
 

บทท่ี 4 
วิเคราะหผลการศึกษา 

 
   จากการเก็บขอมูลตามวิธีการตางๆนั้นสามารถนํามาวิเคราะหผลการศึกษาดานตางๆ 
ได 6 หวัขอดังนี้ 
  1) ประสิทธิภาพการใชหองเรียนของกลุมตัวอยาง วเิคราะหผลการศึกษาดานการใช
ประโยชนของอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคปจจุบัน   เพื่อหาอัตราการใชหอง 
(Room Utilization Rate)  และอัตราการใชพื้นท่ี (Space Utilization Rate) เพื่อใหทราบวาอาคารเรียน
ท่ีมีในปจจุบันมีการใชอาคารในดานของการจัดเวลาในการเรียนการสอนและขนาดของพ้ืนท่ีมี
ความสัมพันธกับจํานวนนกัศึกษาเปนอยางไร 
  2) ความตองการหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี  วิเคราะหผล
การศึกษาความตองการของหองเรียนสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี ท่ีสามารถ
ตอบสนองกับจํานวนนักศึกษาท่ีจะมีมากข้ึนตามนโยบายการเปดการเรียนการสอนในอนาคต 
  3) ประเภทและรูปแบบของหองเรียนการจัดสรรจํานวนและพื้นท่ีหองเรียนใหกับอาคาร
สําหรับอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี วิเคราะหผลการศึกษาเพื่อหา
รูปแบบและพืน้ท่ีของหองเรียน ท่ีเหมาะสมกับความตองการในการรองรับจํานวนนกัศึกษา รวมถึง
การจัดสรรจํานวนและพืน้ท่ีหองเรียนใหกบัอาคารเรียนประเภทตางๆ  
  4) การเปรียบเทียบจํานวนและพื้นท่ีระหวางหองเรียนในปจจุบันและหองเรียนท่ีมาจาก
การพิจารณาหาความตองการหองเรียน วเิคราะหผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบจํานวนและพืน้ท่ี
ระหวางหองเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคในปจจุบันและหองเรียนท่ีมาจากการพจิารณา
หาความตองการหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค  ยานมัทรี ใหม 
  5) รูปแบบของผงัอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม  วิเคราะหผลการศึกษาการหา
ตําแหนงของท่ีต้ังอาคารเรียนรวมท่ีเปนศูนยกลางการศึกษา ไดแก อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
  6) การออกแบบสอบถามเพ่ือขอควมคิดเห็นโดยการเปรียบเทียบเพื่อหาความพึงพอใจตอ
รูปแบบของหองเรียนและรูปแบบของผงัมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปจจุบันและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  วิเคราะหผลการศึกษาจากแบบสอบถามเพื่อ
หาความคิดเหน็ในการเปรียบเทียบ  รูปแบบ พื้นท่ีระหวางหองเรียนเดิมและหองเรียนท่ีมาจากการ
พิจารณาหาความตองการหองเรียน  
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4.1)  ประสิทธิภาพการใชหองเรียนของอาคารเรียนตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรคเดมิ  
  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดวยวิธีการคํานวณหาประสิทธิภาพการใชหองเรียน โดยไดศึกษา
ในแตละหองเรียนของอาคารตัวอยางจํานวน 9 อาคาร ไดแก  
  1) อาคาร 1  คณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 10 หอง  
   หองเรียนปฏิบัติการจํานวน 2 หอง 
  2) อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 
   9 หอง 
  3) อาคาร 3  ศูนยภาษา ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 11 หอง หองเรียน  
   ปฏิบัติการจํานวน 1 หอง 
  4) อาคาร 4  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย หองเรียน 
   ปฏิบัติการจํานวน 7 หอง 
  5) อาคาร 7  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 
   6 หอง หองเรียนปฏิบัติการจํานวน 6 หอง 
  6) อาคาร 9  คณะครุศาสตร ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 9 หอง 
  7) อาคาร 10  อาคารเรียนรวม  ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 20 หอง 
  8) อาคาร 13  ศูนยวิทยาศาสตร ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 3 หอง หองเรียน 
        ปฏิบัติการจํานวน 13 หอง 
  9) อาคาร 14   เรียนรวม ประกอบดวยหองเรียนบรรยายจํานวน 13 หอง 
  โดยทําการเกบ็ขอมูลท้ังสองภาคเรียนในปการศึกษา 2548  และไดใชวิธีการคํานวณดังท่ี
แสดงในบทท่ี 3  จากผลการคํานวณโดยคํานวณท่ีการใชอยางเต็มท่ี 32 ช่ัวโมงตอสัปดาห หองเรียน
บรรยายและหองปฏิบัติการ มีอัตราการใชหอง (RUR) และอัตราการใชพื้นท่ี (SUR) ท่ีมีคาตํ่าสุดและ
คาสูงสุดเปนดังนี้  ไดผลดังนี ้ 
  
 4.1.1) อาคาร 1 อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ  
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหองตํ่าสุดคือหอง 131 เทากับ 37.50 % และสูงสุดคือ
หอง 123 เทากบั 96.88 % 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ีตํ่าสุดคือหอง 135 เทากับ 47.77 % และสูงสุดคือ
หอง 127  เทากับ 71.71 % 
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หองเรียนปฏบัิติการ 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง 136 เทากับ 6.25 % และสูงสุดคือ
หอง 137 เทากบั 23.44 % 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชพื้นท่ี ตํ่าสุดคือหอง137 เทากับ102.60 % และสูงสุดคือ
หอง 136 เทากบั 297.44 %  

 4.1.2   อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง 226  เทากับ 34.38 % และสูงสุดคือ
หอง 231 เทากบั 96.88 % 
- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ี ตํ่าสุดคือหองเรียนบรรยาย 226 เทากับ 33.06 %และ
สูงสุดคือหองเรียนบรรยาย 221 เทากับ 121.76 % 

 4.1.3. อาคาร 3 ศูนยภาษา  
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง 314 เทากับ  35.94 % และสูงสุดคือ
หอง 332 เทากบั 100 % 
- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ี ตํ่าสุดคือหอง 325 เทากับ 36.16 % และสูงสุดคือ
หอง 346   เทากับ 76.68 % 

  หองเรียนปฏบัิติการ 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชหอง คือหอง 323 เทากับ 37.50% (มี 1 หองเทานัน้) 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชพื้นท่ี คือหอง 323 เทากับ 458.28 % (มี 1 หองเทานั้น) 

 4.1.4   อาคาร 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  หองเรียนปฏบัิติการ 

- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชหองตํ่าสุดคือหอง 445 เทากับ  93.75 %  และ สูงสุดคือ
หอง 443 และ 447 เทากับ 100 % 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชพื้นท่ีตํ่าสุดคือหอง 443 เทากับ18.37 %  และ สูงสุดคือ
หอง 433  เทากับ 196.79  

 4.1.5 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหองตํ่าสุดคือหอง 727 เทากับ 82.81% และสูงสุดคือหอง 
744 เทากับ 98.44 % 
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- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ีตํ่าสุดคือหอง 742 เทากับ 63.61% และสูงสุดคือหอง 
746  เทากับ 129.73 % 

  หองเรียนปฏบัิติการ 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชหองตํ่าสุดคือหองปฏิบัติการ 722 เทากับ 29.69 % และ
สูงสุดคือหอง 732 เทากับ 57.81 % 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชพื้นท่ีตํ่าสุดคือหอง 725 เทากับ 39.90 % และสูงสุดคือ
หอง734 เทากบั 101.98 % 

 4.1.6.   อาคาร 9 คณะครุศาสตร  
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง  942 เทากับ 73.44 % และสูงสุดคือ
หอง 932 เทากบั 98.44 % 
- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ี (SUR) ตํ่าสุดคือหอง 935 เทากับ 55.58 % แลสูงสุด
คือหอง 931 เทากับ 148.48 % 

 4.1.7   อาคาร 10 อาคารเรียนรวม   
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง 1022 เทากับ  60.94 % และ สูงสุดคือ
หอง 1051 เทากับ 96.31 % 
- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ี ตํ่าสุดคือหอง 1024 เทากับ 11.42 % และสูงสุดคือ
หอง1051 เทากับ 80.28 % 

 4.1.8.  อาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร  
  หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง 13102 เทากับ 51.56 %และสูงสุดคือ
หอง 13104 เทากับ 62.50 % 
- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ี ตํ่าสุดคือหอง 13107 เทากับ32.29%และ สูงสุดคือ
หอง 13104  เทากับ 54.53 % 

  หองเรียนปฏบัิติการ 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชหอง ตํ่าสุดคือหอง13202 และ  13401 เทากับ35.94 % 
และสูงสุดคือหอง 13218 เทากับ 75 % 
- หองเรียนปฏิบัติการที่มีอัตราการใชพื้นท่ี  ตํ่าสุดคือหอง 13406 เทากับ36.56 % และสูงสุด
คือหอง 13401  เทากับ 204.81 % 
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 4.1.9   อาคาร   14 เรียนรวม  
   หองเรียนบรรยาย 

- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชหอง  ตํ่าสุดคือหองเรียน 14505 เทากับ 48.44 และสูงสุด
คือหอง 14504   เทากับ 96.88 % 
- หองเรียนบรรยายท่ีมีอัตราการใชพื้นท่ี ตํ่าสุดคือหอง 14602  เทากับ 38.82 % และสูงสุด
คือหอง 14605 เทากับ 108.13 % 
  ผลการศึกษาดานการใชประโยชนของอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม
เพื่อหาอัตราการใชหอง (RUR) และอัตราการใชพื้นท่ี (SUR) สรุปผลไดดังนี ้

 
   ตาราง 4.1 สรุปประสิทธิภาพการใชหองเรียนของกลุมตัวอยาง 
 

ชื่ออาคาร 

อัตราการใชหอง อัตราการใชพ้ืนท่ี 

หองเรียน
บรรยาย 

หองเรียน
ปฏิบัติการ 

หองเรียนบรรยาย 
หองเรียน
ปฏิบัติการ 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

1. อาคาร1คณะ
วิทยาการจัดการ 
 

37.5 96.88 6.25 23.44 47.77 71/71 102.6 297.44 

2. อาคาร 2  คณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
 

34.38 96.88 - - 33.06 121.76 - - 

3. อาคาร 3  ศูนยภาษา 
 

35.94 100 37.50 
(มี1หอง
เทานั้น) 

36.16 76.68 458.28 
(มี1หองเทานัน้) 

4. อาคาร 4  สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 93.75 100 - - 18.37 196.79 
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                       ตาราง 4.1 สรุปประสิทธิภาพการใชหองเรียนของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ชื่ออาคาร 

อัตราการใชหอง อัตราการใชพ้ืนท่ี 

หองเรียน
บรรยาย 

หองเรียน
ปฏิบัติการ 

หองเรียนบรรยาย 
หองเรียน
ปฏิบัติการ 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

ตํ่าสุด 
( % ) 

สูงสุด 
( % ) 

6. อาคาร 9 คณะครุ
ศาสตร 
 

73.44 98.44 - - 55.58 148.48 - - 

7. อาคาร 10  อาคาร
เรียนรวม 
 

60.94 96.31 - - 11.42 80.28 - - 

8. อาคาร 13  ศูนย
วิทยาศาสตร 

51.56 62.5 35.94 75 32.29 54.53 36.56 204.81 

9. อาคาร 14   เรียนรวม 
 

48.44 96.88 - - 38.82 108.13 - - 

   
สรุปผลการวิเคราะหเพื่อหาประโยชนการใชหองเรียนของอาคารเรียนตัวอยางจากการวิเคราะห
หองเรียนบรรยายและหองปฏิบัติการทั้งหมด รวมท้ังส้ิน 9 อาคาร เพื่อหาอัตราการใชหองและอัตรา
การใชพื้นท่ีโดยสรุปออกมาเปนคาเฉล่ียของแตละอาคาร ในตารางตอไปนี ้
 
ตาราง 4.2   อัตราการใชหองและอัตราการใชพื้นท่ีโดยสรุปออกมาเปนคาเฉล่ียของแตละอาคาร 

 
ชื่ออาคาร 

คาเฉล่ียของอัตรา
การใชหอง 
(RUR) (%) 

คาเฉล่ียของอัตรา
การใชพื้นท่ี 
(SUR) (%) 

อาคาร1  คณะวิทยาการจัดการ 70.18 86.06 
อาคาร2  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 64.48 64.80 
อาคาร3  ศูนยภาษา 68.62 82.82 
อาคาร4  สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 85.84 119.81 
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          ตาราง 4.2   อัตราการใชหองและอัตราการใชพื้นท่ีโดยสรุปออกมาเปนคาเฉล่ียของแตละ 
          อาคาร(ตอ) 

 
ชื่ออาคาร 

คาเฉล่ียของอัตรา
การใชหอง 
(RUR) (%) 

คาเฉล่ียของอัตรา
การใชพื้นท่ี 
(SUR) (%) 

อาคาร 7  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 68.88 86.14 
อาคาร 9  คณะครุศาสตร 83.68 73.81 
อาคาร 10  อาคารเรียนรวม 82.03 57.46 
อาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร 55.99 104.96 
อาคาร 14  เรียนรวม 70.38 66.27 
คาเฉล่ียรวม 72.23 79.96 
 
