว
ของพื้นท่ีเติบโตข้ึนไดโดยรอบทุกทิศทางการจัดการสัญจรโดยรอบพืน้ท่ีทําไดโดยสะดวก     ในการ
ปรับการใชประโยชนและมีความยืดหยุนสูง  ผังในระบบตารางน้ีมี  ขอดี คือเหมาะสมสําหรับการ
ขยายตัวตามท่ีไดมีการวางแผนไว  การลงทุนสูงไปในระยะแรก ในระยะหลังจะเร่ิมนอยลง  ขอเสีย  
ไดแก งบประมาณและคากอสรางในชวงเริ่มแรกอาจใชงบประมาณคอนขางสูง เนื่องจากตองวาง
ระบบโครงสรางพื้นฐานและอาคารตางๆตองเกิดข้ึนพรอมกัน     

Brian  Edward (2000) กลาววา รูปแบบ Grid เปนรูปแบบของผังแมบทท่ีเรียบงายท่ีสุด เปน
การใชทางสัญจรเปนตัวแบงพื้นท่ีใชสอยและตําแหนงของอาคารท่ีอยูภายในผังแมบท เนนการสราง
แนวแกนเปนหลัก ขอดีคือสามารถยืดหยุนและเปล่ียนแปลง รูปแบบการใชสอยในดานการศึกษาได
เปนอยางดี แพรหลายมากในการชวงทศวรรษท่ี 20  ขอดี   เรียบงาย ยืดหยุน ตอเติมไปไดเร่ือยๆไม
จบส้ินจนกวาจะหมดพื้นท่ี  ขอเสีย ไมกระชับเสนทางตอเนื่องท่ีซํ้ากนั ไมมีชีวิตชีวา   และสํานัก
นโยบายและแผนอุดมศึกษา (2542)  กลาววาเปนการขยายตัวแบบกําหนดสาธารณูปโภคเปนตาราง
ไวรองรับการขยายตัว 
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รูป 2.2 การขยายตัวแบบกําหนดสาธารณูปโภคเปนตารางไวรองรับการขยายตัว (Grid 
Pattern of Growth)  ท่ีมา : รายงานโครงการจัดทําตนแบบวิทยาเขตสารสนเทศ 
 

 

รูป 2.3 Berlin Free University เมือง Berlin ประเทศเยอรมัน ตัวอยางของการใชรูปแบบ 
Grid Pattern of Growth   ท่ีมา : http://userpage.fu-berlin.de 
 

 
 

รูป 2.4  ตัวอยางของการใชรูปแบบ Grid Pattern of Growth ของ King Saud University 
เมือง Riyad ประเทศ Saudi Arabia.    ท่ีมา : University Architecture  
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รูป 2.5 การวางผังระบบแกนหลัก Cross Pattern of Growth (Axial) การขยายตัวแบบนี้
คลายคลึงการขยายตัวแบบตาราง แตมีความยืดหยุนมากกวา  ท่ีมา : รายงานโครงการจัดทํา
ตนแบบวิทยาเขตสารสนเทศ 

 

 
 

รูป 2.6 ตัวอยางการวางผังระบบแกนหลักของ University of Illinois เมือง Chicago 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีมา : http://fimweb.fim.uic.edu   

 
2.1.3) การวางผังระบบแนวแกนตอเนื่อง (Linear Pattern System) 
  เปนระบบการวางผังท่ีมีทิศทางการพัฒนาไปตามแกนยาวและขยายตัวจากแกนแนวต้ังเขา
สูพื้นท่ีขางเคียง ทําใหการพัฒนาพื้นท่ีไปไดอยางตอเนื่อง ขอด ี คือการขยายตัวของแตละ
องคประกอบมีความสัมพันธกันสูงมากเปนไปในทิศทางเดียวกันและการเช่ือมตอถึงกันโดยสะดวก 
ไมสับสน  ขอเสีย   ถาบริหารจัดการไมดีอาจเกิดปญหาดานการสัญจรในระยะทางไกล เนื่องจากการ
สัญจรคอนขางไกลและลึก การประสานระหวางสวนตางๆ ทําไดไมสะดวก 
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   Brian  Edward (2000)  ไดกลาวถึง  Linear Plans  วาเปนรูปแบบท่ีมีการพฒันาจาก
ขอจํากัดในดานของพ้ืนท่ีและอาจขนานไปกับถนนภายในเมือง โดยสวนมากอาคารเรียน  จะเปน
รูปแบบแนวยาว มีความสูงประมาณ 3-4 ช้ัน หรือปรับไปตามความสูงของอาคารขางเคียงในเมือง  
ในบางคร้ังยังเช่ือมโยงอาคารเอกชนอ่ืนๆ ท่ีพัฒนาไปเปนหอพกัและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
การจัดวางอาคารขนานไปกับถนนเปนผังท่ีกระชับและจํากัด ขอดี   คือ กระชับประหยดัสําหรับ
พื้นท่ีในเมืองหรือยานธุรกิจ ขอเสีย คือระยะทางเชื่อมตอซ่ึงกันและกันอาจใชระยะทางท่ีคอนขาง
ยาวและสวนใหญมักขาดสวนสาธารณะ สนามกีฬา ท่ีตองการพื้นท่ีขนาดใหญ 

 
 

 
 

รูป 2.7 การวางผังระบบแนวแกนตอเนื่อง Linear Pattern of Growth การขยายตัวแบบนี้
ส้ินเปลืองงบประมาณในการจัดสาธารณูปโภคพื้นฐาน   ท่ีมา : รายงานโครงการจัดทํา
ตนแบบวิทยาเขตสารสนเทศ  
 

 
รูป 2.8 ตัวอยางการวางผังระบบแนวแกนตอเนื่องของ University of East Anglia เมือง 
Norwich ประเทศอังกฤษ   ท่ีมา :  http://www.uea.ac.uk 
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รูป 2.9 ตัวอยางการวางผังระบบแนวแกนตอเนื่องของ Scarborough College เมือง 
Toronto ประเทศCanada   ท่ีมา : University  Architecture  

 
2.1.4) การวางผังระบบกลุมพื้นท่ี (Zonal Pattern System)  
  เปนระบบการวางผังท่ีเนนการจัดแบงพืน้ท่ีเปนสวนๆอยางชัดเจน โดยใหแตละสวนพัฒนา
ไดอยางอิสระจากกันภายในขอบเขตท่ีไดรับ ทําใหการสัญจรเขาถึงแตละพื้นท่ีไกลและส้ินเปลือง 
การประสานกันระหวางพื้นท่ีทําไดยากไมเหมาะกับระบบการศึกษาในปจจุบัน เนื่องจากตองใชการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานสูงการบริหารจัดการแตละพื้นท่ีทําไดสะดวกเหมาะกับการเรียนระบบคณะ
วิชาท่ีแยกจากกันอยางชัดเจน และตองการพื้นท่ีพัฒนาหนวยงานไปทีละสวนพรอมกัน ขอดี แตละ
กลุมสามารถขยายตัวโดยสงผลกระทบกับสวนอ่ืนๆนอยและแบงเขตใชสอยไดอยางชัดเจน  ขอเสีย  
ขาดความสัมพันธระหวางกลุมพื้นท่ีเนื่องจากการแบงการบริหารจัดการอยางเปนอิสระ    

รูปแบบนี้ใกลเคียงกับรูปแบบ  Molecular – Growth plans ซ่ึง Brian  Edward (2000) กลาว
วา เปนรูปแบบที่ไมมีลักษณะท่ีตายตัวและอยูภายในกฎเกณฑท่ี เนนการขยายตัวของของกลุมอาคาร
อยางเปนระบบ โดยมีหลายอาคารรวมกลุมเปนโมเลกุล (Molecule) จะมีประโยชนใชสอยครบครัน
ในตัวเองแตสามารถเชื่อมโยงกับโมเลกุลถัดไปไดสะดวก มีรูปแบบท่ีชัดเจนและเพียบพรอมใน
ตัวเองท่ีสนองประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว   แตก็แตกตางกันในแตละกลุมการใชสอย  ขอดี  
ขยายตัวไดอิสระ ขอเสีย  การขยายตัวของผังอาจไมอยูในทิศทางเดียวกันแตมีขอกําหนดและ
แนวทางที่ชัดเจนทําใหเกดิรูปแบบของผังท่ีเปนระเบียบเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในภาพรวมไมวาจะ
ขยายตอเนื่องออกไปกี่โมเลกุลก็ตาม 
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รูป  2.10 การวางผังระบบกลุมพื้นท่ี (Zonal Pattern of Growth) เปนการขยายตัวแบบ
กําหนดขอบเขตของแตละคณะหรือสํานัก    ท่ีมา : รายงานโครงการจัดทําตนแบบวิทยา
เขตสารสนเทศ 

 

 
 

รูป 2.11  ตัวอยางผังแมบทแบบการวางผังระบบกลุมพื้นท่ีของ Molecular ของ University 
of Helwan ประเทศ Egypt    ท่ีมา : University  Architecture 

 
2.1.5) การวางผังระบบวงกลม (Concentric Pattern System) 

เปนระบบการวางผังท่ีมีลักษณะใหความสําคัญกับศูนยกลางทางสัญจรเปนวงกลมลอมรอบ
พื้นท่ีศูนยกลาง ซ่ึงเปนพื้นท่ีใชประโยชนไดรวมกนั อาจเปนหนวยงานกลาง อาคารเรียนรวม อาคาร
วิทยาศาสตร หรือพื้นท่ีโลงสาธารณะ  การวางผังระบบนี้ชวยใหการประสานงานกนัของหนวยงาน
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แตละพื้นท่ีภายในสะดวกข้ึน มีเสนทางการเดินท่ีชัดเจนในแตละพื้นท่ีสามารถพัฒนาและขยายตัวได
อยางอิสระ มีประสิทธิภาพและความยืดหยุนในการใชงานสูง  ขอด ีมีการรวมกลุมท่ีกระชับสงเสริม
ใหมีการใชทรัพยากรรวมกันและประหยัด  ขอเสีย  กลุมใชสอยกลางถูกปดลอมมีปญหาดานการ
ขยายตัว     
  รูปแบบนี้ใกลเคียงกับรูปแบบ  Radial planning  ท่ีเนนการขยายตัวจากศูนยกลาง  สวนท่ี
เปนรัศมีสามารถใชเปนแกนในการเช่ือมกจิกรรมตางๆ เขาไวดวยกัน โดยยังคงเช่ือมตอเขากับ
แกนกลางเสมอ เปนศูนยกลางท่ีเปนเอกลักษณใหแกมหาวิทยาลัย  ขอด ีประหยดั กระชับ ลงทุนตํ่า 
ขอเสีย ไมเหมาะกับสถาบันการศึกษาขนาดใหญแบบ Comprehensive University หรือแบบ 
Collegiate  Planning เพราะจะมีขอจํากดัในการใหบริการจากศูนยกลาง แตอาจออกแบบใหเปน
ระบบ Cluster ท่ีแตละ Cluster มีแกน Radial ของตัวเองและเช่ือมตอกับ Cluster อ่ืนๆได 

สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา (2542)  กลาววารูปแบบนี้เปนการขยายตัวเร่ิมจากศูนยกลาง 
คือ หอสมุด และสํานักบริหาร มหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแหงเร่ิมมีการขยายตัวในรูปแบบนี ้

 

 
 
รูป  2.12  การวางผังระบบวงกลม (Concentric Pattern of Growth) เปนการขยายตัวเร่ิมจาก
ศูนยกลาง คือ อาคารเรียนรวม  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หอสมุด สํานักบริหาร 
สามารถใชประโยชนของพืน้ท่ีรวมกนัไดดี    ท่ีมา : รายงานโครงการจัดทําตนแบบวิทยา
เขตสารสนเทศ 
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รูป 2.13 ตัวอยางการวางผังระบบวงกลมของ University of California Irvine Campus 
ประเทศสหรัฐอเมริกา   ท่ีมา :  http://www.uci.edu    

 

 
 
 

รูป 2.14 ตัวอยางผังแมบทแบบ Radial Plans ของ Temasek Polytechnic ประเทศ 
Singapore   ท่ีมา : University  Architecture   

 
2.1.6)  การวางผังระบบกระจายศูนยกลาง (Precinctual Pattern System / Modular, Cluster, 
Satellite)  

มีรูปแบบการวางผังคลายคลึงกับระบบวงกลม แตกระจายเปนหลายๆศูนยกลางอิสระท่ีมี
พื้นท่ีหนวยงานยอยในแตละศูนยกลาง แลวจึงเช่ือมโยงกนัเขาสูพื้นท่ีศูนยกลางหลักอีกทีหนึ่ง หาก
เปนโครงสรางหนวยงานของการวางผังลักษณะนี้จะการแบงเปนกลุมคณะยอยๆออกไปเช่ือมตอกับ
ศูนยกลางบริหาร เปนการบังคับใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแตละหนวยงาน ขอดี สะดวก รวดเร็ว 
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ลดความยุงยากในการติดตอและยดืหยุนสูง  ขอเสีย  ส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาดานการบริหาร 
การบริการ อาจจะตองมีการลงทุนสูงมากและไมสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะหรือหนวยงาน    
  รูปแบบนี้จัดอยูในกลุมเดียวกับ  Modular  เปนรูปแบบท่ีเปนผลมาจากอิทธิพลของระบบ
การกอสรางอาคารสถาปตยกรรมเนนการใชรูปแบบของอาคารซํ้ากัน กระจายเปนกลุมๆ (Cluster-
Modular)   อาคารแตละหลังหรือแตละกลุม (Modular) จะมีความเหมือนกันในดานของรูปแบบวสัดุ
กอสราง แตแตกตางกันเร่ืองประโยชนใชสอยและขนาดของแตละอาคาร โดยสวนมากมักจะ
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยท่ีตองการประหยดังบประมาณ ในการกอสรางมีความประหยัด  และ
รวดเร็วในการกอสรางท่ีใชรูปแบบซํ้าซํ้ากัน สามารถขยายตัวไดเปนกลุมเปนกอน  ขอด ี คือเปน
ระเบียบ กอสรางรวดเร็ว ขอเสีย คือรูปแบบอาคารซํ้ากัน ลดทอนความเปนธรรมชาติ อาจรูสึกแข็ง
กระดางเพราะเปนระบบอุตสาหกรรมมากเกินไป  

สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา (2542)  อธิบายวา การขยายตัวแบบ Cluster คือ มี
ศูนยกลางหลักและศูนยกลางรอง การขยายตัวแบบนี้มีความยืดหยุน แตเม่ือขยายตัวออกไปมากศูนย
แตละศูนยจะหางไกล ทําใหการติดตอระหวางศูนยกลางไมสะดวก 

 

 
รูป 2.15  แสดงการวางผังแบบ Precinct Pattern of Growth  ท่ีมา : รายงานโครงการจัดทํา

 ตนแบบวิทยาเขตสารสนเทศ 
 

 
 

รูป 2.16 ตัวอยางผังแมบทแบบ Modular ของ University of East London Royal Docks 
Campus เมือง London ประเทศอังกฤษ   ท่ีมา :  University  Architecture 
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2.1.7) Building Centred Campus Planning 
รูปแบบผังของกลุมอาคารท่ีเกาแกท่ีสุดมากกวา 100 ป  ดังเชน University of Michigan  

รูปแบบนี้ใหความสําคัญกับอาคารหลักท่ีเปนศูนยกลาง โดยอาจเปนอาคารบริหารซ่ึงรูสึกถึงความ
หนักแนนม่ันคงเปนระเบียบเรียบรอย สรางความนาเคารพและเกรงขาม รูปแบบลักษณะน้ีสวนมาก
ต้ังอยูในเมือง  พบมากในมหาวิทยาลัยยุคกลางทศวรรษท่ี 19  ซ่ึงเปนรูปแบบของการเนนประโยชน
การใชสอยของอาคารเปนหลักมีองคประกอบยอย   ซ่ึงจะมีอาคารขนาดใหญและเล็กปะปนกนัไป 
แตสวนมากเปนอาคารขนาดใหญเพราะตองรองรับนักศึกษาเปนจํานวนมาก  สวนใหญต้ังอยูใน
เมือง ทําใหมีอิทธิพลตอการใชชีวิตความเปนอยูของเมืองรวมท้ังระบบเศรษฐกิจดวย ขอดี  คือ 
อาคารท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวสะทอนถึงความใกลชิดกบัชุมชน และพลเมืองสามารถเขามาใช
ทรัพยากร เชน หองสมุด และอาคารบริการตางๆ ขอเสีย อาจมีปญหาการขยายตัวของอาคารเรียน 
อาจทําใหเสียรูปแบบผัง และตองควบคุมท่ีจอดรถซ่ึงไมมีในอดีตและกลายเปนปจจัยสําคัญใน
ปจจุบัน เพื่อทําการอนุรักษพืน้ท่ีและเอกลักษณดั้งเดิมไว 

 

 
 
รูป 2.17 ลักษณะผังแมบทแบบ Building Centred  ของ University of Michigan เมือง Ann 
Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา     ท่ีมา : University  Architecture 
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2.1.8) Landscape-Domined Campus Planning 
เปนลักษณะผังสถาบันการศึกษาท่ีเนนการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีดี มีความ

เปนธรรมชาติ อากาศบริสุทธ  หอมลอมดวยวิถีชีวิตธรรมชาติ สวนมากจะต้ังอยูรอบนอกของเมือง
ใหญๆ เนนการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีไมเครงเครียดรีบเรงเหมือน Campus ในเมือง แต
สัมพันธและเช่ือมโยงกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม พบมากในมหาวิทยาลัยในยคุทศวรรษท่ี 18 
ท่ียังไมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศตางๆของทวีปยุโรป มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ียัง
ไมถูกครอบงําดวยระบบทุนนยิมมากนัก ผังลักษณะท่ีเนน Landscape นี้ใหความรูสึกถึง “Sense of 
Nature” ปาธรรมชาติ ท่ีมีบทบาทในการผอนคลายในการเรียนการสอน   มี ขอด ี คือ สงบ และ
ใกลชิดกับธรรมชาติ และ ขอเสีย   ใชพื้นท่ีมากและเหมาะสมกับพื้นท่ีนอกเมือง 

 
 

 
 

         รูป 2.18 ตัวอยางผังแมบทแบบ Landscape-Domined Plansของ University of Stiring 
         ประเทศสก็อตแลนด    ท่ีมา : University  Architecture 

 
2.1.9) Collegiate Planning 

โดยท่ัวไปเปนการเรียนการสอนแบบครบหรือเกือบครบทุกวิชา โดยการรวมเอากลุม
โรงเรียน (School =Faculty) มาเปน College และรวมกลุม College เปนมหาวิทยาลัย  เชน Oxford 
University และ Cambridge University ในประเทศอังกฤษ โครงสรางของการวางผังแบบนี้ สราง
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวางครูกบันักเรียน มีหอพักอยูในโรงเรียนสรางเปนรูปแบบท่ีมี
การเรียนการสอนท่ีมี Campus Life ซ่ึงมีสวนอํานวยความสะดวก เชน รานอาหาร รานคา และสวน
บันเทิงตางๆมารองรับ  สวนมากเปนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาขนาดใหญและตองการ
พื้นท่ีขนาดใหญถึงใหญมาก เพราะตองมีหองสมุด โรงภาพยนต แล็ป และสนามกีฬาตางๆ อยาง
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เพียงพอกับความตองการของนักศึกษา   มี  ขอดี  สรางความสัมพันธและความผูกพัน (Spirit) ท่ี
นักศึกษามีความรัก ภูมิใจและผูกพันกับมหาวิทยาลัยสูง  เม่ือประสบผลสําเร็จในชีวิต ก็จะบริจาคเงิน
เปนจํานวนมากและต้ังกองทนุตางๆ เพือ่ทําใหมหาวทิยาลัยสามารถพัฒนาตอไปขางหนาไดอยาง
ตอเนื่องและยัง่ยืน  และ ขอเสีย ใชพื้นท่ีมาก  มีคาบํารุงรักษาสูงและตองการระบบการจัดการพิเศษ 
เชน มีตํารวจของมหาวิทยาลัยเองเปนตน 

 
รูป 2.19 ตัวอยางผังแบบ Collegiate Planning  ของ University of Kent ประเทศอังกฤษ  

  ท่ีมา : University  Architecture   
 

2.1.10) Ad hoc 
เปนลักษณะ Campus แบบเฉพาะกจิเปนการเฉพาะหนาท่ีไมมีการพฒันาในระยะยาว แตรอ