  จากตารางการหาคาเฉล่ียรวมพบวาในแตละอาคารมีคาเฉล่ียรวมแตกตางกัน มีปจจยั
เนื่องมาจาก 
  1) มีจํานวนช่ัวโมงท่ีใชหองจริงในการเรียนการสอนตลอด 1 สัปดาห ท่ีไมเทากัน โดยมี
สาเหตุคือ การจัดตารางสอนท่ีจัดตามการเรียนการสอนของแตละคณะ  
  2) มีจํานวนนักศึกษาท่ีใชพื้นท่ีของหองเรียนจริงในการเรียนการสอนตลอด 1 สัปดาห 
ไมเทากัน โดยมีสาเหตุคือ จํานวนนักศึกษาในแตละกลุมมีจํานวนตางกนั 
  และเม่ือมีการใชเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลมาเปนตัววัดผล ซ่ึงมีเกณฑผานสําหรับ
อัตราการใชหอง (RUR) สําหรับหองเรียนบรรยายเทากับ 80 %  และหองปฏิบัติการเทากับ 80 %  
และอัตราการใชพื้นท่ี (SUR) สําหรับหองเรียนบรรยายเทากับ 70 %  และหองปฏิบัติการเทากับ 80 
%  สามารถสรุปผลท้ังหมดเปนตารางไดดงันี้ 
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ตาราง 4.3  จํานวนหองเมื่อมีการใชเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลมาเปนตัววัดผล 
 

อาคารเรียนท่ีเก่ียวของ 
จํานวน
หอง

ท้ังหมด 

จํานวนหองท่ี
ผานเกณฑ
อัตราการใช

หอง 
(Room 

Utilization 
Rate) 

จํานวนหองท่ี
ผานเกณฑ
อัตราการใช

พ้ืนท่ี 
(Space 

Utilization 
Rate) 

อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ  12 8 (66.6 %) 4 (33.3%) 
อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 4 (44.4 %) 1 (11.1%) 
อาคาร 3 ศูนยภาษา  12 4 (33.3 %) 2 (16.6 %) 
อาคาร 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 7 (100 %) 6 (85.7 %) 
อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  12 6 (50 %) 6 (50 %) 
อาคาร 9 คณะครุศาสตร  9 7 (77.7 %) 3 (33.3 %) 
อาคาร 10 อาคารเรียนรวม  20 11 (55 %) 2 (10 %) 
อาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร  16 1 (6.25 %) 9 (56.25 %) 
อาคาร 14 เรียนรวม  13 5 (38.7 %) 4 (31 %) 
รวม 110 53 

(48.18%) 
37  
(33.63 %) 

  
  จากขอมูลสรุปการวิเคราะหดังกลาวจะเห็นไดวา  จากอาคารตัวอยางท้ังหมด 9 อาคารท่ีทํา
การวิเคราะหมีจํานวนหองรวมท้ังหมด 110 หอง มีจํานวนหองท่ีผานเกณฑการใชหอง (Room 
Utilization Rate)  จํานวน 53  หอง คิดเปน 48.18 %  มีจํานวนหองท่ีผานเกณฑการใชพื้นท่ี  (Space 
Utilization Rate)  จํานวน 37  หอง คิดเปน 33.63 %   
  ผลสรุปท่ีหาไดจากการวิเคราะหอัตราการใชหองและอัตราการใชพื้นท่ี ของอาคารเรียน
ตัวอยางท้ัง 9 อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม   จะใชเปนแนวทางในการเปรียบเทียบ
กับการวิเคราะหหาจํานวนหองท่ีควรจะมีสําหรับมหาวิทยาลัยนครสวรรค  ยานมัทรี ตอไป  
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4.2)  ความตองการหองเรียนของกรณีศึกษา  
  การวิเคราะหเพื่อพิจารณาหาความตองการหองเรียนของทั้ง 4 คณะวิชาตัวอยาง จากการ
ประมาณการโดยใชจํานวนนกัศึกษาตามแผนการเปดรับนกัศึกษาเพื่อหาจํานวนท่ีคณะตางๆตองการ
ในการเปดรับนักศึกษาอยางเต็มท่ีและสามารถกําหนดจํานวนนักศึกษาใหเหมาะกับจาํนวนหองเรียน 
เพื่อใหอัตราการใชหองอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสมและไมตํ่ากวาเกณฑ จากการศกึษาแนวโนมการ
ขยายตัวของนกัศึกษาท้ัง 4 คณะวิชาตัวอยาง  สามารถสรุปเปนจํานวนไดดังนี ้
 
  ตาราง 4.4   จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมการขยายตัวของคณะครุศาสตร (ภาคปกติ) 
 

โปรแกรมวิชา 
ระดับ ค.บ.(ป) หอง 

จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป 
รวม 

 1 2 3 4 5 
1. ภาษาไทย 5 1 50 50 50 50 50 250 
2. ภาษาอังกฤษ 5 1 50 50 50 50 50 250 
3. สังคมศึกษา 5 1 50 50 50 50 50 250 
4. วิทยาศาสตรท่ัวไป 5 1 50 50 50 50 50 250 
5. คณิตศาสตร 5 1 50 50 50 50 50 250 
6. ปฐมวัย 5 1 50 50 50 50 50 250 
รวม   6 300 300 300 300 300 1500 

 
 ตาราง4.5จํานวนนกัศึกษาท่ีมีแนวโนมการขยายตัวของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   

 

โปรแกรมวิชา 
ระดับ 

ศศ.บ.(ป) 
หอง 

จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป  
รวม 1 2 3 4 

1. ภาษาไทย 4 1 50 50 50 50 200 
2.  ภาษาอังกฤษ 
 

4 1 50 50 50 50 200 
4 2 50 50 50 50 200 

3.  อังกฤษ(นานาชาติ) 4 1 50 50 50 50 200 
4.  พัฒนาชุมชน 4 1 50 50 50 50 200 
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ตาราง4.5จํานวนนกัศึกษาท่ีมีแนวโนมการขยายตัวของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร   
(ตอ) 
 

โปรแกรมวิชา 
ระดับ 

ศศ.บ.(ป) 
หอง 

จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป 
รวม 

1 2 3 4 
5. รัฐประศาสนศาสตร 
 

4 
4 

1 50 50 50 50 200 
2 50 50 50 50 200 

6. นิติศาสตร 4 1 50 50 50 50 200 
รวม  8 400 400 400 400 1600 

 

 
 ตาราง  4.6   จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมการขยายตัวของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

โปรแกรมวิชา 
ระดับ วท.บ

(ป) 
หอง 

จํานวนนักศึกษาแตละ
ชั้นป รวม 

1 2 3 4 
1. คณิตศาสตร 4 1 25 25 25 25 100 
2. สถิติประยุกต 4 1 25 25 25 25 100 
3. เคมี 4 1 25 25 25 25 100 
4. ฟสิกส 4 1 25 25 25 25 100 
5. ชีววิทยาประยุกต 4 1 25 25 25 25 100 
6.วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอม 

4 
1 

25 25 25 25 
100 

7. วิทยาการคอมพิวเตอร 
  

4 1 50 50 50 50 200 
 2 50 50 50 50 200 

8.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 50 50 50 50 200 

 รวม 9 325 325 325 325 1200 
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  ตาราง  4.7  จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนมการขยายตัวของคณะวิทยาการจัดการ 
 

โปรแกรมวิชา ระดับ หอง 
จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป 

รวม 
1 2 3 4 

1.การบัญชี บชบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
2. บริหารธุรกิจ (บัญชี) บธบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
3. บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
4. บริหารธุรกิจ (มนุษย) บธบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
5. เศรษฐศาสตรสหกรณ บธบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
6. เศรษฐศาสตรธุรกิจ  บธบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
7. อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  ศศบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
8.นิเทศศาสตร(ปชส.) ศศบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
9. นิเทศศาสตร (วารสาร ) ศศบ.4 ป 1 50 50 50 50 200 
10. นิเทศศาสตร (โฆษณา ) ศศบ.4 ป 1 50 50 50 50  200 
รวม   17 800 800 800 800 2000 

 

 
  จากตารางท่ี 4.4 - 4.7 จึงนําผลการคาดคะเนจํานวนนักศึกษามาเปนสวนหนึ่ง ในวิธีการ
หาความตองการหองเรียน  จากวิธีการคํานวณหาความตองการหองเรียนโดย เรืองชัย จรุงศิรวัฒนมา
ทําการวิเคราะหการพิจารณาความตองการหองเรียนตามการใชสอยเปน 3 ประเภท โดยการแยกการ
คํานวณประเภทตางๆและคํานวณขนาดความจุของหองเรียน ใหเหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษา
เพื่อใหอัตราการใชหองและอัตราการใชพืน้ท่ีมีอัตราท่ีเหมาะสม       สําหรับหองเรียน 3 ประเภท คือ 
หองเรียนบรรยาย,  หองเรียนปฎิบัติการวทิยาศาสตร,  หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  ผลการคํานวณ 3 ประเภทหองเรียนในแตละคณะวชิาตัวอยางปรากฏผลดังนี้ (จํานวน
หองเรียนตองไมนอยกวาจํานวนสูงสุดท่ีไดจากการคํานวณจากภาคตนและภาคปลาย  โดยไม
ใชคาเฉล่ีย) 
 4.2.1) ผลการพิจารณาความตองการหองเรียนของคณะครุศาสตร  
  แนวโนมการขยายตัวของคณะครุศาสตรนั้นตองการรับนักศึกษาในแตละสาขาจํานวนไม
เกิน 50 คน ตอหองเรียน จึงไดกําหนดใหมีหองเรียนขนาดเดียวคือขนาด 50 คน ไดผลการคํานวณ
ดังนี ้
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  หองเรียนบรรยาย   มีความตองการหองเรียนบรรยาย ภาคตน 19.22 หอง ภาคปลาย 15.66 
หอง   จึงควรมี 19 หอง    
  หองเรียนปฏบัิติการวิทยาศาสตร  มีความตองการหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร ในภาค
ตนไมมีความตองการหอง แตในภาคปลายตองการ 2 หอง จึงควรมี 2 หอง แตเนื่องจากหองเรียน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีขนาดท่ี เหมาะสมไมควรเกิน 25 ท่ีนัง่   ทําใหตองแบงหองเรียนออกเปน 4 
หอง  
  หองเรียนปฏบัิติการคอมพวิเตอร มีความตองการหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรภาค
ตนไมมีความตองการหอง แตภาคปลายตองการ 1  หอง   จึงควรมี 1  หอง 
 4.2.2)  ผลการพิจารณาความตองการหองเรียนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  แนวโนมการขยายตัวของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นั้นตองการรับนักศึกษาใน
แตละสาขาจํานวนไมเกนิ 50 คน ตอหอง  จึงกําหนดใหมีหองเรียนขนาดเดียวคือขนาด 50 คน และ
ไมมีความตองการหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร เนื่องจากไมมีสาขาท่ีเกี่ยวของ  ปรากฏผลในการ
คํานวณดังนี ้
  หองเรียนบรรยาย  มีความตองการหองเรียนบรรยาย ภาคตน 11.89 หอง ภาคปลาย 
11.32 หอง   จงึควรมี 12 หอง   
  หองเรียนปฏบัิติการคอมพวิเตอร มีความตองการหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ภาคตน 1.91 หอง ภาคปลาย 3.17  หอง   จึงควรมี  3 หอง 
 4.2.3) ผลการพิจารณาความตองการหองเรียนของคณะวิทยาการจัดการ  
  แนวโนมการขยายตัวของคณะวิทยาการจดัการ ตองการรับนักศึกษาในแตละสาขาจาํนวน
ไมเกิน 50 คน ตอหองเรียน จึงไดกําหนดใหมีหองเรียนขนาดเดียวคือขนาด 50 คน และไมมีความ
ตองการหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร เนื่องจากไมมีสาขาท่ีเกี่ยวของ  ปรากฏผลในการคํานวณ
ดังนี ้
  หองเรียนบรรยาย  มีความตองการหองเรียนบรรยาย ภาคตน 30.91 หอง ภาคปลาย 
28.55 หอง   จงึควรมี 31 หอง   
  หองเรียนปฏบัิติการคอมพวิเตอร มีความตองการหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ภาคตน 1.95 หอง ภาคปลาย 3.27  หอง   จึงควรมี 4  หอง 
 4.2.4) ผลการพิจารณาความตองการหองเรียนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  แนวโนมการขยายตัวของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองการรับนักศึกษาท้ัง 25 คน 
สําหรับ 6 สาขาและ 50 คน สําหรับ 2 สาขา จึงไดกําหนดใหมีหองเรียนสองขนาดคือขนาด 25  ท่ีนัง่ 
(6 สาขา) และ 50 ท่ีนั่ง (2 สาขา) 
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  หองเรียนบรรยาย มีความตองการหองเรียนบรรยายขนาด 25 คน ภาคตน 6.42 หอง ภาค
ปลาย 5.57 หอง จึงควรมี  7 หอง   ความตองการหองเรียนบรรยายขนาด 50 คน ภาคตน 2.55 หอง 
ภาคปลาย 1.98 หอง    จึงควรมี 3 หอง    
  หองเรียนปฏบัิติการวิทยาศาสตร   มีความตองการหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรขนาด 
25 คน ภาคตน 9.1 หอง ภาคปลาย 7.76  หอง   ดังนัน้หองเรียนภาคบรรยายขนาด 25 คน   จึงควร
มี 9 หอง  
  หองเรียนปฏบัิติการคอมพวิเตอร มีความตองการหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ขนาด 50 คน ภาคตน 2.73 หอง ภาคปลาย 2.64 หอง ดงันั้นหองเรียนภาคบรรยายขนาด 50 คน จงึ
ควรมี  3  หอง 
  สรุปการพิจารณาหาความตองการหองเรียนของหองเรียนท้ัง 4 คณะ พบวามีหองเรียนท่ี
ตองการรวมท้ังส้ิน 97 หอง มีจํานวนหองเรียนบรรยาย  69.56 % จํานวนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
15.22 %   จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  15.22 %  สวนใหญเปนหองเรียนขนาด  50 ท่ีนั่ง 
ยกเวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีท้ังหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่งและ 50 ท่ีนั่ง  สรุปจํานวนหอง
ตามตารางไดดังนี ้ 
 