จังหวะเวลา เวลา งบประมาณ โอกาสใหเปนไปตามเหตุการณท่ีเกดิข้ึน ในระหวางการออกแบบ 
Campus ในชวงเวลานัน้ๆซ่ึงอยูภายใตขอจํากัดของงบประมาณเศรษฐกิจและการเมือง มี ขอด ีลงทุน
กอสรางแลวแตงบประมาณจะมีสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาและมี ขอเสีย คือไมมีหลักการ
ของรูปแบบท่ีมี Hirarchy ท่ีชัดเจนนัก 

 

 
              รูป 2.20 ตัวอยางผังแมบทแบบ Ad-hoc, Functional Land-use Planning ของ University of 
              British Columbia เมือง Vancouver ประเทศ Canada    ท่ีมา : University  Architecture 
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  จากขอมูลท้ังหมดไดทําตารางสรุปลักษณะการวางผังท้ัง ขอดีและขอเสีย ของรูปแบบการ
จัดวางผังแมบทท้ัง10 รูปแบบดังนี ้

 
ตาราง 2.1 ลักษณะการวางผัง ขอดี ขอเสีย ของรูปแบบการจัดวางผังแมบทท้ัง10 รูปแบบ 

 

รูปแบบ ลักษณะการวางผงั ขอด ี ขอเสีย 
1. การวางผังระบบตาราง
(Grid Pattern System) 
 

- มีรูปแบบของผังแมบทที่
เรียบงาย  มีระบบพิกัด
ชัดเจน ใชทางสัญจรเปน
ตัวแบงพ้ืนที่ใชสอยและ
ตําแหนงของอาคาร 
 

-เรียบงาย ยืดหยุน ตอเติม
ไดเรื่อยๆจนหมดพ้ืนที่  
-เหมาะสมสําหรับการ
ขยายตัวตามที่ไดมีการ
วางแผนไว   

-ไมกระชับเสนทาง
ตอเน่ืองที่ซ้ํากัน ไมมี
ชีวิตชีวา 
-งบประมาณและคา
กอสรางในชวงเริ่มแรก
อาจใชงบประมาณ
คอนขางสูง เน่ืองจากตอง
วางระบบโครงสราง
พ้ืนฐานและอาคารตางๆ
ตองเกิดขึ้นพรอมกัน     

2. การวางผังระบบแกน
หลัก (Axial Pattern 
System) 

-เปนระบบการวางผังที่
เห็นทิศทางการ
เจริญเติบโตไดชัดเจน มี
พ้ืนที่สําคัญเปนแกนหลัก
ชัดเจน กลุมพ้ืนที่
รองลงมาจะตอเช่ือมกับ
แกนหลักน้ัน 
-ใหความสําคัญของ
อาคารสวนบริหาร ซึ่ง
เปนศูนยกลางหลักของ
แกน  

-เปนการขยายตัวอยางมี
ทิศทาง ชัดเจน  
-มีอาคารท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวสะทอนของ
สถาบันเน่ืองจากถือเปน
จุดเริ่มของแกน  
 

-การขยายตัวมากไปอาจ
เกิดความสับสนในการ
สัญจรความสามารถใน
การบริหารและบริการจะ
ลดลงตามระยะทาง 
-การขยายตัวของอาคาร
เรียน อาจทําใหเสีย
เอกลักษณของอาคารหลัก 
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         ตาราง 2.1 ลักษณะการวางผัง ขอดี ขอเสีย ของรูปแบบการจัดวางผังแมบทท้ัง10 รูปแบบ(ตอ) 
 
รูปแบบ ลักษณะการวางผงั ขอด ี ขอเสีย 

3. การวางผังระบบ
แนวแกนตอเน่ือง (Linear 
Pattern System) 

- รูปแบบที่เหมาะกับ
มหาวิทยาลัยที่มีขอจํากัด
ดานพ้ืนที่ 
- ระบบการวางผังที่มีทิศ
ทางการพัฒนาไปตาม
แกนยาว โดยมีทิศทางการ
ขยายตัวจากแกนหลัก เขา
สูพ้ืนที่ขางเคียงและ 
พัฒนาพ้ืนที่ไปไดอยาง
ตอเน่ือง 

-  การขยายตัวของแตละ
องคประกอบมี
ความสัมพันธกันสูง  
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และการเช่ือมตอถึงกันทํา
ไดโดยสะดวก ไมสับสน   
-  กระชับประหยัดพ้ืนที่
ในเมืองหรือยานธุรกิจ 
และ   

 

-  ถาบริหารจัดการไมดี
อาจเกิดปญหาดานการ
สัญจรในระยะทางไกล 
เน่ืองจากการสัญจร
คอนขางไกลและลึก การ
ประสานระหวางสวน
ตางๆ ทําไดไมสะดวก 
 -  มักไมสามารถมี
สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
ที่ตองการพ้ืนที่ขนาดใหญ   

4. การวางผังระบบกลุม
พ้ืนที่ (Zonal   Pattern 
System) 
หมายเหตุ  สรุปรวมไป
กับ รูปแบบ  Molecular – 
Growth plans 
 

- แบงกลุมตามหนาที่ใช
สอย เขตการศึกษา เขต
บริหาร เขตบริการ แตละ
กลุมสามารถขยายตัวได
ในเขตของตน 
- มักใชกับ Campus ที่
ไมไดอยูในเมือง 

- แตละกลุมสามารถ
ขยายตัวโดยสงผลกระทบ
กับสวนอื่นๆนอยและ
แบงเขตใชสอยไดอยาง
ชัดเจน และอิสระ  
 

- ขาดความสัมพันธ
ระหวางกลุมพ้ืนที่
เน่ืองจากการแบงการ
บริหารจัดการอยางเปน
อิสระ   
- การขยายตัวของผัง
แมบท อาจไมอยูใน
ทิศทางเดียวกันทําใหไม
เกิดรูปแบบของผังแมบท
ที่เปนระเบียบและเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน   

5. การวางผังระบบวงกลม 
(Concentric Pattern 
System) 
หมายเหตุ  สรุปรวมไป
กับ รูปแบบ  Radial  
plans 
 
 

- มีจุดศูนยกลางที่สามารถ
พ้ืนที่ใชสอยรวมกัน 
- ชวยใหการประสานงาน
กันของหนวยงานภายใน
สะดวกขึ้น  
- สามารถพัฒนาและ
ขยายตัวไดอยางอิสระ มี
ประสิทธิภาพและความ
ยืดหยุนในการใชงานสูง 
 

-มีการรวมกลุมที่กระชับ
สงเสริมใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกันและ
ประหยัด กระชับ ลงทุน
ตํ่า 
- เหมาะกับวิทยาเขต
ขนาดเล็ก  

 
     
 

- ไมเหมาะกับ
สถาบันการศึกษาขนาด
ใหญ เพราะจะมีขอจํากัด
ในการใหบริการจาก
ศูนยกลาง 
- กลุมใชสอยกลางถูกปด
ลอมอาจมีปญหาดานการ
ขยายตัว 
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ตาราง 2.1 ลักษณะการวางผัง ขอดี ขอเสีย ของรูปแบบการจัดวางผังแมบทท้ัง10 รูปแบบ(ตอ) 
 

รูปแบบ ลักษณะการวางผงั ขอด ี ขอเสีย 
6. การวางผังระบบ
กระจายศูนยกลาง 
(Precinctual  Pattern 
System)  
หมายเหตุ  สรุปรวมไป 
กับ รูปแบบ  Modular   

- เปนการกระจายใหมี
พ้ืนที่เปนอิสระ มีพ้ืนที่
หนวยงานยอยลงไปเช่ือม
เขาแตละศูนยกลาง และมี
การเช่ือมโยงกันระหวาง
ศูนยกลางพ้ืนที่อีกทีหน่ึง 
- ใหทุกสวนมีความสําคัญ
เทากัน 
- แยกออกเปนคณะวิชา มี
สวนบริหาร บริการ ของ
ตนเอง 

- สะดวก รวดเร็ว ลด
ความยุงยากในการติดตอ  
- เปนระเบียบ กอสราง
รวดเร็ว 

- สิ้นเปลืองงบประมาณ
และเวลาดานการบริหาร 
การบริการ  
-  มีการลงทุนสูงมากและ
ไมสงเสริมความสัมพันธ 
ระหวางคณะ 

8. Landscape- Domined  
Campus Planning 

 

สัมพันธและเช่ือมโยงกับ
ธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม   

สงบ และใกลชิดกับ
ธรรมชาติ  

ใชพ้ืนที่มากและ
เหมาะสมกับพ้ืนที่นอก
เมือง 

9.    Collegiate Planning 
 

รูปแบบที่มีการเรียนการ
สอนที่มี Campus Life 
แบบกินนอน มีความเปน
ระเบียบสูง  

สรางความสัมพันธและ
ความผูกพัน (Spirit) ที่
นักศึกษามีความรัก ภูมิใจ
และผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยสูง   

มีคาบํารุงรักษาสูงและ
ตองการระบบการจัดการ
พิเศษ มากมาย 

10.    Ad hoc 
 

ผังแบบเฉพาะกิจเปนการ
เฉพาะหนาที่ไมมีการ
กําหนด โดยยึดถือ
รูปแบบใดๆไวลวงหนา   

ลงทุนกอสรางแลวแต
งบประมาณจะมีสามารถ
เปล่ียนแปลงได
ตลอดเวลา 

ไมมีหลักการของรูปแบบ
ที่มี Hirarchy ที่ชัดเจนนัก 

 
  จากการศึกษารูปแบบของผังแมบทท้ังหมดนั้น ในแตละรูปแบบลวนมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกนั แตเนื่องจากประเด็นท่ีผูวิจัยตองการศกึษาเกีย่วกับรูปแบบของผังแมบทท่ีเปนการใช
ทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงถือเปนการ Pool  Resources  ซ่ึง คําวา Pool Resources นั้น ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียร
ไทย  (2002)  ไดใหคํานิยามวาเปนการ กระจายความรู ทรัพยากร  ประสบการณ ใหสามารถเรียนรู
และใชสอยรวมกนัได  รูปแบบท่ีพบวาเนนความประหยัด กระชับ สามารถใชในการบริหารจัดการ 
มีการ Pool Resources เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันใหมากท่ีสุด ซ่ึงไดพิจารณาแลวพบวารูปแบบผัง



 

 

25

ท่ีสามารถนํามาใชอางอิง ไดแก ระบบการวางผังแบบวงกลม (Concentric Pattern System) และ 
Radial Plans ท่ีมีจุดแข็งคือมีการกําหนดจดุศูนยกลางของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถใชสอยรวมกนั ชวย
ใหการประสานงานกันของหนวยงานภายในสะดวกข้ึน   สามารถพัฒนาและขยายตัวไดอยางอิสระ
ตอเนื่องไปสูกลุม Cluster อ่ืนๆไดมีการรวมกลุมท่ีกระชับสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอาคารเรียน
และหองเรียนแบบเปนศูนยกลาง ประหยดั กระชับ ลงทุนตํ่า เหมาะกับวิทยาเขตทีมี่ขนาดไมใหญนัก  
มีเสนทางท่ีงาย ชัดเจน ตรงไปตรงมา งายตอการบริหารจัดการ ชวยใหนักศึกษาใชเวลาในการเขาช้ัน
เรียนตามหลักสูตรไดสะดวกข้ึนชวยลดปญหาหองเรียนท่ีไมเพียงพอแกคณะตางๆโดยจากการศึกษา
เอกสารของ Richard P.Dober (1963) พบวาเม่ือมีการ Sharing of Facilities จะเปนการสราง
ความสัมพันธใหเกดิแกประชากรในมหาวทิยาลัยไดเปนอยางดี    
 
2.2)    กรณีศึกษาผงัแมบทท่ีใชทรัพยากรรวม 
 ทําการศึกษากรณีศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงใชกรณศึีกษาท่ีมี
รูปแบบการใชทรัพยากรรวมกันหรือรูปแบบConcentricและรูปแบบ Radial Plan ไดแกผังแมบท
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ผังแมบทของTemasek Polytechnic ประเทศ Singapore, ผังแมบทUniversity 
of California, Irvine Campus  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
2.2.1) ผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการกําหนดการแบงเขตการใชพื้นท่ีแบบการกระจายตัว
จากศูนยกลาง ซ่ึงใกลเคียงกบัการใชทรัพยากรรวมกัน  การสรางบรรยากาศการศึกษา อันเปนการลด
ปญหาดานการสัญจร การลงทุน  การใชพื้นท่ีดินภายในมหาวิทยาลัย ไดจดัลําดับการใชเปน 4 เขต 
ดวยกัน การแบงเขตเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะกอใหเกดิผลประโยชนจากการใชท่ีดินสูงสุด โดยไมเกดิขอ
ขัดแยงซ่ึงกนัและกัน  
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รูป  2.21 ภาพแสดงแผนผังแสดงแนวคิดเบ้ืองตนในการวางผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เขตท่ี 1 พื้นท่ีสําหรับศูนยกลางบริหารและบริการ, เขตท่ี 2 พื้นท่ีสําหรับการเรียนของคณะ
ตางๆ, เขตท่ี 3 พื้นท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัย และ เขตท่ี 4 เขตกิจกรรมทางสาธารณะ  
ท่ีมา : รายงาน ๓๐ ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

  1) พื้นท่ีสําหรับศูนยกลางบริหารและบริการ อยูในจุดศูนยกลางของโครงสรางเพื่อให
สามารถเขาถึงไดจากเขตอ่ืนๆ ทุกเขต ในระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด และใชเวลานอยท่ีสุด การใชท่ีดินเพือ่
กิจกรรมการบริหารและการบริการการศึกษา ไดพยายามใหมีความหนาแนนคอนขางสูง เพื่อให
ท่ีดินมีขนาดเล็กและไมเปนปญหาในการเดนิทางเทาเขาสูบริเวณดังกลาว  
  2) พื้นท่ีสําหรับการเรียนการสอนของคณะตางๆ อยูถัดจากเขตศูนยกลางการบริหารและ
การบริการความถ่ีของการเดินทางของนักศึกษาระหวาง2เขตนั้นมีอัตราคอนขางสูง ความสัมพันธ
ทางดานประโยชนใชสอยมีมาก จึงเปนความจําเปนในการกําหนดตําแหนงใหอยูติดกับเขตท่ี 1  

3) พื้นท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยของนกัศึกษา คณาจารย ผูชวยวิชาการและเจาหนาท่ีอยูระหวาง
เขตอาคารเรียนคณะตางๆกบัเขตกิจกรรมสาธารณะความสัมพันธทางดานประโยชนใชสอย ระหวาง
เขตท่ี 3 และเขตท่ี 2 มีมากและการเดนิทางมีความถ่ีสูง มีลักษณะเปนประจําในบางเวลาและมี
ความสัมพันธกับเขตท่ี 4 

4) เขตกิจกรรมทางสาธารณะ สนามกีฬากลาง บริเวณทดลองทางการเกษตร บริเวณ
สงวนไวตามธรรมชาติ (พื้นท่ีหาผลประโยชน) และบริเวณเปล่ียนแปลงการใชสอยในอนาคต เขตนี้
เปนเขตท่ีใชเพือ่เปนกิจกรรมสาธารณะและบริเวณทดลองการเกษตรเปนสวนใหญ ความสัมพนัธ
กับบริเวณอ่ืนๆเปนไปในบางระยะเวลา ความถ่ีของการเดินทางระหวางเขตอ่ืนๆตํ่า การตั้งอยูบริเวณ
รอบนอก ทําใหการใชประโยชนรวมกับชุมชนเมืองขอนแกนไดรับความสะดวกสูง 
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ระบบการสัญจรในมหาวิทยาลัย ไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือการสัญจรดวยยานพาหนะ
และดวยเทา พื้นท่ี 4 เขตนัน้ เช่ือมโยงกนัดวยยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนตและจักรยานยนต การ
สัญจรดวยทางเทา ไดจัดระบบใหมีการตดิตอท่ังถึงระหวางเขต 1, เขต 2 และเขต 3 ภายในแตละเขต
สามารถติดตอถึงแตละจุดของพื้นท่ีไดท้ัง 2 ระบบ ยกเวนเขตท่ี 1 และเขตท่ี 2 จะมีการติดตอดวยทาง
เทาเปนสวนใหญ และการสัญจรทางรถยนตในเขต 1 อนุญาตใหใชเฉพาะการบริการเปนคร้ังคราว
เทานั้น เชน เพื่อลดปริมาณเสียง เขมา ควันและความปลอดภัยใหกบับริเวณท่ีกําหนดเพื่อกิจกรรม
ทางการศึกษาท่ีตองการความสงบ ความปลอดภัย และมีบรรยากาศสงเสริมการศึกษาอยางแทจริง 
ซ่ึงเปนการแบงลําดับความสําคัญของระบบการบริหารจดัการท่ีคํานึงถึงเวลาในการสัญจรถึงกันเปน
หลัก สามารถนํามาใชเปนแนวคิดในการออกแบบวางผังดานการสัญจรได  

 
2.2.2) Temasek Polytechnic, Singapore 
  ต้ังอยูบนพืน้ท่ีประมาณ  187.5ไร   ออกแบบป 1995โดย Michael Wilford and Partners 
สามารถรองรับนักศึกษาจํานวน 11,500 คน และ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีรวม 1,500 คน Form 
ของอาคารสวนบริหารหลักเปนรูปเกือกมา และมีการออกแบบอาคารคณะวิชาตาง มีลักษณะเปนปก 
(Wing) เช่ือมเขากับพื้นท่ีสวนบริหารหลัก สวนกลางมี Central Plaza เปนพื้นท่ีเปดโลงศูนยกลาง
มหาวิทยาลัย  แนวความคิดในการออกแบบใหเปรียบเสมือน “City  Of  Learning” เปนการเช่ือม
กายภาพดานตางๆเขาสูโครงสรางหลัก   สวนท่ีมีลักษณะเปนปก ใชเปนคณะวิชาตางไดแก Applied 
Sciences, Business, Design, Technology ซ่ึงการออกแบบคณะวิชาตางๆกําหนดตามความตองการ 
(Demand) ของแตละคณะ เชน Business Wing มีสวนประกอบท่ีตองการมาก คือหองเรียนรวมและ
หองสัมมนาขนาดใหญ, Design School ตองการหองสตูดิโอขนาดใหญและพื้นท่ีนําเสนอและ
วิจารณงาน, Technology ตองการหอง Workshop ขนาดใหญรองรับการปฏิบัติงานได และ Applied 
Science ตองการรวมหองเรียนและหองLab ไวท่ีเดยีวกัน  

  อาคารท่ีเปนพื้นท่ีสวนกลาง มีทางเดินรอบท่ีจะนําไปสูทางเดินเช่ือม ซ่ึงจะแยกเขาสูอาคาร
ในแตละคณะวิชา มีการ Share facilities ท่ีหลากหลายในพื้นท่ีการศึกษาการออกแบบคํานึงถึงการ
บริหารสวนกลางและขยายตัวออกเปนปก ทําใหสามารถขยายตัวไดตอไปอีกการเช่ือมตอเขาสู
สวนกลางกําหนดใหสามารถใชเวลาไมเกิน 5 นาที โดยมี Covered Way เช่ือมท้ังหมด  นอกจากนีย้ัง
คํานึงถึง Orientation, Solar Gain,  Lighting  ขอดีของผังแมบท Temasek Polytechnic ท่ีนาสนใจ
และสามารถนําไปประยุกตใชไดคือ มีความกระชับ เนื่องจากการวางผังเปนแบบรัศมี (Radial) ทําให
สามารถขยายไดตอเนื่องในสวนของ Wing ตางๆ  โดยไมเสีย Character ของอาคาร อีกท้ังยัง
สามารถแยกออกเปนแตละคณะไดอยางชัดเจน  



 

 

28

 
 

 
 
 
            รูป   2.22  ผังแมบท Temasek Polytechnic  ท่ีมีรูปแบบการวางผังแบบ Radial Plans :      
            1.Central Plaza, 2. Administrator, 3. Library, 4. Applied Science, 5. Technology, 6. Business,  
            7. Design, 8. Faculty Club, 9. Sport, 10. Residences     ท่ีมา : University  Architecture   
 