ตาราง   4.8   ความตองการหองเรียนบรรยาย หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรของท้ัง 4 
คณะ 

คณะ 

จํานวนหองเรียน
บรรยาย 
(หอง) 

จํานวน
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

(หอง) 

จํานวน
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

(หอง) 
รวม 

ขนาด 25 
ท่ีนั่ง 

ขนาด 50 
ท่ีนั่ง 

ขนาด 25 ท่ีนั่ง ขนาด 50 ท่ีนั่ง 

1.คณะครุศาสตร 0 19 4 1  
2.คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

0 13 0 3  

3.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

7 3 9 3  

4.คณะวิทยาการจัดการ 0 31 0 4  

 รวม 7 66 13 11 97 
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4.3)  ประเภทและรูปแบบของหองเรียน การจัดสรรจํานวนและพื้นท่ีหองเรียนใหกับอาคาร
สําหรับอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี 
  เปนการศึกษาและวิเคราะหหารูปแบบหองเรียนและขนาดพ้ืนท่ีของหองเรียน ท่ีเหมาะสม
กับจํานวนนกัศึกษาและรูปแบบของการเรียนการสอน  มีมาตรฐานของขนาดพ้ืนท่ีหองเรียนท่ี
สามารถใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใชหองเรียนและพ้ืนท่ี 
รวมถึงมีการจดัสรรจํานวนและพ้ืนท่ีหองเรียนใหกับอาคารสําหรับอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ยานมัทรี   ไดผลการศึกษาดังนี ้
 
 4.3.1) การนําเสนอรูปแบบหองเรียนสําหรับมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี 
  จากผลการคํานวณหาความตองการหองเรียนและประเภทของหองเรียนสําหรับอาคารเรียน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  ไดผลดังนี ้
   1) หองเรียนบรรยายขนาด 25 ท่ีนั่ง   จํานวน 7 หอง 
   2) หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง   จํานวน 66 หอง 
   3) หองเรียนปฎิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด   25 ท่ีนั่ง   จํานวน 13 หอง 
   4) หองเรียนปฎิบัติการ Computer   ขนาด 50 ท่ีนั่ง   จํานวน 11 หอง 
  โดยรูปแบบของหองเรียนในแตละแบบศึกษาจากเกณฑมาตรฐานตางๆในบทท่ี 2 รวมถึง
ศึกษาจากหนังสืออางอิง ไดแก Architect Data ซ่ึงใชเปนมาตรฐานสําหรับพื้นฐานการออกแบบ
สําหรับงานสถาปตยกรรมรวมท้ังไดศึกษารูปแบบหองเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค เดิม 
นํามาวิเคราะหและประมวลผลรวมกันไดรูปแบบหองเรียนประเภทตางๆ ดังนี้ 
   4.3.1.1) การเสนอรูปแบบหองเรียนบรรยายขนาด 25 ท่ีนัง่ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทรี 
   เนื่องจาก อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เดิม ไมมีหองเรียนขนาด 25 ท่ี
นั่ง จากการวิเคราะหโดยวิธีขางตน จึงไดหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง  สําหรับคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พื้นท่ีหอง 8 ม. x 5 ม. (40 ตรม.)  มีประตูเขา - ออก 1 ทาง  จัดใหกระดานดาํและโตะ
อาจารยอยูดานหนาหอง  และมีหนาตางและชองแสง 1 ดาน เต็มความยาวผนัง   
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รูปท่ี 4.1   ผังพื้นหองเรียนบรรยายขนาด 25 ท่ีนั่ง 

 
  4.3.1.2) การนําเสนอรูปแบบหองเรียนบรรยายขนาด  50 ท่ีนั่ง สําหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ยานมัทรี 
  ขนาดพื้นท่ีหอง 8 ม. x 10 ม. (80 ตรม.) มีการจัดกลุมท่ีนั่งแบงออกเปนสองฝงทางเดิน
ระหวางกลาง ดานขางและดานหลัง  จัดใหกระดานดําและโตะอาจารยอยูดานหนาหอง  มีประตูเขา - 
ออก 2 ทาง และหนาตางเต็มความยาวผนัง   

 

 
รูป 4.2  ผังพื้นหองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง 
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  และเม่ือนําหองเรียนบรรยายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค  ยานมัทรีขนาด 50 ท่ีนั่ง  มาเปรียบเทียบกันมีรายละเอียดของหองเรียนดังนี ้
 
ตาราง 4.9 ตารางการเปรียบเทียบหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม (รูปท่ี 1-3) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี (รูปท่ี 4) ขนาด 50 ท่ีนั่ง (หองเรียนท้ังหมดจะแสดงเฉพาะ
ผังพื้น ไมรวมพื้นท่ีทางต้ัง) 
 

ชื่ออาคาร ผังพืน้หองเรียน 

- อาคารเรียนรวม  
- อาคารครุศาสตร    
- ศูนยภาษา 

(1) 

 
ขนาดพื้นท่ี 8 x 8 ม. (64 ตรม.) หองเรียนความจุ 50 ท่ีนัง่จัดเปนกลุมเดียว
ไมมี ทางเดินระหวางกลางมีประตูเขาออก 2 ทางมีหนาตางเต็มความยาว
ผนัง 
 

อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ 

(2) 

 
ขนาดพื้นท่ี 8 x 9.5ม. (76 ตรม.) หองเรียนความจ ุ 50 ท่ี นั่งจัดเปนกลุม
เดียวไมมีทางเดินระหวางกลางมีประตูเขาออก 2ทาง มีหนาตางและชอง
แสง เต็มความยาวผนัง 
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ตาราง  4.9 ตารางการเปรียบเทียบหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม (รูปท่ี 1-3) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี (รูปท่ี 4) ขนาด 50 ท่ีนั่ง (ตอ) 
 

ชื่ออาคาร ผังพืน้หองเรียน 

อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ 
 

(3) 

 
 

 ขนาดพื้นท่ี   8 ม. x 12 ม. (96 ตรม.)หองเรียนความจุ 55 ท่ีนั่งแบงไดเปน
สองฝงมีทางเดินระหวางกลางมีประตูเขาออก 2 ทางมีหนาตางและชอง
แสง เต็มความยาวผนัง 

อาคารเรียนท่ี
ออกแบบใหม 
สําหรับมหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  
ยานมัทรี 

(4) 

 
ขนาดพื้นท่ี 8 x 10 ม. (80 ตรม.)หองเรียนความจุ 56 ท่ีนัง่แบงไดเปนสอง
ฝงมีทางเดินระหวางกลาง มีประตูเขาออก 2 ทางมีหนาตางและชองแสง 
เต็มความยาวผนัง 
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  4.3.1.3) การนําเสนอหองเรียนปฎิบัตกิารวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง สําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี 
  หองเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรขนาด 24 ท่ีนั่ง ขนาดพื้นท่ี 12 ม. x 9.5 ม. (114 ตรม.)  
แบงเปนโตะปฏิบัติการทางวทิยาศาสตรจํานวน 6 โตะ (4-5 คน/โตะ) จดัเปนทางเดินโดยรอบ มี
ชองวางระหวางโตะ   ตูเก็บอุปกรณและเคร่ืองมือติดผนัง 3 ดาน   กระดานดําและโตะอาจารยอยู
ดานหนาหอง  มีประตูเขาออก 2 ทางและหนาตางระบายอากาศ 
 

 

 
 

รูป 4.3 ผังพื้นหองเรียนปฎิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง 
 
  เม่ือนําหองเรียนปฎิบัติการวทิยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี มาเปรียบเทียบกันจะสรุปไดดังนี ้
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ตาราง 4.10   ตารางการเปรียบเทียบหองเรียนปฎิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม (รูปท่ี 1-2) และมหาวิทยาลัยราชภฏั ยานมัทรี  (รูปท่ี 3) 
 

ชื่ออาคาร ผังพืน้หองเรียน 

อาคารคณะ
วิทยาศาสตร 

(1) 

 
 ขนาดพื้นท่ี 12 ม. X 8 ม. (96 ตรม.)หองเรียนความจุ 24 ท่ีนั่งแบงโตะ
ปฏิบัติการเปน 6 โตะ (4-5 คน/โตะ) มีทางเดินโดยรอบ มีตูเก็บอุปกรณ
และเคร่ืองมือติดผนัง 2 ดาน มีกระดานดําและโตะอาจารยอยูดานหนา
หอง มีประตูเขาออก 2 ทางมีหนาตางระบายอากาศ  

อาคารศูนย
วิทยาศาสตร 

(2) 

 
ขนาดพื้นท่ี 12 ม. X 9 ม. (108 ตรม.)หองเรียนความจุ 24 ท่ีนั่ง แบงโตะ
ปฏิบัติการเปน 6 โตะ (4-5 คน/โตะ) มีทางเดินโดยรอบ มีตูเก็บอุปกรณ
และเคร่ืองมือติดผนัง 3 ดาน มีกระดานดําและโตะอาจารยอยูดานหนา
หอง มีประตูเขาออก 2 ทาง มีหนาตางระบายอากาศ 
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ตาราง 4.10   ตารางการเปรียบเทียบหองเรียนปฎิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม (รูปท่ี 1-2) และมหาวิทยาลัยราชภฏั ยานมัทรี  (รูปท่ี 3) (ตอ) 
 

ชื่ออาคาร ผังพืน้หองเรียน 

อาคารเรียนท่ี
ออกแบบใหม 
สําหรับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค  
ยานมัทรี 

(3) 

 
ขนาดพื้นท่ี 12 ม. x 9.5 ม. (114 ตรม.)  โตะวิทยาศาสตร 6 โตะ ทางเดิน
โดยรอบมีชองวางระหวางโตะ ตูเก็บอุปกรณและเคร่ืองมือติดผนัง 3 ดาน   
กระดานดําและโตะอาจารยอยูดานหนาหอง  มีประตูเขาออก 2 ทางและ
หนาตางระบายอากาศ 

 
  4.3.1.4) การนําเสนอหองเรียนปฎิบัตกิารคอมพิวเตอรขนาด50 ท่ีนั่ง สําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี 
  หองเรียนปฎิบัติการคอมพิวเตอร ขนาดพื้นท่ี   12 ม. x 10 ม. (120 ตรม.)  ความจุ 50 ท่ีนั่ง 
มีทางเดินกลางและดานหลัง แบงเคร่ือง Computer ออกเปนดานละ 25 ท่ีนั่ง   จัดใหกระดานและโตะ
อาจารยอยูดานหนาหอง มีประตูเขาออก 2 ทาง และ ชองแสง / หนาตางและชองแสงท่ีผนัง 1ดาน 
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รูป 4.4 ผังพื้นหองเรียนปฎิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด 50 ท่ีนั่ง 

 
  เม่ือนําหองเรียนปฎิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 50 ท่ีนั่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เดิมและมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี มาเปรียบเทียบกันจะสรุปไดดังนี ้
 
ตาราง  4.11  ตารางการเปรียบเทียบหองเรียนปฎิบัติการ Computer  ขนาด 50 ท่ีนั่ง ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคปจจุบัน(รูปท่ี 1) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยานมัทรี  (รูปท่ี 2) 
 

ชื่ออาคาร ผังพืน้หองเรียน 

อาคารสํานักวทิย
บริการ 

(1) 

 
 ขนาดพื้นท่ี  8 ม. x 8 ม. (64 ตรม.)หองเรียนความจุ 32  ท่ีนั่งมีทางเดิน
กลาง แบงเคร่ือง Computer ออกเปนดานละ 4 ท่ีนั่ง มีกระดานและโตะ
อาจารยอยูดานหนาหองประตูเขาออก 2 ทาง มีชองแสง / หนาตางท่ี 
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ตาราง  4.11  ตารางการเปรียบเทียบหองเรียนปฎิบัติการ Computer  ขนาด 50 ท่ีนั่ง ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคปจจุบัน(รูปท่ี1 )และมหาวิทยาลัยราชภัฏยานมัทรี(รูปท่ี2)  (ตอ) 
 

ชื่ออาคาร ผังพืน้หองเรียน 

อาคารเรียนท่ี
ออกแบบใหม 
สําหรับมหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  
ยานมัทรี 

(1) 

 
 