2.2.3) University of California, Irvine Campus, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  รูปแบบของผังแมบทมีลักษณะการกระจายตัวจาก Aldrich Park ซ่ึงมีผังเปนรูปวงกลมซ่ึง
ใชเปนศูนยกลางในการกระจาย สวนประกอบตางๆของมหาวิทยาลัยจะอยูลอมรอบ Park โดยแบง
ออกเปน 3 Zone ตามการแบงของระบบการสัญจร ไดแก  Zone 1 เปนพื้นท่ีช้ันในสุด เปนอาคาร
ศูนยกลางและสัญลักษณของมหาวิทยาลัย เชน หองสมุด ศูนยวทิยาศาสตร ศูนยคอมพิวเตอร 
ศูนยบริการนกัศึกษา เปนตน,  Zone 2 เปนพื้นท่ีช้ันกลาง ไดแก คณะวิชาตางๆ  อาคารบริหาร  
อาคารประเภทวิจัย เปนตน และ Zone3เปนพื้นท่ีช้ันนอกสุด เปนพืน้ท่ีสําหรับ บริเวณพกัอาศัย ศูนย
กีฬา และ Health Center สําหรับการบริการชุมชน 
  ระบบการสัญจรภายใน เนนการใชทางเทา (Walkway) ใชเช่ือม Zone ท่ี1-2 เขาสู Aldrich 
Park โดยเนนความปลอดภัย สงบและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการศึกษาถนนอยูระหวาง Zone 
ท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเช่ือมตอไปสูถนนสายหลักของเมือง ผังแมบทในลักษณะนี้จะตองเอ้ืออํานวยใหระบบ
การบริหารจัดการเปนไปไดอยางสะดวกและชัดเจน เปนการรวมทรัพยากรทางการศึกษาไวใน
บริเวณสวนกลาง เพื่อใหแตละคณะมาใชรวมกันไดในระยะทางท่ีสามารถเดินถึงกันได อีกท้ังใน
บริเวณ Park ยังใชเปนท่ีชุมนุมพบปะกันทําใหเกิดความสัมพันธอันดีในมหาวทิยาลัยได ซ่ึง
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กรณีศึกษานี้พบวามีใกลเคียงกับ Concept ของผังแมบทมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีใชระบบการให
ความสําคัญกับศูนยกลาง 
 

 
               รูป 2.23 ผังแมบท ท่ีใชระบบศูนยกลางในการกระจายการใชทรัพยากรรวมกัน ผังแมบท 
               แสดงพื้นท่ีต้ังอาคารตางๆ (ภาพซาย) การจดัระบบถนนภายในผังแมบท ซ่ึงถูกจัดใหไม 
               สามารถเชาไปภายในพื้นท่ีสวนกลางได (ภาพขวา)    ท่ีมา :  http://www.uci.edu    
 
2.2.4) กรณีศึกษาผังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  Wesley College ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดวางรูปแบบการบริหารจัดการผังแมบทในอุดม
คติ (Ideal) โดยใชรูปแบบ Concentric Ring Organization ซ่ึงใหศูนยกลางของมหาวิทยาลัยคือ 
“นักศึกษา” โดยถัดไปคือวชิาการ และตอมาคือ ท่ีอยูอาศัย และวงนอกสุดนั้นคือ การสัญจรของ
ยานพาหนะและท่ีจอดรถ 

 

 
รูป 2.24 ภาพกราฟฟค Concentric Ring Organization ตามแนวคิดของ Wesley College 
ประเทศสหรัฐอเมริกา    ท่ีมา :   http://www.wesley.edu 
 



 

 

30

  University of Alberta ประเทศแคนาดา วางรูปแบบของผังแมบท เปนแบบ Concentric 
 Design โดยใชถนนสําหรับเดินเทาเปนทางเช่ือมไปสูอาคารตางๆ โดยจัดวางตําแหนงอาคารตางๆ
ใหสอดคลองตอเนื่องกับการใชงาน 
  แนวคิดการออกแบบผังแมบท มหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขตเพชรบุรี เม่ือป พ.ศ. 2546 
กําหนดใหการสัญจรภายในโครงการเปนการสัญจรเบา (Light Transportation) ไดแกทางเดนิเทา
และทางจักรยาน มีถนนเสนหลักเปนวงแหวนท่ีสวนกลาง  โดยวางโครงขายทางสัญจรทั้งหมดให
เขาถึงไดทุกพืน้ท่ีดวยระบบทางท่ีส้ัน ( Radial Concentric Form) ถนนสําหรับรถยนตและท่ีจอดรถ
จะอยูรอบนอกของกลุมกิจกรรม และเช่ือมตอกันภายในดวยทางเทาและทางจักรยาน และเพื่อเปน
การปองกันอุบัติเหตุ ถนนสําหรับรถยนตและจักรยานยนตจดัใหรถวิง่ทางเดียว  การวางกลุมอาคาร
ใหสามารถสัญจรโดยการเดินเทาไมเกิน 10 นาที และความสูงของอาคารใหอยูระหวาง 3-5 ช้ัน เพื่อ
ไมตองใชลิฟทนอกจากลิฟทขนของและผูพิการ การศึกษาในดานตําแหนงของท่ีต้ังอาคารตางซ่ึง
จะตองมีความสัมพันธนั้นสอดคลองกับผังแสดงการติดตอของพื้นท่ีใชสอย Functional Relationship
เปนแผนผังท่ีแสดงความสัมพันธกันในระหวางสวนตางๆโดยไมแยกเปนแตละช้ัน เสนท่ีเช่ือมโยง
ระหวางแตละสวนสามารถใชเปนเคร่ืองมือแสดงการติดตอท้ังทางราบและทางต้ังและเนื้อท่ีท่ีแสดง
ขอบเขตอาจไมใชพื้นท่ีท่ีมีขนาดแทจริง จากการศึกษาทฤษฎีของ Concentric Pattern และ Radial 
Plans นั้นพบวารูปแบบของการใชทรัพยากรรวมเปนการหาจุดรวมศูนยการศกึษาซ่ึงเปนท่ีต้ังของ
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโดยสามารถขยายตัวและเชื่อมไปสูคณะวิชาอ่ืนๆได ทําใหตองหา
วิธีการที่จะหาตําแหนงของจดุศูนยกลางการศึกษาซ่ึงถือเปนพื้นท่ีท่ีมีระดับความนิยมในการใชสอย
และสัมพันธกบักลุมตัวอยางในระดับสูง ดังนั้นจึงไดคนหาวิธีการหาตําแหนงของลําดับความนิยม
ของพื้นท่ีพบวามี 2 วิธี ไดแก วิธีการ Space Syntax ซ่ึงเปนชุดทฤษฏีและเทคนิคทาง คอมพิวเตอร  
และการหาจุดศูนยมวล (Center of Mass)   
  ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ (2548) ไดกลาวถึงแนวทางการวิเคราะหสัณฐานเมือง โดยวิธี Space 
Syntax ซ่ึงเปนท่ีสามารถแสดงการวเิคราะหคาลําดับความสัมพันธระหวางโครงสรางเชิงสัณฐาน
ของพื้นท่ี กับลักษณะและระดับความนิยมในการใชงานของพ้ืนท่ี   โดยเฉพาะเสนทางการสัญจร 
หากเสนทางท่ีมีศักยภาพในการเขาถึงสูงจะถูกแสดงออกมาเปนวรรณะสีแดง แลวไลลําดับตามแถบ
สเปคตรัม เปน สม เหลือง เขียว ไปจนถึงโทนสีน้ําเงิน 
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รูป 2.25   ภาพแสดงแสดงการติดตอของพื้นท่ีใชสอย Functional Relationship (ภาพซาย) 
และผังเมืองหลังการวิเคราะหศักยภาพการเขาถึงของเสนทางดวยวิธี Space Syntax (ภาพ
ขวา)โดยแสดงเปนช้ันวรรณะของสี    ท่ีมา : วาทกรรมของเมืองผานโครงสรางเชิงสัณฐาน 
 
และการหาจุดศูนยมวลหรือจุดศูนยถวง (Center of mass and Center of Gravity) ซ่ึง น.ต.

สุทธ์ิ ศรีบูรพา (2540)  กลาววา คือจุดหรือตําแหนงซ่ึงเสมือนเปนท่ีรวมของมวลทั้งกอน โดยท่ีเราถือ
มวลวัตถุใดๆ ประกอบดวยสวนยอยๆ หรือมวลเล็กๆมากมายมารวมกัน แลวจุดศูนยกลางมวลกคื็อ
ตําแหนงหรือจุดท่ีเสมือนวามวลวัตถุท้ังหมดไปรวมกนัอยู  จดุหรือคาตําแหนงของจุดศูนยกลางมวล
นั้นจะเปล่ียนแปลงคาไปตามแตลักษณะสมดุลของมวลวัตถุนั้นวาจะเปนอยางไร  แนวคิดการหาจุด
ศูนยมวลนี้จะสามารถใชเปนการหาตําแหนงของศูนยรวมการศึกษาได เนื่องจากเปนวิธีท่ีมีความ
ชัดเจนในการหาตําแหนงของอาคารศูนยกลางโดยใชวธีิการคํานวณPopulation เพื่อหาความสัมพนัธ 
(Relation) และลําดับความนิยมในการใชงานของพื้นท่ี วิธีการนี้สามารถทําไดโดยการคํานวณ ซ่ึง
เปนวิธีท่ีเหมาะสม เนื่องจากมีวีการที่ไมซับซอนโดยใชสมการ  

Xcm   =  A*x1+B*x1+C*x2+D*x2  และ  Ycm  =  A*y2+B*y1+C*y2+D*y1 
                          A+B+C+D           A+B+C+D 
เพื่อคํานวณจากสมการเพ่ือหาจุดตัด(Xcm,Ycm)ของตําแหนงของแตละอาคารในแกนทาง 

X และ ทาง Y  (รายละเอียดวธีิการดูในบทที่ 3 ขอ 3.7) 
 

 
 
รูป 2.26  การหาตําแหนงของจุดศูนยกลางมวลนั้นจะเปล่ียนแปลงคาไปตามแตลักษณะ
สมดุลของมวลวัตถุนั้น   ท่ีมา :  www.en.wikipedia.org/wiki/center of mass 
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  นอกจากนี้ยังมีงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศท่ีใช
เปนกรณีศึกษา การศึกษาแนวทางการพฒันาปรับปรุงและการบริหารการจัดการพืน้ท่ีอาคารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดย รศ.เลอสม  สถาปตานนทและคณะ (2545)  ในอดีตสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เคยมีการจดัทําผังแมบทเพื่อกําหนดตําแหนงอาคารเขตพ้ืนท่ี (Zoning) 
และการใชพื้นท่ีอาคารประเภทตางๆแตภายหลังการกอสรางอาคารมักไมเปนไปตามแนวทางของผัง
แมบทดังกลาว พืน้ท่ีและอาคารบางสวนมีลักษณะไมสัมพันธและตอเนื่อง ทําใหเกดิความไมสะดวก
และกอใหเกิดปญหาในการใชอาคาร ซ่ึงคณะทํางานฯไดสรุปปญหาและแนวทางการปรับปรุงดังนี้   
 

• ปญหาการใชพื้นท่ีดิน 
  1) การวางผังตําแหนงอาคารหลายประเภท ไดแก อาคารการศึกษา อาคารบริหารและ

บริการ อาคารวิทยบริการและอาคารเอนกประสงค จัดวางโดยไมไดวางแผนการใชงานรวมกนัทําให
กลุมอาคารกระจายตัวจากกนั  

  2) การติดตอระหวางอาคารประเภทเดียวกันท่ีอยูหางทําใหเกิดปญหาในการทํางานท่ี
เกี่ยวของสัมพนัธกัน เชน การติดตอระหวางเจาหนาท่ีท่ีทํางานบริหารดวยกัน หรือ นกัศึกษาท่ีตอง
เรียนขามคณะฯในอาคารการศึกษาตางๆ 

• แนวทางการปรับปรุงการใชพื้นท่ีดินและการจัดกลุมอาคาร   
  ทีมศึกษาวจิัย ไดสรุปการใชพื้นท่ีและการจัดกลุมอาคารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรวา ในปจจุบันพืน้ท่ีอาคารตางๆมีลักษณะการใชงานท่ีกระจัดกระจายปะปนกนัท้ังสวนท่ีเปน
สวนบริหาร สวนบริการ และสวนการศึกษา จึงทําให 

1) เกิดความสับสน ไมสะดวกในการติดตอประสานงานและการทํางาน  
2) การใชพื้นท่ีขาดประสิทธิภาพและส้ินเปลือง 
3) เกิดความขัดแยงในการใชงานได  

  ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการจัดกลุมการใชพื้นท่ีดิน(Zoning) ของหนวยตางๆเสียใหม ให
งานเดียวกนัหรือหนวยงานท่ีมีลักษณะการทํางานประเภทเดียวกันใหอยูในบริเวณพืน้ท่ีเดียวกนัหรือ
ในอาคารเดียวกัน รวมท้ังกลุมอาคารท่ีมีการใชสอยประเภทเดียวกนัใหอยูใกลกนัซ่ึงหลักในการ
จัดการกลุมพืน้ท่ีดินสําหรับ สวนการศึกษา ไดแก อาคารตางๆท่ีใชในการเรียนการสอนท้ังหมด ซ่ึง
ในปจจุบันคอนขางกระจดักระจายและปะปนกับสวนบริหาร ดังนั้นจึง 
  1) ควรใหมีการจดักลุมอาคารของสวนการศึกษาใหอยูในระยะใกล หรือในบริเวณอาคาร
ใกลเคียงกัน  
  2) รวมท้ังยังตองอยูในระยะท่ีไมไกลจากสวนงานบริการวชิาการที่จะใหความสะดวกใน
การทํากิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาได  
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  3) การจัดกลุมอาคารนอกจากจะทําใหนักศึกษาตางคณะท่ีตองมาเรียนในบริเวณเดยีวกัน
ไดมีโอกาสพบปะและทําความรูจักกันมากข้ึน 
  4) ยังสามารถจัดพื้นท่ีตางๆใหใชงานรวมกันไดอีกเปนตนวา การจัดใหมีสวนกลางของ
การศึกษาหรือศูนยเรียนรวมเพื่อรองรับวิชาท่ีมีนักศึกษาจาํนวนมากหรือหลายคณะรวมกันและเปน
การจัดใหมีหองประชุม หองสัมมนากลุมยอย หองคอมพิวเตอรรวมท่ีสามารถสลับสับเปล่ียนกันมา
ใชงานได 
 
2.3)  การศึกษางานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปญหาการใชพื้นท่ีหองเรียนอยางไมเต็มประสิทธิภาพ  
  รศ.เลอสม สถาปตานนทและคณะ(2544)  ไดศึกษาดานการใชพื้นท่ีอาคารเรียนภายใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีมีการใชสอยอยางไมเต็มประสิทธิภาพสงผลใหเกิดปญหาในการใชอาคาร 
เชน คาใชจายในการดแูลรักษาอาคารและคาสาธารณูปโภคท่ีสูงและปริมาณพ้ืนท่ีไมสมดุลยตอ
ความตองการ โดยเลือกอาคารของคณะตางๆท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนและการใชสอยพืน้ท่ี
ใกลเคียงกันเปนกรณีศึกษาจากกลุมสาขาวทิยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 6 คณะ โดยใชพื้นท่ีอาคารใน
การวิเคราะห คือ หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการทั่วไป (Instructional General 
Laboratory) ใชขอมูลประกอบการวิเคราะห ไดแก ขอมูลภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2542 ซ่ึงผล
จากการวิเคราะหสาเหตุการใชพื้นท่ีตํ่า มีอยู 2 ปจจัยคือ  
  1) อัตราการใชหองตํ่า มีสาเหตุจากการท่ีปริมาณความตองการพื้นท่ีหองเรียนมีไมสูงและ
จํานวนหองเรียนมีสูงกวาความตองการอยางมาก 
  2) อัตราการใชพืน้ท่ีหองเรียนบางขนาดตํ่ากวาท่ีควรจะเปน มีสาเหตุมาจากการใชพืน้ท่ี
ไมเหมาะสมกบัขนาดความจขุองหอง เพราะพ้ืนท่ีหองเรียนไมเพยีงพอ, ไมมีขนาดท่ีตองการ และไม
สามารถใชหองของคณะอ่ืนได 
  ในวจิัยเร่ืองเดยีวกันนีย้ังวเิคราะหในดานการใชพื้นท่ีรวมกันระหวางคณะ พบวายังมีการใช
พื้นท่ีรวมกนัระหวางคณะในระดับท่ีตํ่าโดยสวนใหญเปนการขอยืมหองเรียนเพื่อแกปญหาหองเรียน
ไมเพียงพอของคณะท่ีเขามาตั้งอยูใหมมากกวาการใชพื้นท่ีหองเรียนรวมกันเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุดดวยการใชหองเรียนท่ีมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูใชหรือนิสิต การใชหองเรียนระหวางคณะ
ในปจจุบันยังไมสะดวกเพราะขาดฐานขอมูลการใชหองเรียนและความยดืหยุนในการยอมใหเขาใช
พื้นท่ีของคณะฯเจาของพื้นท่ี ในดานทัศนคติของการใชพืน้ท่ีหองเรียนเปนไปตามตารางสอน
มากกวาการใชท่ีเหมาะสมกบัจํานวนผูใช  โดยคณาจารยสวนใหญยังพอใจท่ีจะสอนภายในคณะ
มากกวา  
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  การศึกษาคร้ังนี้ไดเสนอวิธีการปรับจํานวนหองเรียนใหมีความเหมาะสมโดยพิจารณาตาม
วัตถุประสงคสองประการคือ เพื่อแกปญหาจํานวนหองเรียนไมเพียงพอและเพ่ือใหการใชมี
ประโยชนสูงข้ึน จึงนํามากําหนดเปนแนวความคิดเพื่อกาํหนดจาํนวนหองเรียนได 2 แนวทางคือ 

• การปรับเพื่อแกปญหาหองเรียนไมเพียงพอ: เปนแนวความคิดท่ีปรับจํานวนหองเรียน ให
เทากับความตองการหองเรียนสูงสุดพรอมกันในหนึ่งชวงเวลา (Peak-time Demand) 

• การปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เปนแนวความคิดท่ีปรับจํานวนหองเรียน ใหมีจํานวนหอง
สอดคลองกับความตองการโดยรวม 

 โดยสรุป สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการใชพื้นท่ีหองเรียนอยางไมเต็มประสิทธิภาพไดแก 

• การขาดความรวมมือและประสานงาน ท้ังจากการจัดตารางสอนและการใชหองเรียนท้ัง
ภายในและระหวางอาคาร 

• การขาดการตดิตามการเปล่ียนแปลงของความตองการพื้นท่ีหองเรียน 

• การขาดการวางแผนและกําหนดนโยบายในการใชพืน้ท่ีหองเรียน  
  จากการกรณีศึกษาดังกลาวทําใหทราบถึงการศึกษาดานการใชทรัพยากรรวมจะตองศึกษา 

2 ประเด็นหลักคือ อัตราการใชหองและอัตราการใชพื้นท่ีเพื่อเปนฐานขอมูลในการศึกษาและ
วิเคราะหตอไป รศ.เลอสม สถาปตานนทและคณะ(2544) ไดเสนอแนะแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพื้นท่ีอาคารเรียนออกเปน 2 แนวทางคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพืน้ท่ี
อาคารเรียนโดยการปรับการใชและโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพื้นท่ีอาคารเรียนฯโดยการปรับ
กายภาพ 

1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพืน้ท่ีอาคารเรียนโดยการปรับการใช 
การปรับตารางเรียนตารางสอนภายในคณะ เปนการปรับการใชพืน้ท่ีหองเรียนภายใน

คณะแตละคณะเพื่อเพิ่มอัตราการใชพื้นท่ีหองเรียน โดยการปรับตารางเวลาในการใชหองภายใน
คณะใหเกิดความสมดุลย คือการจดัการใหการใชหองเรียนในแตละวนัมีจํานวนใกลเคียงกันทุก 
ชวงเวลา เพื่อใหมีการใชหองเรียนท่ีมีจํานวนนิสิตใกลเคียงกับขนาดความจุของหองมากท่ีสุด วิธีการ
นี้ไมตองมีงบประมาณในการเพิ่มและขยายหอง ซ่ึงอาจใชเปนแนวทางหนึ่งไดแตไมใชประเดน็ใน
การศกึษาวิจยั 