 ขนาดพื้นท่ี  12 ม. x 10 ม. (120 ตรม.)หองเรียนความจุ 50 ท่ีนั่งมีทางเดิน
กลาง และดานหลังแบงเคร่ือง Computer ออกเปนดานละ 5 ท่ีนั่ง มี
กระดานและโตะอาจารยอยูดานหนาหอง มีประตูเขาออก 2 ทาง มีชอง
แสง / หนาตางท่ีผนัง 1ดาน 

 
 4.3.2) การแบงจํานวนหองเรียน และกําหนดพื้นท่ีแตละอาคารของกรณีศึกษา    
  เม่ือมีผลสรุปการพิจารณาหาความตองการที่แทจริงของแตละคณะแลว จึงไดทําการจดัแบง
หองเรียนสําหรับแตละอาคารเพื่อจัดวางจํานวนหองใหลงตัวในแตละอาคารซ่ึงเปนการทดลองโดย
ใชแนวคิดในการใชพื้นท่ีหองเรียนรวมกนัใหทุกอาคารเปนทรัพยากรสวนกลางใหทุกคณะสามารถ
ใชรวมกนัได ใหจํานวนหองเรียนและพ้ืนท่ีหองเรียนสามารถใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยตองมี
การจัดตารางสอนใหสอดคลองกับจํานวนหองเรียนท่ีมีอยู ใหมีลักษณะกระจายการใชไปทุกๆ
หองเรียน จากการศึกษาประเภทของอาคารเรียนสามารถจัดแบงใหมีอาคาร 7 อาคารคือ  

  1) อาคารคณะครุศาสตร 
  2) อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  3) อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
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  5) อาคารเรียนรวม 
  6) อาคารศูนยวิทยาศาสตร 
  7) อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร (สารสนเทศ) 

  แนวคิดการทดลองใหมี 7 อาคารคือใหมีอาคารเรียนของคณะวิชาตัวอยาง(อาคาร1-4)  
สวนอาคารที่เหลืออีก 3 อาคาร (อาคาร5-7) คืออาคารท่ีรองรับประเภทของหองเรียนท่ีมาจากการ
พิจารณาหาความตองการหองเรียน ไดแก หองเรียนบรรยาย  หองเรียนปฏิบัติการวทิยาศาสตร และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  การทดลองการแบงหองเรียนใหแตละอาคารมีแนวคิดในการแบง
หองเรียนดังนี้  
  1) ใหอาคารเรียนของท้ัง 4 คณะวิชาตัวอยางมีหองเรียนตามจํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอน
โดยมีเฉพาะหองเรียนบรรยายเทานั้น 
  2) หองเรียนบรรยายจดัรวมไวท่ีอาคารเรียนรวมท้ังหมด โดยไมระบุวาเปนหองเรียน
เฉพาะของคณะใดๆ สามารถใชงานไดในทุกการเรียนการสอนแตอาจตองมีการปรับเปล่ียนครุภณัฑ 
ใหเหมาะสมกบัการเตรียมการสอน 
  3) หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร จัดรวมไวท่ีอาคารศูนยวิทยาศาสตร
และอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  (สารสนเทศ) 
  4) หองเรียนบรรยาย (อาคารเรียนรวม) หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร (อาคารศูนย
วิทยาศาสตร) หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร (อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ท้ังสามอาคารถือ
เปนอาคารท่ีเปนทรัพยากรสวนกลาง ทุกคณะวิชาสามารถมาใชได   
  5) เพิ่มหองเรียนขนาด 100 ท่ีนั่ง ไวสําหรับการเปนหองเรียนรวมใหญและหอง
เอนกประสงค  
  จากขอ 1-5 ไดขอสรุปการแบงจํานวนหองและจํานวนพืน้ท่ีตามการพิจารณาความตองการ
หองเรียน  ตามตารางดังนี ้
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ตาราง 4.12   ผลการแบงจํานวนหองและจํานวนพื้นท่ีตามการพิจารณาความตองการหองเรียน  
 

ชื่ออาคาร 

จํานวน
หอง
ขนาด 
25 ท่ีนั่ง 

จํานวน
หอง
ขนาด 
50 ท่ีนั่ง 

จํานวน
หอง
ขนาด 
100  
ท่ีนั่ง 

รวม
จํานวน
หองเรียน
ในแตละ
อาคาร 

ประเภทของ
หองเรียน 

1.อาคารคณะครุศาสตร - 6 - 6 
หองเรียน
บรรยาย 

2.อาคารคณะมนุษยศาสตร - 6 - 6 
หองเรียน
บรรยาย 

3.อาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

6 3 - 9 
หองเรียน
บรรยาย 

4.อาคารคณะวิทยาการจัดการ - 10 - 10 
หองเรียน
บรรยาย 

5.อาคารเรียนรวม - 41 1 42 
หองเรียน
บรรยาย 

6.อาคารศูนยวทิยาศาสตร 13 - - 13 หองปฏิบัติการ 
7.อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร
(สารสนเทศ) 

- 11 - 11 หองปฏิบัติการ 

รวมจํานวนหองเรียนท้ังหมด 19 76 1 97  

 
  และเม่ือไดนําขนาดหองเรียนประเภทตางๆ มาคํานวณกับจํานวนหองเรียนและพ้ืนท่ีในขอ 
4.3.1 ไดผลของขนาดพ้ืนท่ีในแตละอาคารเรียนตามตารางน้ี   
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ตาราง 4.13  ผลของขนาดพ้ืนท่ีในแตละอาคารเรียน 
 

ชื่ออาคาร 

พ้ืนท่ีหองเรียนบรรยาย /หองปฏิบัติการในแตละอาคาร 

ประเภท 
ของหอง 

หองขนาด 25ท่ีน่ัง หองขนาด 50ท่ีน่ัง หองขนาด 100ท่ีน่ัง รวม
พ้ืนท่ี
หองเรียน
ท้ังหมด
(ตรม.) 

จํานวน
หอง 
 

พื้นท่ี
ตอ
หอง 
(ตรม.) 

รวม
พื้นท่ี 
(ตรม.) 

จํานวน
หอง 
 

พื้นท่ี
ตอ
หอง 
(ตรม.) 

รวม
พื้นท่ี 
(ตรม.) 

จํานวน
หอง 
 

พื้นท่ี
ตอ
หอง 
(ตรม.) 

รวม
พื้นท่ี 
(ตรม.) 

1.อาคาร
คณะครุ
ศาสตร 

- - - 6 80 480 - - - 480 บรรยาย 

2.อาคาร
คณะมนุษย
ศาสตร 

- - - 6 80 480 - - - 480 บรรยาย 

3.อาคาร
คณะ
วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลย ี

6 40 240 3 80 240 - - - 480 บรรยาย 

4.อาคาร
คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

- - - 10 80 800 - - - 800 บรรยาย 

5.อาคาร
เรียนรวม 

- - - 41 80 3,280 1 100 136 3,416 บรรยาย 

6.อาคาร
ศูนย
วิทยาศาสตร 

13 114 1,482 - - - - - - 1,482 ปฏิบัติการ 

7.อาคาร
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
(สารสนเทศ) 

- - - 11 120 1,320 - - - 1,320 ปฏิบัติการ 

   1,722   6,600   136 8,458  
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4.4 การเปรียบเทียบจํานวนและพื้นท่ีระหวางหองเรียนในปจจุบันและหองเรียนท่ีมาจากการ
พิจารณาหาความตองการหองเรียน 
  หลังจากมีการศึกษาจํานวนและพื้นท่ีหองเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคใน
ปจจุบัน และจากการพจิารณาความตองการสําหรับอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ยานมัทรี นั้น จึงไดนํามาเปรียบเทียบเพื่อหาผลตางดังนี้ 
 
 4.4.1) การเปรียบเทียบจํานวนหองเรียน 
 ผลตางระหวางอาคารเรียนเดิมและอาคารเรียนในยานมัทรี พบวาจํานวนหองเรียนลดลง 14 
หอง ดังรายละเอียดดังนี ้
 
 ตาราง  4.14  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนของหองเรียนระหวางอาคารเรียนเดิมและอาคาร
 เรียนในยานมัทรีและผลตางในการเปรียบเทียบ 
 

อาคาร 
จํานวนหองเรียน
(เดิม) 

จํานวนหองเรียน
สําหรับยานมัทรี
(ใหม)  

ผลตางในการ
เปรียบเทียบ 

1.อาคารคณะครุศาสตร 9 6 ลดลง 3 หอง 
2.อาคารคณะมนุษยศาสตร 9 6 ลดลง 3 หอง 
3.อาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

12 9 ลดลง 3 หอง 

4.อาคารคณะวิทยาการจัดการ 12 10 ลดลง 2 หอง 
5.อาคารเรียนรวม 45 42 ลดลง 3 หอง 
6.อาคารศูนยวทิยาศาสตร 16 13 ลดลง 3 หอง 
7.อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร(สารสนเทศ) 

8 11 เพิ่มข้ึน 3 หอง 

รวม 111 97 ลดลง 14 หอง 

 
 หมายเหตุ  อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในปจจบัุน หมายถึง อาคารศูนย
ภาษา,  อาคารเรียนรวม 10,   อาคารเรียนรวม 14  
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 4.4.2) การเปรียบเทียบจํานวนของหองเรียนเดิมและหองเรียนในยานมัทรี (ใหม) โดยแยก
ตามประเภทและขนาดหอง  
 เม่ือไดนําจํานวนหองเรียนโดยแยกตามประเภทและขนาดหอง ท่ีมีอยูในปจจุบันและจากการ
คํานวณมาเปรียบเทียบกันโดยแบงการใชสอยออกเปน 3 ประเภท ไดแก หองเรียนบรรยาย หองเรียน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร และแบงจํานวนท่ีนั่งออกเปน 3 ขนาด คือ 
หองเรียนขนาด 25 ,50 และ 100 ท่ีนั่ง แลวนํามาเปรียบเทียบกัน พบวาจํานวนหองเรียนท้ังหมดของ
ยานมัทรี จะมีจํานวนนอยกวาหองเรียนเดมิ  จํานวน 14 หอง 
 
 ตาราง 4.15  เปรียบเทียบจาํนวนหองเรียนท่ีมีในปจจุบันกับจํานวนหองเรียนโดยแยกตาม
 ประเภทและขนาดหอง  ท่ีไดจากการคํานวณ 

ประเภทและขนาดท่ีนัง่
ของหองเรียน 

จํานวนหองเรียนเดิม 
จํานวนหองเรียนท่ีได
จากการพิจารณา
หองเรียน 

ผลตางใน
การ
เปรียบเทียบ 

หองเรียนบรรยาย    

25 ท่ีนั่ง 0 6 เพิ่ม 6 หอง 

50 ท่ีนั่ง 79 66 ลด 13 หอง 

100 ท่ีนั่ง 4 1 ลด 3 หอง 

หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

   

25 ท่ีนั่ง 20 13 ลด 7 หอง 

50 ท่ีนั่ง    

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

   

25 ท่ีนั่ง 7 0 ลด 7 หอง 

50 ท่ีนั่ง 
0 11 

เพิ่ม 11 
หอง 

  

111 97 
ลดลงจาก

ปจจุบัน 14 

หอง 
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 4.4.3) การเปรียบเทียบพื้นท่ีของหองเรียน 
  การเปรียบเทียบพื้นท่ีของหองเรียนของอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี (ใหม)  พบวามีจํานวนพื้นท่ีลดลง 514.25  ตรม. 
 
 ตาราง 4.16 เปรียบเทียบพืน้ท่ีของหองเรียนของอาคารเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เดิมและมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคยานมัทรี 
 

อาคาร 
พื้นท่ีของหองเรียน
เดิม (ตรม.) 

พื้นท่ีของหองเรียน 
ยานมัทรี (ตรม.) 

ผลตางในการ
เปรียบเทียบ 

1.อาคารคณะครุศาสตร 544 480 ลดลง 64 ตรม. 
2.อาคารคณะมนุษยศาสตร 648 480 ลดลง 168 ตรม. 
3.อาคารคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

992 
 

480 ลดลง 512 ตรม. 

4.อาคารคณะวิทยาการจัดการ 821.25 800 ลดลง 21.25 ตรม. 
5.อาคารเรียนรวม 4,103 3,416 ลดลง 687 ตรม. 
6.อาคารศูนยวทิยาศาสตร 1,416 1,482 ลดลง 66 ตรม. 
7.อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร(สารสนเทศ) 

448 
 

1,320 เพิ่มข้ึน 872 ตรม. 

รวม 8,972.25 8,458 พื้นท่ีลดลง 
514.25 ตรม. 

 
 4.4.4) การเปรียบเทียบพื้นท่ีของหองเรียนในปจจุบันและหองเรียนในกรณีศึกษา แยกตาม
ประเภทและขนาดหอง  
 เม่ือเปรียบเทียบจํานวนพื้นท่ีท้ังหมดโดยแยกตามประเภทและขนาดของหองเรียน พบวาพืน้ท่ีท่ี
หาไดจากการคํานวณพิจารณาหาความตองการสําหรับ ยานมัทรี มีพืน้ท่ีลดลงจากปจจุบัน 514.25 
ตรม. 
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 ตาราง  4.17  การเปรียบเทียบพื้นท่ีของหองเรียนในปจจุบันและหองเรียนยานมัทรี  แยกตาม
ประเภทและขนาดหอง 
 

ประเภทและขนาดท่ีนัง่ 
ของหองเรียน 

พื้นท่ีหองเรียนของ
อาคารเดิม 
รวมท้ังหมด 
(ตรม.) 