การเพิ่มความยืดหยุนในการใชพื้นท่ีคณะระหวางคณะรวมกัน เปนวิธีการการเพ่ิมอัตราการ 
ใชพื้นท่ี โดยการปรับการใชพื้นท่ีหองเรียนของท้ัง 6 คณะและรวมพื้นท่ีหองเรียนของทุกคณะเปน
ทรัพยากรสวนกลาง ทุกคณะสามารถใชรวมกันได วธีิการนี้เพิ่มโอกาสการใชหองเรียนท่ีมีความจุ
ใกลเคียงสอดคลองกับจํานวนผูใช เปนการดําเนนิการโดยรวมท้ังเขตพื้นท่ีฯและไมมีการปรับ
ตารางสอนและการปรับเปล่ียนลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีบูรณาการพื้นท่ีท้ังหมดเขา
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ดวยกัน ไมมีการปรับลักษณะทางกายภาพและตารางสอน แตอาจมีขอจํากัดในดานของระยะทาง
และขอจํากดั ขอขัดแยงของตารางสอน หองเรียนบางขนาดไมเพยีงพอ ซ่ึงอาจเปนแนวทางหนึ่งใน
การใชทรัพยากรรวมกันได 

การเพิ่มความยืดหยุนในการใชพื้นท่ีระหวางคณะรวมกนัและการปรับตารางสอนของท้ัง 6 
 คณะในเขตพ้ืนท่ีรวมกนั  เปนวิธีการการเพ่ิมอัตราการใชพื้นท่ี เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการใชพืน้ท่ี
โดยผนวกวิธีการปรับตารางสอนของทุกคณะในเขตพืน้ท่ีฯและการเพิม่ความยืดหยุนในการใชพืน้ท่ี
ระหวางคณะเขาดวยกันเปนการดําเนินการท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงแตมีคาใชจายตํ่า โดยไมมีการ
ปรับเปล่ียนทางดานกายภาพ วิธีการนี้เหมือนกับวิธีขางตน แตจะตองมีการปรับตารางสอนซ่ึงอาจมี
ความขัดแยงในการจัดตารางสอนได  

  2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพืน้ท่ีอาคารเรียนฯโดยการปรับกายภาพ 
  การปรับกายภาพพ้ืนท่ีหองเรียนภายในคณะเฉพาะแตละคณะ เปนวิธีการการเพ่ิมอัตราการ
ใชพื้นท่ีหองเรียนภายในแตละคณะ โดยการปรับลักษณะทางกายภาพพ้ืนท่ีหองเรียนดวยการเพิ่ม-ลด 
หรือเปล่ียนขนาดหองเพื่อใหจํานวนหองขนาดตางๆ สอดคลองกับความตองการในปจจุบันของแต
ละคณะ  
   การปรับกายภาพพ้ืนท่ีหองเรียนรวมท้ังเขตพ้ืนท่ีฯ วิธีการนี้มีขอบเขตการดําเนินการท้ังเขต 
พื้นท่ี แทนการแยกการปรับจํานวนและขนาดของหองเรียนตามแตละคณะ 

สรุปท้ังสองแนวทางนี้ เหมาะท่ีจะนําไปใชเปนการกําหนดการใชทรัพยากรรวมกันสําหรับ 
ผังแมบทมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี เนื่องจาก มุงเนนไปท่ีการปรับกายภาพใหม  ท้ัง
สองแนวทางนี้ตางมีขอดีท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการทําวิจยัได ซ่ึงผูวิจัยจะใชเปนขอมูลอางอิง
โดยประยุกตท้ังสองแนวทางท่ีมีเนื้อหาสอดคลองเขาไวดวยกัน 
 
2.4) การศึกษาท่ีเก่ียวของกับหองเรียน 
  อมรรัตน  ทองชุมสิน(2542) ไดกลาวถึงคํานิยามการใชสอยของหองเรียนดังนี ้

  หองเรียน (Classroom) พื้นท่ีใดๆที่กําหนดเปนพืน้ท่ีหองเรียน โดยไมตองมีเคร่ืองมือพิเศษ
ในวัตถุประสงคอ่ืน ประกอบดวยหองบรรยาย ท่ีมีโตะและเกาอ้ีเรียนและอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายโตะ
และเกาอ้ีเรียน  
  หองปฏิบัติการทดลอง (Class Laboratories) คือหองซ่ึงมีเคร่ืองมือสําหรับใชใน
วัตถุประสงคพิเศษ ใหนกัศึกษาทําการทดลองสังเกตหรือปฏิบัติการแบบสนาม หองปฏิบัติการจะถูก
จัดตกแตงเคร่ืองมือ เพื่อใชในวัตถุประสงคของการปฏิบัติการเรียนการสอน รวมท้ังหองบรรยายการ
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ปฏิบัติการ โรงเก็บวัสดกุารสอน หองพิมพดีด หองเขียนแบบ หองดนตรี หองปฏิบัติการทางภาษา 
สตูดิโอ และอ่ืนๆท่ีจัดเปนพิเศษ 
  ทองสุข  ติยะพานิช (2534) ไดศึกษามาตรฐานของหองเรียนบรรยายและปฏิบัติการโดยมี
การจําแนกพื้นท่ีใชสอยและประเภทของอาคาร  ดังนี้ 

  1.  หองเรียน 
   1.1  หองเรียนขนาดตางๆ 
   1.2  หองบริการหองเรียน เชน หองฉายภาพยนตร เปนตน 

  2.  หองปฏิบัติการ 
   2.1  หองปฏิบัติการทั่วไป พรอมหองบริการ  
   2.2  หองปฏิบัติการพิเศษพรอมหองบริการ 
   2.3  หองปฏิบัติการเฉพาะตัว 
   2.4  หองปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน หองวจิัย  
  ในงานวิจยัดังกลาวไดมีการปรับขนาดพ้ืนท่ีหองใหเหมาะสม โดยมีท่ีมาจากการสํารวจ
หองเรียนจํานวน 105 หองหรือคิดเปน 1 ใน 3 ของจํานวนหองเรียนท่ีมีอยูท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา พื้นท่ีภายในหองเรียนแตละหองจะถูกกําหนดเปนพื้นท่ีวางหนาช้ัน
เรียนและหลังหองเรียนสําหรับการบรรยายและการทํากจิกรรมหนาช้ันเรียนและใชสําหรับเปนชอง
ทางเดิน เขา- ออก หองเรียนประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีหอง ดังรายละเอียดตามตารางน้ี 
 

ตาราง2.2  ผลการสํารวจหองเรียนจํานวน 105 หองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ขนาดหองเรียน 
พื้นท่ีหองตามความจุเกณฑ
ของทบวงมหาวิทยาลัย

(ตรม.) 

พื้นท่ีวางหนาและหลังหอง 

X S.D N 

1-25 ที่น่ัง 37.5 - - 0 
26-50 ที่น่ัง 55 19.7 4.2 19 
51-75 ที่น่ัง 82.5 25.6 3.8 40 
76-100 ที่น่ัง 100 36.1 5.6 41 

101-200 ที่น่ัง 200 54.7 30.4 5 
ใหญกวา 200 ที่น่ัง* * * * * 

 
* หองเรียนขนาดใหญ สวนมากจะจัดวางเกาอ้ีไวคงท่ีแนนอน (Fixed) แลว 
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ดังนั้นอาศัยผลการวิเคราะหดงักลาวปรับคาพื้นท่ีหองเรียนเพ่ือใชเปนเกณฑจําแนกหองเรียน ไดดังนี้  
 
ตาราง 2.3  ผลการปรับคาพื้นท่ีหองเรียนเพื่อใชเปนเกณฑจําแนกหองเรียน 

 

ขนาดหองเรียน 
พื้นท่ีหองท่ีปรับคาแลว

(ตรม.) 
1-25 ที่น่ัง 50 

26-50 ที่น่ัง 75 
51-75 ที่น่ัง 108 
76-100 ที่น่ัง 136 

101-200 ที่น่ัง 235 
ใหญกวา 200 ที่น่ัง* มากกวา 235 

 
2.5)  การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลเชงิคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
หองเรียนท่ีเหมาะสม ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
  สํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546)   
กลาวถึงการดาํเนินงานการศึกษาความพึงพอใจ ความคุมคาของการใชพื้นท่ีใชสอยเกี่ยวกับการเรียน
การสอนจะมุงเนนเพื่อใหมีหองปฏิบัติการที่เพียงพอและที่มีความเหมาะสมกับการลงทะเบียนตาม
โปรแกรมการศึกษาตางๆท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยไดกําหนดวิธีการศึกษาวิเคราะหโดยแบง
กระบวนการออกเปน  
  1) การจําแนกชนดิและรายการของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีมีอยูในปจจุบันตลอดจนสภาพพืน้ท่ีใช
สอยน้ัน    
  2) กําหนดมาตรฐานของพ้ืนท่ีใชสอยหรือขนาดมาตรฐานของพ้ืนท่ีใชสอยน้ันๆ เพื่อใช 
เปนการประเมินเปรียบเทียบ 
  3) ศึกษาการใชพืน้ท่ีใชสอยเพื่อวัดและเพื่อประเมินผลและวดัประสิทธิภาพ เสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  4) รายงานผลความพึงพอใจและคุมคาการใชพื้นท่ีใชสอยของการดําเนินงานในปจจุบัน 
  จัดเปน 3 ข้ันตอนคือ  
  ข้ันท่ี  1 จะตองสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีใชสอยชนิดตางๆ ท่ีมีอยูในอาคารเรียนรวม
ใหครบถวนคือหองใชสอยชนิดตางๆสภาพการใชสอยเปนอยางไรโดยจัดระบบขอมูลใหเหมาะสม
กับการนํามาใชได  
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  ข้ันท่ี  2 การกาํหนดมาตรฐานพ้ืนท่ีใชสอย เปนการกําหนดระดับการใชสอยท่ีเหมาะสมแต
ละพื้นท่ีท้ังนีน้อกจากจะใชเปนขอมูล เพื่อการวัดและประเมินผลแลวยังใชในการบอกจํานวนการ
เพิ่มข้ึนดวย เชน กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าวาหองเรียน แตละหองควรจะใชสัปดาหหรือภาคการศึกษา
ละกี่ช่ัวโมง  อัตราการใชหองตอ 1 สัปดาหหรือภาคการศึกษาควรเปนเทาไหร  ความจุของหองแต
ละหองควรเปนเทาไหร  มาตรฐานตางๆท่ีกําหนดไวไมควรใชบนฐานการเฉล่ียจากการใชสอย
โดยท่ัวไป  จะอาศัยเกณฑท่ีเกิดข้ึนจาการคํานวณทางวิศวกรรมศาสตร และการศึกษาที่เหมาะสม  

  ข้ันท่ี 3 รายงานผลตามความตองการและความคุมคาการใชอาคารเรียนรวมบนพ้ืนฐานของ
ศักยภาพท่ีมีอยูและกําหนดความตองการในอนาคตโดยประมาณการลงทะเบียนนักศึกษา ซ่ึงจะ
นําไปสูการวางแผนการสรางอาคารเรียนท่ีเหมาะสมดวย  

  อมรรัตน  ทองชุมสิน (2542)  กลาวไวในงานวจิยัเร่ือง ศักยภาพการใชพืน้ท่ี คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีประเมินสภาพการใชพื้นท่ีอาคารตางๆท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของคณะสังคมศาสตร  เพื่อทราบความตองการของผูใชวามีความคิดเห็นในเร่ืองการใชพื้นท่ีอยางไร 
ใหเกดิประโยชนสูงสุดและใชงบประมาณเพ่ือการลงทุนใหคุมคามากท่ีสุด โดยแบงการวเิคราะห
ขอมูลในเร่ืองนี้เปน 2 สวน  
  สวนท่ี 1 ศึกษาวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือการวิเคราะหขอมูลตัวเลขการใชพื้นท่ี โดย
ศึกษาจากคลังขอมูลดานอาคารสถานท่ีและศึกษาขอมูลการใชหองเรียนจากตารางการใชหองเรียนป
การศึกษา 2541 และจากการเปรียบเทียบกับการใชพืน้ท่ีกับเกณฑมาตรฐานกลาง(ตามเกณฑของ
ทบวงมหาวิทยาลัย)  นําเสนอในรูปรอยละ 
  สวนท่ี 2  ศึกษาวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสอบถามท่ีไดจัดทําข้ึนเปนการสํารวจ
ทัศนคติ หรือความรูสึกเพือ่หาขอสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชพื้นท่ีภายในอาคารและพ้ืนท่ี
โดยรอบอาคารคณะสังคมศาสตร โดยการสุมตัวอยางจากการใชอาคารสถานท่ีตางๆ ของคณะ
สังคมศาสตร ประกอบดวยคณาจารย ขอราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวและบุคคลภายนอก  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติทางสังคมศาสตร (SPSS) เพื่อหาคารอยละ คาเฉล่ียและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนัน้นําผลการวเิคราะหขอมูลท่ีเปนแบบประเมินคา โดยแปลคาเฉล่ียของ
ขอมูลดังนี้ 

• ถาคาเฉล่ียมีคะแนนระหวาง 1.00-1.49 แสดงวากลุมตัวอยาง ไมพอใจอยางยิ่ง 

• ถาคาเฉล่ียมีคะแนนระหวาง 1.50-2.49 แสดงวากลุมตัวอยาง ไมพอใจ 

• ถาคาเฉล่ียมีคะแนนระหวาง 2.50-3.49 แสดงวากลุมตัวอยาง มีความพอใจปาน
กลาง 

• ถาคาเฉล่ียมีคะแนนระหวาง 3.50-4.49 แสดงวากลุมตัวอยาง มีความพอใจมาก 



 

 

39

• ถาคาเฉล่ียมีคะแนนระหวาง 4.50-5.00 แสดงวากลุมตัวอยาง มีความพอใจมากท่ีสุด 
  กองแผนงาน สํานักมหาวิทยาลัย วพ 49 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2549)  ไดทําการศึกษาความ

คิดเห็นของนสิิตตอสภาพแวดลอม มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 2549  โดยผล
การประเมินความคิดเห็นของนิสิตตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยทักษณิ ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  ในหวัขอท่ีเกีย่วกับหองเรียนบรรยายและหองปฏบัิติการ พบวา 

• หองเรียนและหองเรียนรวม นิสิตมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ไดแก อาคาร
เรียนต้ังอยูในระยะทางเหมาะสม ไปมาสะดวก สภาพหองเรียนมีแสงสวาง
พอเหมาะ และสภาพหองเรียนมีความสะอาด 

• หองปฏิบัติการ (ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร, ภาษา, คอมพิวเตอร) นิสิตมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก คือ อาคารปฏิบัติการ ต้ังอยูในระยะทางเหมาะสม ไปมา
สะดวก 

  ในสวนของขอเสนอแนะดานอาคารเรียนนั้นมหาวิทยาลัยควรแกปญหาเร่ืองหองเรียน โตะ
และเกาอ้ีไมเพยีงพอตอจํานวนนิสิตรวมท้ังจัดสภาพแวดลอมของหองเรียน  ใหมีบรรยากาศนาเรียน
มากข้ึนนอกจากนี้จากการรายงานการวิเคราะหการใชหองบรรยายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2529 พบแนวทางการใชหองเรียนบรรยาย ใหเกดิประโยชนสูงสุด เชน
ปรับปรุงขนาดการแบงตอนของจํานวนักศึกษาใหเหมาะสมกับความจมุาตรฐานของหอง เพื่อให
อัตราการใชพืน้ท่ีของหองสูงข้ึน, ปรับปรุงการจัดช่ัวโมงการใชหองใหกระจายไปตลอดท้ังวัน เพือ่มิ
ใหหองถูกใชเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้น, การหลีกเล่ียงการใชหองประชุมแทนการใชหอง
บรรยาย เพื่อใหหองถูกใชตามวัตถุประสงค และทําใหการใชหองบรรยายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  งานวิจยัสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2533) พบแนวทางการใชหองเรียนบรรยาย ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยจัดตารางช่ัวโมงเรียนให
กระจายโดยสมํ่าเสมอ ในชวงเวลาตางๆ ของวัน เพื่อมิใหมีการใชหองเรียน เกาะกลุมอยูในชวงเวลา
ใดเวลาหน่ึง มากกวาชวงเวลาอ่ืนมากจนเกินไป, ปรับปรุงการแบงตอน (Section size) ใหมีขนาด
เหมาะสมกับความจุของหองเรียนเพื่อมิใหมีการแบงตอน ท่ีมีขนาดเล็กเกินไป เชน การจัดรวมการ
แบงตอนท่ีมีขนาดเล็กเขาดวยกัน หรือแบงตอนใหมีขนาดใหญมากข้ึน, จัดใหมีหองบรรยายท่ีมี
ขนาดความจุขนาดกลางเพิ่มมากข้ึน เชน โดยการนําหองบรรยายท่ีความจุมากมาปรับปรุงแกไข ให
เปนหองบรรยายท่ีมีความจุขนาดกลางเพิ่มข้ึน  หรือกําหนดความจุของอาคารเรียนท่ีจะสรางข้ึนใหม
ใหมีขนาดพอเหมาะกับการแบงตอน, กระจายการแบงตอน  ของวิชาปฏิบัติการและวิจยั ใหมีขนาด
เล็กลง เพื่อใหมีความถ่ีของการใชหองเพ่ิมข้ึนและความหนาแนนของนักศึกษาตอพื้นท่ีการใช
หองปฏิบัติการและวิจยัลดลง  
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  สํานักงานเลขานุการ  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546)  ได
สรุปผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมาใชบริการอาคารเรียนรวมหลังท่ี 3 
และ 5 เกี่ยงกบัดานอาคารสถานท่ีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเปนรายขอ หองเรียนมี
ขนาดเหมาะสมตอการเรียนการสอน และหองเรียนมีอุปกรณการเรียน การสอน โตะเกาอ้ี เพยีงพอ
ตอการใชงานในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับความคุมคาการใชหองเรียน ของอาจารยและนักศึกษา  

  กองแผนงาน สํานักมหาวิทยาลัย วพ 39 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2548) ไดรายงานการศึกษา
ประสิทธิภาพของการใชอาคารเรียน ปการศึกษา 2547-2552 มหาวิทยาลัยทักษณิ จังหวัดสงขลา โดย
การศึกษาประสิทธิภาพอาคารเรียน ปการศกึษา 2547 สามารถสรุปไดวา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวดั
สงขลามีหองเรียนไมเพยีงพอตอการใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ท้ังในสวนของ
หองเรียนและหองปฏิบัติการ มีขอเสนอแนะท่ีนาสนใจคือ กรณีท่ีมีการปรับปรุงหองบรรยาย เหน็
ควรปรับปรุงใหเปนหองบรรยายแบบอเนกประสงค ท่ีสามารถปรับเปนหองเล็กหรือหองใหญได
ตามจํานวนนสิิตท่ีมาใชงาน และควรแจงใหหนวยงานอาคารสถานท่ีและงานนโยบายและแผน
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงเปนท่ีเรียบรอยแลว  และเห็นควรใหมีการประสานงาน ระหวางคณะ
และภาควิชากบักลุมงานบริการการศึกษาในเร่ืองรายวิชาท่ีเปดสอนและการใชหองเรียนตลอดจน
เวลาเรียนท่ีไมไดระบุมา เพื่อแกปญหา ARR ท่ีปรากฏในตารางเวลาเรียน 
  การศึกษาเอกสารและงานวจิัยเกีย่วของสรุปไดวา หองเรียนท่ีมีจํานวนเพียงพอกบัความ
ตองการที่แทจริงจะทําใหการใชหองเรียนของอาคารนั้นๆใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ขนาดพื้นท่ี
ของหองเรียนควรมีรูปแบบและขนาดท่ีไดมาตรฐานมีพื้นท่ีของหองเรียน และจะตองเพียงพอตอการ
รองรับจํานวนนักศึกษาท่ีตองการเปดรับตามหลักสูตรท่ีกาํหนดไวในอนาคต มีรูปแบบการวางผังท่ี
ประหยดั มีเสนทางการเดินท่ีชัดเจน กระชับ ทําใหงายตอการบริหารจัดการ ดานการใชทรัพยากร
รวมกัน โดยการ Pool Resources และ Share Facilities โดยมีรูปแบบท่ีตรงกับแนวคิดหลักของ
การศึกษา ไดแก รูปแบบผังมหาวิทยาลัยแบบวงกลม (Concentric Pattern System) และ Radial Plans 
ท่ีเนนใหมีการวางตําแหนงอาคารท่ีสามารถใชเปนทรัพยากรรวมใหอยูในศูนยกลางของแตละกลุม
อาคารคณะวิชาโดยใชวิธีการหาศูนยกลางการศึกษาโดยการหา Center of Mass  

 
 

  