พื้นท่ีหองของ
หองเรียน ยานมัทรี
รวมท้ังหมด 
(ตรม.) 

ผลตางในการเปรียบเทียบ 

หองเรียนบรรยาย    
25 ท่ีนั่ง - 240 เพิ่มข้ึน 240 ตรม. 
50 ท่ีนั่ง 5,729.25 5,280 ลดลง  449.25 ตรม. 
100 ท่ีนั่ง 512 136 ลงลง  376 ตรม. 
หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร    
25 ท่ีนั่ง 1,416 1,482 ลดลง  801 ตรม. 
50 ท่ีนั่ง - - - 
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร    
25 ท่ีนั่ง 448 - ลดลง  448 ตรม. 
50 ท่ีนั่ง - 1,320 เพิ่มข้ึน 1,320 ตรม. 

  8,972.25 8,458 
พื้นท่ีลดลงจากปจจุบัน  
514.25 ตรม. 

 
4.5   รูปแบบผังอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
ยานมัทรี     
  แนวคิดในการพัฒนารูปแบบของผังการจัดวางอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทรี ใชหลักเกณฑการวางผังในแบบการใชพื้นท่ีรวมใชรูปแบบผังในแบบ 
Concentric Pattern System โดยใหอาคารเรียนรวม, อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร, อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร มีลักษณะเปนทรัพยากรสวนกลางจัดวางตําแหนงความสัมพันธของทรัพยากรรวมหรือ
ทรัพยากรสวนกลาง โดยวิธีการหา จดุศูนยมวลหรือจดุศูนยถวง (Center of Mass)   
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  การวางผังอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวมโดยวิธีการหา จุดศูนยมวลหรือจุดศูนยถวง 
(Center of Mass)  เปนการหาตําแหนงของอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร อาคาร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยใชหลักของ Center of Mass เพื่อหาตําแหนงท่ีต้ังของท้ังสามอาคาร ซ่ึง
เปนศูนยกลางการเรียนหรือทรัพยากรสวนกลางของ 4 คณะวิชาตัวอยางตามวิธีการในบทท่ี 3 ไดผล
ดังนี ้
 4.5.1)   การหาตําแหนงของอาคารเรียนรวม  
  ผลการหาตําแหนงของอาคารสวนกลางตามท่ีไดจากสมการดังวิธีการในบทท่ี 3 เม่ือนํามา 
Plot ลงในแผงตารางแลวพบวาตําแหนงของหองบรรยาย ซ่ึงใชโดยท้ัง 4 คณะวิชา นั้นอยูใน
ตําแหนง Xcm = 157.991 และ Ycm = 198.914  เม่ือทําการ Plot คาพิกัดแลวพบวาอยูในบริเวณ
ศูนยกลางเนื่องจากท้ัง 4 คณะมีจํานวน Population ในการใชอาคารเรียนรวมใกลเคียงกัน แตจะคอน
ไปทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวทิยาการจัดการ 
 

 
รูป 4.5 แสดงตําแหนงของอาคารเรียนรวมท่ีไดจากการ Plot คาในแกน  X และ Y 
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 4.5.2)   การหาตําแหนงของอาคารวิทยาศาสตร  
  ผลท่ีไดจากการคํานวณตามสมการ เม่ือนํามา Plot ลงในแผงตารางแลวพบวา ตําแหนงของ
อาคารวิทยาศาสตร นั้นอยูในตําแหนง Xcm = 109.574  ,Ycm = 74.89 อยูใกลกับคณะครุศาสตรและ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนื่องจากทั้ง 2 คณะวิชามีการเรียนการสอนในสาขาวทิยาศาสตร 

  รูป 4.6  แสดงตําแหนงของอาคารวิทยาศาสตรท่ีไดจากการ Plot คาในแกน  X และ Y 
 
 4.5.3)  การหาตําแหนงของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
  ผลท่ีไดจากการคํานวณตามสมการ เม่ือนํามา Plot ลงในแผงตารางแลวพบวา ตําแหนงของ
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร นั้นอยูในตําแหนง Xcm = 75.189 , Ycm = 236.61 ตําแหนงของ
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรจะอยูใกลกับ คณะวิทยาการจดัการและคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เนือ่งจากมีวิชาและสาขาท่ีเกี่ยวของกับการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรมากเปนพิเศษ 

รูป 4.7  แสดงตําแหนงของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีไดจากการ Plot คาในแกน  X และ Y 
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4.5.4)  ผลการรวมตําแหนงท้ัง 3 อาคาร  
  เม่ือไดนําตําแหนงของอาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร มารวมกนัในตารางเดียวกัน ปรากฏดงันี้ 

รูป 4.8   ตําแหนงของอาคารเรียนท้ัง 3 อาคาร 
 
 4.5.5)  การกําหนดขนาดพ้ืนท่ีของอาคารท้ัง 7 อาคาร 
  เปนการใชพืน้ท่ีจริงท่ีคํานวณไดในขอ 4.3.2 นํามาเปนพื้นท่ีของอาคารเรียนท้ัง 7 อาคาร 
โดยใหเปนพืน้ท่ี 1 ช้ัน เพื่อใหเห็นถึงขนาดของแตละอาคารวางไดผลดังนี ้

 รูป 4.9 แสดงแนวคิดในการวางตําแหนงของผัง โดยแสดงการรวมพ้ืนท่ีของอาคารท้ังหมดโดย
 ไมแสดงช้ันความสูง 
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4.5.6) การกําหนดเสนทางการสัญจรเขาสูแตละอาคาร  
  เพื่อใหรูปแบบการวางผังอาคารสอดคลองกับแนวคิด Radial Plan และ Concentric Pattern 
จึงไดทําการทดลองกําหนดเสนทางการเดนิโดยใหมีทางเดินตรงจากแตละคณะเขามาสูในศูนยกลาง
คืออาคารเรียนรวมแลวจึงสรางทางเดินลอมรอบอาคารเรียนรวม แลวจึงกระจายเสนทางไปสูอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรซ่ึงจะเห็นไดวาทุกๆอาคารจะกระจายออก
จากอาคารเรียนรวมเปนลักษณะแบบปกกระจายเปนรัศมี(ไดทําการหมุนแกนของผังใหเปนแกน
เอียง 45 องศาเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ)  ไดรูปแบบดังนี ้

 
รูป 4.10  ผังแสดงแนวความคิดการทดลองวางผังแบบพื้นท่ีรวม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทรี  
 

  จากรูป 4.10  สามารถสรุปผลจากการวางตาํแหนงอาคารลงในผังแบบการใชทรัพยากรรวม 
ไดผลของระยะทางและระยะการเดนิโดยเฉล่ีย ดังนี้  

 

 
เสนทางการเดิน 
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  1) ระยะทางจากคณะครุศาสตรไปอาคารเรียนรวม มีระยะทาง 106 เมตร (2.9 นาที) ไป
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ระยะทาง 121 เมตร (3.36 นาที) ไปอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ระยะทาง226.75 เมตร  คิดรวมระยะทางท้ังหมดโดยเฉล่ีย 151.2  เมตร (4.2 นาที)  
  2) ระยะทางจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไปอาคารเรียนรวมมีระยะทาง 76.16
เมตร (2.1 นาที) ไปอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระยะทาง 182.2 เมตร (5 นาที)  คิดรวมระยะทาง
ท้ังหมดโดยเฉลี่ย  131.18 เมตร ( 3.6 นาที) 
  3) ระยะทางจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปอาคารเรียนรวม มีระยะทาง 80.8 
เมตร (2.24 นาที) ไปอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ระยะทาง 124.9 เมตร (3.47 นาที) อาคาร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระยะทาง 128 เมตร (3.5 นาที) คิดรวมระยะทางท้ังหมดโดยเฉล่ีย 111.3  
เมตร (3 นาที) 
  4) ระยะทางจากคณะวิทยาการจัดการไปอาคารเรียนรวม มีระยะทาง 90.36 เมตร (2.51 
นาที)ไปอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระยะทาง 100.85 เมตร (2.8 นาที) คิดรวมระยะทางท้ังหมด
โดยเฉล่ีย 96.65 เมตร (2.7 นาที ) 
  5) ตําแหนง ของอาคารเรียนรวม  อยูบริเวณศูนยกลางของทุกคณะวิชา สามารถเดินเรียน
ไดในระยะทางและระยะเวลาใกลเคียงกันมีทางเดินลอมรอบเปนลักษณะวงเวียน  โดยเสนรอ
บวงมีความยาว  303  เมตร (คิดเปนระยะเวลาการเดิน 8.42 นาที) และมีทางเดินแตกออกจากวงเวียน
แยกไปสูอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  พื้นท่ีโลงระหวางทางเดิน
และอาคารเรียนรวม สามารถนํามาใชเปนสถานท่ีพักผอน และสันทนาการ เพื่อเปนการสนับสนุน
ใหเกดิการปฏิสัมพันธของนักศึกษาได 
  6)  ตําแหนงของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร อยูใกลกับอาคารคณะครุศาสตรและ
อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนือ่งจากท้ัง 2 คณะมีสาขาท่ีตองใชอาคารนี้เปนหลักในการ
เรียนภาคปฏิบัติ  ทําใหมีความสะดวกในการเขาถึงและลดระยะทางการเดินในการเปล่ียนคาบเรียน 
  7) ตําแหนงของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร อยูใกลกับอาคารคณะวิทยาการจัดการและ 
อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เนื่องจากท้ัง 2 คณะมีปริมาณของ Population ในการใช
อาคารนี้สูงเทาๆกัน ทําใหเกดิความสะดวกในการเขาถึงและใชเวลานอยในการเปล่ียนคาบเรียน 
 
 4.5.7) การเปรียบเทียบผังมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคเดิมกับผังมหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครสวรรค  ยานมัทรี 
  จากการศึกษาและวิเคราะหผังแมบทมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคเดิม พบวาลักษณะ
ของการวางผัง เปนแบบ Linear และ Cross Pattern of Growth ซ่ึงมีแกนตางๆซ่ึงเปนถนนในการ
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เช่ือมตอกันตําแหนงของอาคารเรียนตัวอยางท้ัง 9 อาคาร มีลักษณะการกระจายตัวเนื่องจากอาคาร
แยกออกเปนอิสระแตสวนใหญอยูในศูนยกลางของผังแมบทซ่ึงถือเปนกลุม Zone การศึกษาหลัก
ของมหาวิทยาลัย การติดตอกันระหวางอาคารสามารถเดินถึงกันไดอยางท่ัวถึงในระยะทางท่ีไมไกล
นัก เนื่องจากถนนมีลักษณะเปน Loop ทางเดินสวนใหญเดินกลางแจงไมมีหลังคาคลุม 
 

 
  

1)  อาคาร 1  คณะวิทยาการจดัการ2. 
2)  อาคาร 2  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
3)  อาคาร 3  ศูนยภาษา 
4)  อาคาร 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  อาคาร 7  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6)  อาคาร 9  คณะครุศาสตร 
7)  อาคาร 10  อาคารเรียนรวม 
8)  อาคาร 13  ศูนยวิทยาศาสตร 
9)  อาคาร 14   เรียนรวม 

 

รูป   4.11  แสดงตําแหนงของอาคารท้ัง 9 อาคารในผังแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏปจจบัุน 
 
  เม่ือนําภาพถายทางอากาศมาแปลงเปนภาพกราฟฟคเพือ่แสดงตําแหนงของอาคาร เสนทาง
การสัญจรและระยะทางการเดิน และคาเฉล่ียของเวลาในการเดิน พบวา 
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1. ตําแหนงของอาคารคณะวิชาตัวอยาง 3 คณะ วางในแนวถนนเดยีวกัน แตตําแหนงอาคาร  
    วางอยูตําแหนงเหนือและใตสลับกัน 

2. ตําแหนงอาคารคณะครุศาสตรถูกวางใหแยกออกมาจากทั้งสามคณะ อาจเนื่องมาจากเปน
คณะวิชาท่ีกอต้ังในยุคแรกๆ  อยูในตําแหนงใกลกับ อาคารเรียนรวมและสํานักวิทยบริการ 

3. ตําแหนงของอาคารศูนยวิทยาศาสตร, อาคารเรียนรวม, ศูนยภาษา, สํานกัวิทยบริการ ตางถูก
วางตําแหนงใหกระจายไปตามทิศตางๆ  

4. อาคารเรียนรวมมีสองอาคาร อยูในตําแหนงทิศตะวนัออกและทิศตะวันตก 
5. อาคารศูนยภาษาไมรวมกับอาคารเรียนรวม  
6. ระยะทางจากคณะครุศาสตรไปอาคารเรียนรวม(ท้ัง 2 อาคาร), ศูนยวทิยาศาสตร, สํานักวิทย

บริการ โดยเฉลี่ย125 เมตร (3.125 นาที ) 
7. ระยะทางจากคณะมนุษยศาสตรไปอาคารเรียนรวม(ท้ัง 2 อาคาร) , ศูนยภาษา, สํานักวิทย

บริการ โดยเฉลี่ย 154  เมตร ( 3.85นาที ) 
8. ระยะทางจากคณะวิทยาศาสตรไปอาคารเรียนรวม(ท้ัง 2 อาคาร), สํานักวิทยบริการ, ศูนย

วิทยาศาสตร โดยเฉล่ีย 133 เมตร (3.325 นาที ) 
9. ระยะทางจากคณะวิทยาการจัดการไปอาคารเรียนรวม(ท้ัง 2 อาคาร), ศูนยภาษา, สํานกัวิทย

บริการ โดยเฉลี่ย145 เมตร (3.625 นาที )  

 
รูป  4.12 แสดงตําแหนงของอาคาร เสนทางการเดินและระยะทางการเดินของมหาวิทยาลัย

 ราชภัฏนครสวรรคเดิม 
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  ตาราง 4.18 การเปรียบเทียบผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี 

 
ปจจัยในการ
เปรียบเทียบ 

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเดมิ 

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค  ยานมัทรี 

หมายเหตุ 

1.รูปแบบของผัง  
แบบLinearและCross  
Pattern of Growth     

แบบRadialและ 
Concentric Pattern 

รูปแบบอางอิงจาก
บทท่ี 2 

2.ตําแหนงของ
อาคารเรียนรวม
และศูนยภาษา 

มี 3 อาคาร แบงออกเปน 
2 กลุมแยกจากกัน ดาน
ทิศตะวนัตกเฉียงใต และ 
ทิศตะวนัออก 

ตรงกลางระหวาง 4 คณะ 

ในผังยานมัทรีไมมี
อาคารศูนยภาษา
เนื่องจากยุบรวมไป
อยูในอาคารเรียน
รวม 

3.ตําแหนงของ
อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

ดานทิศเหนือติดกับคณะ
วิทยาการจัดการไมไกล
จากคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมากนัก 

ตรงกลางดานทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือระหวางอาคาร
คณะครุศาสตรกับคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 

4.ตําแหนงของ
อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

อยูดานทิศตะวันออก
เฉียงใหติดกับคณะครุ
ศาสตร 

ตรงกลางดานทิศตะวนัตก
เฉียงใตระหวางอาคารคณะ
วิทยาการจัดการกับคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ในผังเดิมใชช่ือวา
สํานักวิทยบริการ 

5. ตําแหนงของ
อาคารคณะครุ
ศาสตร 

อยูดานทิศใตติดกับ
อาคารเรียนรวมและ
อาคารสํานักวทิยบริการ 

อยูดานทิศเหนือ  

6. ตําแหนงของ
อาคารคณะมนุษย
ศาสตรและ
สังคมศาสตร 

อยูดานทิศตะวันออกติด
กับอาคารเรียนรวม 10 
และอาคารศูนยภาษา 

อยูดานทิศตะวันออก 
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  ตาราง 4.18 การเปรียบเทียบผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี (ตอ) 

 
ปจจัยในการ
เปรียบเทียบ 

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเดมิ 

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค  
ยานมัทรี 

หมาย
เหตุ 

7.ตําแหนงของ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

ต้ังอยูดานทิศตะวนัตก ใกลกับ
คณะวิทยาการจัดการ และศูนย
วิทยาศาสตร  

อยูดานทิศตะวันตก 
 

 

 
8.คณะวิทยาการ
จัดการ 

อยูดานทิศเหนือติดกับศูนย
วิทยาศาสตรและอยูเยื้องกับ
คณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร 

อยูดานทิศใต  

9.ทิศทางการเดิน 
เดินตามถนนที่วางในทิศทาง
แกนเหนือใตเพื่อแยกเขาสู
อาคารตางๆ 

จาก 4 คณะวิชาเม่ือเดินเขามา
ศูนยกลางจะพบอาคารเรียนรวม 
และใชถนนท่ีมีลักษณะวงเวยีนเดนิ
แยกเขาสูอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร และอาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

 

10.ระยะทางการ
เดินระหวาง
อาคารโดยเฉล่ีย 
(เมตร) 

140 เมตร  122 เมตร  

11.ระยะเวลาใน
การเดินโดยเฉล่ีย 
(นาที) 

3.46 นาที 3.38 นาที   
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4.6   ผลการศึกษาแบบสอบถาม ความคิดเห็นการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนและ 
รูปแบบของผงัมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคปจจุบันและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  
  เปนการประเมินผลการศึกษาความพึงพอใจรูปแบบของหองเรียนและผังแมบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมและยานมัทรีท่ีมีการเปรียบเทียบ ในขอ 4.3.1 และ 4.5.7 ใน
ลักษณะของแบบสอบถามโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูใชอาคารเพื่อประเมินผลทดสอบสมมติฐาน
และนําผลที่ไดรับไปใชในการสรุปเปนขอคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงตอไป ซ่ึงผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 114 ชุด   ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน มาดําเนินการวิเคราะหขอมูล ไดผล
การวิเคราะหดงันี้  
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกบัความคิดเหน็ดานกายภาพหองเรียน 
  สวนท่ี 3    ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานรูปแบบของผังแมบท  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยศึกษาขอมูลสวนบุคคลดานสถานภาพ 
สังกัด เพศ อายุ การใชอาคารเรียนในการสอน/ศึกษาและระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา ผลการศึกษา
ปรากฏ ดังนี้  
  สถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 69.3 รองลงมา
เปนอาจารย คิดเปนรอยละ 21.9 เจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 5.3   และผูบริหาร คิดเปนรอยละ 3.5  
 
  ตาราง 4.19  จํานวนและอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพ  
สถานภาพ จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 79 69.3 
อาจารย 25 21.9 
เจาหนาท่ี 6 5.3 
ผูบริหาร 4 3.5 
รวม 114 100.0 

 
สังกัด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดคณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 29.0 

รองลงมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร และคณะมนุษยศาสตรเทากัน   คิดเปนรอยละ 24.6   และสังกัด
คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 21.8 ดังรายละเอียดปรากฏ  ในตาราง  4.20   



 

 

108

   ตาราง 4.20   จํานวนและอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสังกัด 
 

สังกัด จํานวน รอยละ 
คณะครุศาสตร 33 29.0 
คณะวิทยาศาสตร 28 24.6 
คณะมนษุยศาสตร 28 24.6 
คณะวิทยาการจัดการ 25 21.8 
รวม 114 100.0 

 
 อาย ุพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18-22 ป คิดเปนรอยละ 64.9   รองลงมา
อายุระหวาง 33-37 ป   คิดเปนรอยละ 7.0 อายุระหวาง 23-27 ป คิดเปนรอยละ 6.1 อายุระหวาง 43-
47 ป และอายุระหวาง 48-52 ปเทากัน คิดเปนรอยละ 5.3  อายุระหวาง 28-32 ป และอายุระหวาง 38-
42 ป มีอัตราสวนเทากนั คิดเปนรอยละ 3.5 อายุระหวาง 52-57 ป คิดเปนรอยละ 1.8 และอายุ 58 ป
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 0.8 ในจํานวนนี้มีผูไมตอบแบบสอบถามจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 1.8   ดงั
รายละเอียดปรากฏ ในตาราง 4.21    

 
ตาราง 4.21   จํานวนและอัตราสวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

 
อายุ จํานวน รอยละ 
อายุระหวาง 18-22 ป 74 64.9 
อายุระหวาง 23-27 ป 7 6.1 
อายุระหวาง 28-32 ป 4 3.5 
อายุระหวาง 33-37 ป 8 7.0 
อายุระหวาง 38-42 ป 4 3.5 
อายุระหวาง 43-47 ป 6 5.3 
อายุระหวาง 48-52 ป 6 5.3 
อายุระหวาง 52-57 ป 2 1.8 
อายุ 58 ปข้ึนไป 1 0.8 
ไมตอบ 2 1.8 
รวม 114 100.0 
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การใชอาคารเรียนในการสอน/ศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชอาคาร 14 
เรียนรวมมากที่สุด   คิดเปนรอยละ 84.2   รองลงมาเคยใชอาคาร 2   คณะมนษุยศาสตร และ
สังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 77.2 อาคาร 3 ศูนยภาษา คิดเปนรอยละ 73.7  อาคาร 10 อาคารเรียนรวม 
คิดเปนรอยละ 71.9 อาคาร 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 71.1อาคาร 
7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 65.8   อาคาร 9 คณะครุศาสตร คิดเปนรอยละ 
61.4   อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 60.5 และอาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร คิดเปน
รอยละ 52.6 ดังรายละเอียดปรากฏ ในตาราง 4.22    
 

ตาราง 4.22   อัตราสวนรอยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการใชอาคารเรียนในการสอน/ศึกษา 
 
การใชอาคารเรียนในการสอน/ศึกษา จํานวน รอยละ 
อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ 69 60.5 
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 88 77.2 
อาคาร 3 ศูนยภาษา 84 73.7 
อาคาร 4 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 81 71.1 
อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 75 65.8 
อาคาร 9 คณะครุศาสตร 70 61.4 
อาคาร 10 อาคารเรียนรวม 82 71.9 
อาคาร 13 ศูนยวิทยาศาสตร 60 52.6 
อาคาร 14 เรียนรวม 96 84.2 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
ระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา 4 
ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.4 รองลงมามีระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา 3 ป คิดเปนรอยละ 23.7   มี
ระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา มากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 16.7 มีระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา 2  ป 
คิดเปนรอยละ 14.9 มีระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา 1 ป คิดเปนรอยละ 9.6  และมีระยะเวลาที่ทําการ
สอน/ศึกษา 5 ป คิดเปนรอยละ 7.9  ในจํานวนนี้มีผูไมตอบแบบสอบถามจํานวน 2 ราย คิดเปนรอย
ละ 1.8    ดังรายละเอียดปรากฏ ในตาราง  4.23     
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  ตาราง 4.23   อัตราสวนรอยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา 
 
ระยะเวลาท่ีทําการสอน/ศึกษา จํานวน รอยละ 
1 ป 11 9.6 
2 ป 17 14.9 
3 ป 27 23.7 
4 ป 29 25.4 
5 ป 9 7.9 
มากกวา 5 ป 19 16.7 
ไมตอบ 2 1.8 
รวม 114 100.0 
 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นดานกายภาพหองเรียน 
  เปนแบบสอบถามดานการศกึษาขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการพฒันารูปแบบผังของ
อาคารเรียน โดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี โดย
ศึกษาขอมูลเกีย่วกับความคิดเห็นดานกายภาพหองเรียน ความพอใจในการปรับขนาดหองเรียนเดิม
และจํานวนท่ีนั่ง โดยเปรียบเทียบกับอาคารในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม กับขนาด
หองเรียนท่ีออกแบบใหมเพือ่ใชสําหรับอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี เพื่อได
รูปแบบหองเรียนท่ีผูใชพึงพอใจ  
  มีรายละเอียดการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามตอดานตางๆ ดังนี ้
  1. การนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมของยานมัทรี 
  2. การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนปจจุบัน
และ หองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 
  3. การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรขนาด50 ท่ีนั่งของอาคาร
เรียนปจจุบันและหองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 
  4. การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 25 และ50 ท่ีนัง่ 
ของ อาคารเรียนปจจุบันและหองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี ซ่ึงผลการ
วิเคราะหอยูในระดับ มาก ปรากฏในตาราง  4.24  ดังนี้  
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     ตาราง 4.24 รายละเอียดการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามตอดานตางๆ 
 

ปจจัยทางดานกายภาพ 
 

X 
ระดับความสําคัญ 

1. การนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง ของอาคาร
เรียนท่ีจะออกแบบใหมของยานมัทรี 

3.55 มาก 

2. การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนบรรยายขนาด 
50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนปจจุบันและหองเรียนของ
อาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 

3.70 มาก 

3. การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรขนาด 50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนปจจุบัน
และหองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมใน
ยานมัทรี 

3.77 มาก 

4. การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรขนาด 25 และ 50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียน
ปจจุบันและหองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบ
ใหมในยานมัทรี 

3.83 มาก 

 
4.6.1) การนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง สําหรับมหาวิทยาลัยราชภฏั ยานมัทรี 

  เนื่องจากไมมีหองเรียนบรรยาย ขนาด 25 ท่ีนั่งในมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคเดิม จึง
ไดนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง เพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในบางสาขาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยใหความสําคัญระดับมาก
ท้ังหมด คือ  พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย  แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ  
รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟงของอาจารย และนักศึกษา ประตูทางเขา
เพียงพอ หองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกบั
จํานวนนักศึกษา หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี  การจดัท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดีตอการเรียนการสอน และ
ความเปนระเบียบของหองโดยมีคาเฉล่ีย 3.68 3.62 3.61 3.58 3.57 3.51 3.48 3.46 และ3.41   
ตามลําดับ ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง  4.25    
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ตาราง 4.25   คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยทางดาน
กายภาพจําแนกตามการนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่งสําหรับใชกับอาคารเรียนในยานมัทรี 

 

การนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนใน
ยานมัทรี 

 
X 

S.D 
ระดับ
ความสําคัญ 

1. พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย 3.68 0.88 มาก 
2. แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ 3.62 0.88 มาก 
3. รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับ 
    ฟงของอาจารย และนักศึกษา 

3.61 0.86 มาก 

4. ประตูทางเขาเพียงพอ 3.58 1.02 มาก 
5.หองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับจาํนวน  
    นักศึกษา 

3.57 0.97 มาก 

6. หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 3.51 0.90 มาก 
7. หองเรียนมีอากาศถายเทไดด ี 3.48 0.93 มาก 
8. การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน 3.46 0.87 มาก 
9. ความเปนระเบียบของหอง 3.41 0.98 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.55 0.92 มาก 

 
4.6.2) การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง  
  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรูปแบบหองเรียนบรรยายแบบท่ี 4 หองเรียน
บรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง ขนาดพื้นท่ี 80  ตรม. (8 x 10 ม.) สําหรับอาคารเรียนในยานมัทรี  มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 32.5   รองลงมาเลือกรูปแบบหองเรียนบรรยายแบบท่ี 2  ขนาดพื้นท่ี 76 ตรม. (8 x 9.5 
ม.) ของอาคารวิทยาการจัดการ (มรภ.เดิม) คิดเปนรอยละ 26.3   รูปแบบหองเรียนบรรยายแบบท่ี 1  
พื้นท่ี 64 ตรม. (8 x 8 ม.)  ของอาคารเรียนรวม  อาคารครุศาสตร ศูนยภาษา (มรภ.เดมิ) คิดเปนรอย
ละ 23.7 และรูปแบบหองเรียนบรรยายแบบท่ี 3 หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง ของอาคาร
วิทยาการจัดการ (มรภ.เดิม)  พื้นท่ี 96 ตรม. (8 x 12 ม.)  คิดเปนรอยละ 20.2  ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตาราง 4.26    
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ตาราง 4.26   อัตราสวนรอยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกรูปแบบหองเรียนบรรยายใน
แตละอาคาร 

 
การเลือกรูปแบบหองเรียนบรรยายในแตละอาคาร จํานวน รอยละ 
แบบท่ี 1 หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง   พื้นท่ี 64 ตรม. 
(8 x 8 ม.) ของอาคารเรียนรวม, อาคารครุศาสตร ศูนยภาษา
(มรภ.เดิม)   

27 23.7 

แบบท่ี 2 หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง พื้นท่ี 76 ตรม.  
(8 x 9.5 ม.) ของอาคารวิทยาการจัดการ (มรภ.เดิม)   

30 26.3 

แบบท่ี 3 หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง พื้นท่ี 96 ตรม. 
(8 x 12 ม.) ของอาคารวิทยาการจัดการ (มรภ.เดิม)   

23 20.2 

แบบท่ี 4 หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง พื้นท่ี 80 ตรม.  
(8 x 10 ม.) ของอาคารเรียนท่ีออกแบบสําหรับยานมัทรี 

37 32.5 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยใหความสําคัญระดับมากท้ังหมด คือ ประตู
ทางเขาเพียงพอ หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ  พื้นท่ีหนาหอง
เพียงพอในการสอนของอาจารย หองเรียนมีขนาดของพื้นท่ีเหมาะสมกับจํานวนนกัศึกษา รูปแบบ
หองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟงของอาจารย และนักศึกษา หองเรียนมีท่ีนั่งเรียน
เหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษา การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน และความเปนระเบียบ
ของหอง โดยมีคาเฉล่ีย 3.79 3.75 3.75 3.74 3.73 3.67 3.66 3.63 และ3.60   ตามลําดับ ดังรายละเอียด
ปรากฏในตาราง  4.27   
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ตาราง 4.27  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยทางดานกายภาพ
จําแนกตามการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนเดิมและ
หองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 
 
การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนบรรยายขนาด 
50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนเดิมและหองเรียนท่ีออกแบบ
ใหม 

 
X S.D 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ประตูทางเขาเพียงพอ 3.79 0.75 มาก 
2. หองเรียนมีอากาศถายเทไดด ี 3.75 0.84 มาก 
3. แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ 3.75 0.78 มาก 
4. พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย 3.74 0.82 มาก 
5.หองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับจาํนวน 
    นักศึกษา 

3.73 0.74 มาก 

6.รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับ 
   ฟงของอาจารย และนักศึกษา 

3.67 0.82 มาก 

7. หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 3.66 0.79 มาก 
8. การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน 3.63 0.83 มาก 
9. ความเปนระเบียบของหอง 3.60 0.88 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.70 0.81 มาก 
 
 4.6.3) การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏบัิติการวิทยาศาสตรขนาด 25 ท่ีนั่ง  
  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร แบบท่ี 
3 หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง ขนาดพื้นท่ี 114 ตรม. (12 x 9.5 ม.) ของอาคาร
เรียนท่ีจะออกแบบสําหรับยานมัทรี  มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.1 รองลงมาคือแบบท่ี 2  หองเรียน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ขนาด 25 ท่ีนั่งของอาคารศูนยวทิยาศาสตร ขนาดพื้นท่ี 108 ตรม.(12 ม. x 9 
ม.) คิดเปนรอยละ 34.2    และเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร แบบท่ี 1 หองเรียน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่งของอาคารคณะวิทยาศาสตร  ขนาดพื้นท่ี 96 ตรม. (12 ม. x 8 
ม.) คิดเปนรอยละ 15.8 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง  4.28   
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ตาราง 4.28 อัตราสวนรอยของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 
 
การเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน รอยละ 
แบบท่ี 1 หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง
ของอาคารคณะวิทยาศาสตร (มรภ.เดิม) ขนาดพื้นท่ี 96 
ตรม. (12 ม. x 8 ม.) 

18 15.8 

แบบท่ี 2 หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ขนาด 25 ท่ีนั่ง
ของอาคารศูนยวิทยาศาสตร (มรภ.เดิม) ขนาดพื้นท่ี 108 
ตรม.(12 ม. x 9 ม.) 

39 34.2 

แบบท่ี 3 หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ขนาด 25 ท่ีนั่ง
ของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบสําหรับยานมัทรี  ขนาดพืน้ท่ี 
114 ตรม. (12 ม. x 9.5 ม.) 

56 49.1 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยใหความสําคัญระดับมากท้ังหมดคือ 
หองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี  ประตูทางเขา
เพียงพอ  แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟง
ของอาจารย และนักศึกษา หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวนนกัศึกษา ความเปนระเบียบของ
หอง การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน และ พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของ
อาจารยโดยมีคาเฉล่ีย 3.87 3.81 3.80 3.79 3.78 3.78 3.74 3.72 และ 3.68   ตามลําดับ ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางท่ี 4.29    
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ตาราง 4.29   คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยทางดานกายภาพ 
จําแนกตามการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรขนาด 25 ท่ีนั่ง ของอาคาร
เรียนเดิมและหองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 
 
การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏบัิติการ
วิทยาศาสตรขนาด 25 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนเดิมและ
หองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 

 
X S.D 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. หองเรียนมีขนาดของพื้นท่ีเหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษา 3.87 0.77 มาก 
2. หองเรียนมีอากาศถายเทไดด ี 3.81 0.81 มาก 
3. ประตูทางเขาเพียงพอ 3.80 0.80 มาก 
4. แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ 3.79 0.81 มาก 
5.รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟง 
    ของอาจารย และนักศึกษา 

3.78 0.78 มาก 

6. หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 3.78 0.76 มาก 
7. ความเปนระเบียบของหอง 3.74 0.82 มาก 
8. การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน 3.72 0.80 มาก 
9. พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย 3.68 0.75 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.77 0.79 มาก 

 
 4.6.4) การเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏบัิติการคอมพวิเตอรขนาด 32 และ 50 ท่ีนั่ง  
  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร แบบท่ี 
1 หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.9 และเลือก
รูปแบบหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร แบบท่ี 2 หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรของอาคารเรียน
ท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี คิดเปนรอยละ 48.2 ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 56 
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ตาราง 4.30   อัตราสวนรอยของกลุมตัวอยาง   จําแนกตามการเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
 
การเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน รอยละ 
แบบท่ี 1 หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสํานักวทิย
บริการ 32 ท่ีนั่ง ขนาดพื้นท่ี 64 ตรม. (8 ม. X 8 ม.) 

58 50.9 

แบบท่ี 2 หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรของอาคารเรียน 
ท่ีออกแบบใหมในยานมัทรี 50 ท่ีนั่ง ขนาดพื้นท่ี 120 ตรม. 
(12 ม. X 10 ม.) 

55 48.2 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  
  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยใหความสําคัญระดับมากท้ังหมด คือ 
หองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา  ประตูทางเขาเพียงพอ การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดี
ตอการเรียนการสอน แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา  หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย รูปแบบ
หองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟงของอาจารย และนักศึกษา และความเปนระเบียบ
ของหอง โดยมีคาเฉล่ีย 3.96 3.89 3.88 3.85 3.84 3.82 3.82 3.75   และ 3.72  ตามลําดับ ดงั
รายละเอียดปรากฏในตาราง  4.31    
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ตาราง 4.31   คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยทางดานกายภาพ 
จําแนกตามการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 25 และ 50 ท่ีนั่ง ของ
อาคารเรียนปจจุบันและหองเรียนของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี 
 

การปรับขนาดหองเรียนและจํานวนท่ีนั่งของหองเรียน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยเปรียบเทียบกับอาคารท่ีออกแบบ
ใหมในยานมัทรี 

 
X 

 
S.D 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. หองเรียนมีขนาดของพื้นท่ีเหมาะสมกบันักศึกษา 3.96 0.80 มาก 
2. ประตูทางเขาเพียงพอ 3.89 0.77 มาก 
3. การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน 3.88 0.78 มาก 
4. แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ 3.85 0.83 มาก 
5. หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 3.84 0.72 มาก 
6. หองเรียนมีอากาศถายเทไดด ี 3.82 0.80 มาก 
7. พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย 3.82 0.79 มาก 
8.รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟง
ของอาจารย และนักศึกษา 

3.75 0.86 มาก 

9. ความเปนระเบียบของหอง 3.72 0.78 มาก 
รวมเฉล่ีย 3.83 0.79 มาก 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นดานรูปแบบของผงัแมบท 
 4.6.5) การเปรียบเทียบรูปแบบผังแมบทของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรคเดิมและรูปแบบ
ของผงัแมบทของมหาวิทยาลัยราชภฏั ยานมัทรี  
  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรูปแบบและรายละเอียดผังแมบทแบบท่ี 1 ผัง
แมบทราชภัฏนครสวรรคเดิม คิดเปนรอยละ 51.8 และเลือกแบบท่ี 2 ผังแมบทราชภัฏนครสวรรค 
ยานมัทรี คิดเปนรอยละ 48.2   ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 4.32    
 
ตาราง 4.32   อัตราสวนรอยของกลุมตัวอยาง   จําแนกตามการเลือกรูปแบบและรายละเอียดผังแมบท  
 
การเลือกรูปแบบและรายละเอียดผังแมบท จํานวน รอยละ 
แบบท่ี 1 ผังแมบทราชภัฏนครสวรรคเดิม 57 51.8 
แบบท่ี 2 ผังแมบทราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี 55 48.2 
 
  ปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกผังแมบทราชภฏันครสวรรค  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามให   ความสําคัญโดยใหความสําคัญระดับมากท้ังหมด คือ  การวางตําแหนงอาคาร
เรียนในผังแมบทอาคาร มีความชัดเจนและเปนระเบียบ  ความชัดเจนของเสนทางการเดินไปสูอาคาร
ตางๆ    มีรูปแบบท่ีกระชับ พอเพียงตอการเรียนการสอน เปนรูปแบบผังสามารถนําไปปรับใชกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนได  ความพึงพอใจตอตําแหนงของอาคารเรียนรวม ความพึงพอใจตอ
ตําแหนงของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระดับความเหน่ือยสําหรับการเดินในระหวางอาคาร
ตางๆ    การเดินจากคณะวชิาตางๆไปเรียนในแตละอาคารใชระยะเวลาเหมาะสมเพยีงใด และ ความ
พึงพอใจตอตําแหนงของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยมีคาเฉล่ีย 3.93 3.86 3.79 3.78 3.78 3.75 
3.75 3.73 และ 3.72 ตามลําดับ ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 4.33   
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ตาราง 4-33   คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยทางดานกายภาพ
จําแนกตามปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกผังแมบทราชภัฏนครสวรรค 

การเลือกผังแมบทราชภฏันครสวรรค 
 

X 
S.D 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. การวางตําแหนงอาคารเรียนในผังแมบทอาคาร มี
ความชัดเจนและเปนระเบียบ 

3.93 0.81 มาก 

2. ความชัดเจนของเสนทางการเดินไปสูอาคารตางๆ 3.86 0.69 มาก 
3. ทานคิดวารูปแบบผังนี้เปนรูปแบบท่ีกระชับ พอเพยีง
ตอการเรียนการสอน 

3.79 0.81 มาก 

4. ทานคิดวารูปแบบผังท่ีทานเลือกสามารถนําไปปรับใช
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนได 

3.78 0.84 มาก 

5. ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนงของอาคารเรียนรวม 3.78 0.74 
มาก 
 

6. ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนงของอาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

3.75 0.82 มาก 

7. ระดับความเหน่ือยสําหรับการเดินในระหวางอาคาร
ตางๆ 

3.75 0.76 มาก 

8. การเดินจากคณะวิชาตางๆไปเรียนในแตละอาคารใช
ระยะเวลาเหมาะสมเพียงใด 

3.73 0.79 มาก 

9.ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนงของอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

3.72 0.90 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.79 0.80 มาก 
 

4.6.5  การทดสอบสมมติฐาน 
  การศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดสมมติฐาน  
  H0 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใช
พื้นท่ีรวมกรณศึีกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคยานมัทรีไมแตกตางกันจําแนกตามสถานภาพ 
  H1 : ปจจยัท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพฒันารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใช
พื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีแตกตางกันจําแนกตามสถานภาพ 
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  การทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนยัสําคัญ 0.05 ดวยคาสถิติ คาเฉล่ียสองกลุม (t-test) การ
วิเคราะหปจจยัท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใชพืน้ท่ี
รวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีดานสถานภาพ ปรากฏวาปฏิเสธสมมติฐาน
คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนอาจารย นกัศึกษา เจาหนาท่ี และผูบริหาร ใหความสําคัญในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ยานมัทรีแตกตางกันท้ังหมดดังรายละเอียดปรากฏดังนี ้
 
  ตาราง 4-34   การทดสอบสมมติฐาน  
 

อาคารเรียน 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum 
of  
Squar
es 

df 

Mean 
 Square 

F Sig. 
ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

หองเรียนบรรยาย 
25 ท่ีนั่ง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.147 
32.090 
37.237 

3 
110 
113 

1.716 
0.292 

5.881 .001 ปฏิเสธ 

หองเรียนบรรยาย ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.151 
23.682 
28.833 

3 
110 
113 

1.717 
0.215 

7.975 .000 ปฏิเสธ 

หองเรียน
ปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.418 
23.602 
28.020 

3 
110 
113 

1.473 
0.215 

6.864 .000 ปฏิเสธ 

หองเรียน
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.070 
23.534 
28.604 

3 
110 
113 

1.690 
0.214 

7.899 .000 ปฏิเสธ 
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  4.6.5.1) ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียนบรรยาย 25 ท่ีนั่งโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี 
  H0 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียน
บรรยาย 25 ท่ีนั่งโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีไม
แตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 
  H1 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียน
บรรยาย 25 ท่ีนั่งโดยหลักการใชพืน้ท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี
แตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยคาสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏวายอมรับสมมติฐาน คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพแตกตางกัน   ใหความสําคัญในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียนบรรยาย 25 
ท่ีนั่งโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี คือ พื้นท่ีหนา
หองเพียงพอในการสอนของอาจารย ประตูทางเขาเพียงพอ 
แสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี ไมแตกตางกัน  
  และปฏิเสธสมมติฐาน  คือใหความสําคัญดานหองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษา   หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษา ความเปนระเบียบของหอง 
การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดีตอการเรียนการสอน และรูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถใน
การรับฟงของอาจารย และนกัศึกษา รายละเอียดแสดงปรากฏในตาราง ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.35 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจยัมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบ
ผังของอาคารเรียน หองเรียนบรรยาย 25 ท่ีนั่ง จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี ผูบริหาร Sig. 

ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

X S.D x S.D X S.D X S.D   

หองเรียนบรรยาย 25 ท่ีน่ัง 3.42 .4841 3.06 .5628 3.62 .5307 3.78 .3403 0.001 ปฏิเสธ 

1.พ้ืนที่หนาหองเพียงพอใน
การสอนของอาจารย 

3.80 0.91 3.57 0.86 4.17 0.75 4.50 0.58 0.067 ยอมรับ 

2. ประตูทางเขาเพียงพอ 3.88 0.93 3.44 1.00 4.33 0.82 3.25 1.71 0.062 ยอมรับ 

3.แสงสวางในหองเรียน
พอเหมาะ 

3.64 0.99 3.59 0.84 3.30 1.05 4.25 0.50 0.526 ยอมรับ 

4.หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี 3.64 1.08 3.42 0.89 4.17 0.75 2.75 0.50 0.077 ยอมรับ 

5.หองเรียนมีขนาดของพื้นที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

4.12 0.93 3.30 0.88 4.00 0.89 4.75 0.50 0.000 ปฏิเสธ 

6.หองเรียนมีที่น่ังเรียน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

3.76 0.88 3.33 0.87 4.17 0.75 4.50 0.58 0.004 ปฏิเสธ 

7.ความเปนระเบียบของหอง 3.64 1.11 3.25 0.93 4.00 0.89 4.25 0.50 0.036 ปฏิเสธ 

8. การจัดที่น่ังมีทัศนวิสัยที่ดี
ตอการเรียนการสอน 

3.80 0.96 3.27 0.78 4.00 0.63 4.50 1.00 0.001 ปฏิเสธ 

9.รูปแบบหองเรียนเหมาะสม
ตอความสามารถในการรับฟง
ของอาจารย และนักศึกษา 

3.96 0.73 3.43 0.84 3.83 0.75 4.75 0.50 0.001 ปฏิเสธ 
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  4.6.5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียนบรรยาย 50 ท่ีนัง่  
  H0 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียน
บรรยายโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีไมแตกตาง
กันจําแนกตามสถานภาพ 
  H1 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียน
บรรยาย โดยหลักการใชพืน้ท่ีรวม กรณศึีกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีแตกตางกนั
จําแนกตามสถานภาพ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยคาสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏวายอมรับสมมติฐาน คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพแตกตางกัน   ใหความสําคัญในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียนบรรยาย 
โดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี คือ พื้นท่ีหนาหอง
เพียงพอในการสอนของอาจารย และรูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการรับฟงของ
อาจารย และนักศึกษา ไมแตกตางกัน และปฏิเสธสมมติฐาน คือใหความสําคัญดานหองเรียนมีขนาด
ของพื้นท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา   หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ความ
เปนระเบียบของหอง ประตูทางเขาเพียงพอ การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดตีอการเรียนการสอน แสง
สวางในหองเรียนพอเหมาะ และหองเรียนมีอากาศถายเทไดดี รายละเอียดแสดงปรากฏในตาราง 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

125

ตารางท่ี 4-36 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจยัมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบ
ผังของอาคารเรียนหองเรียนบรรยาย 50 ท่ีนั่ง จําแนกตามสถานภาพ  
 

 
อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี ผูบริหาร Sig. 

ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

X S.D x S.D X S.D X S.D   

หองเรียนบรรยาย  3.64 .4172 3.20 .4765 3.52 .3545 3.88 .6238 0.000 ปฏิเสธ 

1.หองเรียนมีขนาดของพื้นที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

4.08 .76 3.58 .65 3.50 1.05 4.75 .50 0.001 ปฏิเสธ 

2.หองเรียนมีที่น่ังเรียน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

3.92 .81 3.49 .73 4.00 .63 4.75 .50 0.001 ปฏิเสธ 

3. ความเปนระเบียบของหอง 3.96 .68 3.41 .88 4.00 .63 4.50 1.00 0.003 ปฏิเสธ 

4. ประตูทางเขาเพียงพอ 4.20 .58 3.62 .74 3.83 .75 4.50 .58 0.001 ปฏิเสธ 

5.การจัดที่น่ังมีทัศนวิสัยที่ดีตอ
การเรียนการสอน 

4.12 .73 3.48 .78 3.83 .41 3.25 1.71 0.005 ปฏิเสธ 

6.แสงสวางในหองเรียน
พอเหมาะ 

4.04 .73 3.61 .76 4.00 .89 4.25 .96 0.039 ปฏิเสธ 

7. หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี 4.00 1.04 3.59 .73 4.50 .55 4.25 .96 0.009 ปฏิเสธ 

8.พ้ืนที่หนาหองเพียงพอใน
การสอนของอาจารย 

4.00 1.00 3.62 .72 3.67 .82 4.50 1.00 0.051 ยอมรับ 

9.รูปแบบหองเรียนเหมาะสม
ตอความสามารถในการรับฟง
ของอาจารย และนักศึกษา 

4.00 .87 3.56 .73 3.83 .41 3.50 1.91 0.110 ยอมรับ 
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  4.6.5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
อาคารเรียนหองปฏบัิติการคณะวิทยาศาสตร 
 
  H0 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีไม
แตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 
  H1 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตรโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี
แตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยคาสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏวายอมรับสมมติฐาน คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพแตกตางกัน   ใหความสําคัญในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตรโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี คือ
หองเรียนมีท่ีนัง่เรียนเหมาะสมกับจํานวนนกัศึกษา   พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย  
ประตูทางเขาเพียงพอ  การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดีตอการเรียนการสอน และหองเรียนมีอากาศถายเท
ไดดี ไมแตกตางกัน และปฏิเสธสมมติฐาน คือใหความสําคัญดานหองเรียนมีขนาดของพื้นท่ี
เหมาะสมกับจาํนวนนักศึกษา ความเปนระเบียบของหอง รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอ
ความสามารถในการรับฟงของอาจารยและนักศึกษาและแสงสวางในหองเรียนพอเหมาะรายละเอียด
แสดงปรากฏในตาราง ดังนี ้
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 ตารางท่ี 4-37    คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียนหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี ผูบริหาร Sig. 

ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

X S.D x S.D X S.D X S.D   

หองปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร 

3.63 .3794 3.27 .4872 3.77 .4227 3.90 .4967 0.000 ปฏิเสธ 

1.หองเรียนมีขนาดของพื้นที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

4.12 .83 3.70 .70 4.50 .55 4.75 .50 0.001 ปฏิเสธ 

2. ความเปนระเบียบของหอง 3.88 .83 3.62 .81 4.00 .63 4.75 .50 0.026 ปฏิเสธ 

3.รูปแบบหองเรียนเหมาะสม
ตอความสามารถในการรับฟง
ของอาจารย และนักศึกษา 

4.32 .69 3.57 .73 3.83 .75 4.50 .58 0.000 ปฏิเสธ 

4.แสงสวางในหองเรียน
พอเหมาะ 

4.00 .82 3.66 .73 4.17 .98 4.50 .58 0.031 ปฏิเสธ 

5.หองเรียนมีที่น่ังเรียน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

4.00 0.82 3.66 .73 4.33 .52 4.00 .82 0.053 ยอมรับ 

6.พ้ืนที่หนาหองเพียงพอใน
การสอนของอาจารย 

3.88 .88 3.57 .69 4.00 .63 4.00 .82 0.147 ยอมรับ 

7. ประตูทางเขาเพียงพอ 4.08 .76 3.67 .80 4.00 .89 4.25 .50 0.078 ยอมรับ 

8.การจัดที่น่ังมีทัศนวิสัยที่ดีตอ
การเรียนการสอน 

3.96 .73 3.59 .78 4.33 1.03 3.75 .96 0.052 ยอมรับ 

9. หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี 4.08 .86 3.63 .75 4.50 .55 4.50 .58 0.933 ยอมรับ 
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  4.6.5.4 ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
  H0 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีไม
แตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 
  H1 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนหองเรียน
บรรยาย 25 ท่ีนั่งโดยหลักการใชพืน้ท่ีรวม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี
แตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยคาสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏวายอมรับสมมติฐาน คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพแตกตางกัน   ใหความสําคัญในการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรโดยหลักการใชพื้นท่ีรวม กรณีศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี คือ แสง
สวางในหองเรียนพอเหมาะไมแตกตางกัน และปฏิเสธสมมติฐาน คือใหความสําคัญดานหองเรียนมี
ขนาดของพื้นท่ีเหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษา หองเรียนมีท่ีนั่งเรียนเหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษา 
ความเปนระเบียบของหอง พื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของอาจารย ประตูทางเขาเพียงพอ 
การจัดท่ีนั่งมีทัศนวิสัยท่ีดีตอการเรียนการสอน รูปแบบหองเรียนเหมาะสมตอความสามารถในการ
รับฟงของอาจารย และนักศึกษา และหองเรียนมีอากาศถายเทไดดีรายละเอียดแสดงปรากฏในตาราง 
ดังนี ้
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 ตารางท่ี 4-38  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จําแนกตามสถานภาพ 
 

 
อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี ผูบริหาร Sig. 

ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

X S.D x S.D X S.D X S.D   

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  3.66 .4062 3.33 .4956 3.75 .1761 4,20 .2944 0.000 ปฏิเสธ 

1.หองเรียนมีขนาดของพื้นที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

4.16 .80 3.80 .76 4.50 .84 5.00 .00 0.002 ปฏิเสธ 

2.หองเรียนมีที่น่ังเรียน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

3.96 .61 3.75 .72 4.00 .89 4.75 .50 0.033 ปฏิเสธ 

3. ความเปนระเบียบของหอง 3.80 .71 3.62 .81 4.00 .00 4.75 .50 0.024 ปฏิเสธ 

4.พ้ืนที่หนาหองเพียงพอใน
การสอนของอาจารย 

4.04 .73 3.68 .79 4.17 .75 4.50 .58 0.037 ปฏิเสธ 

5. ประตูทางเขาเพียงพอ 4.20 .82 3.73 .71 4.33 .82 4.50 .58 0.007 ปฏิเสธ 

6.การจัดที่น่ังมีทัศนวิสัยที่ดีตอ
การเรียนการสอน 

4.20 .71 3.71 .74 4.33 1.03 4.50 .58 0.004 ปฏิเสธ 

7.รูปแบบหองเรียนเหมาะสม
ตอความสามารถในการรับฟง
ของอาจารย และนักศึกษา 

4.00 .91 3.59 .82 4.00 .63 4.75 .50 0.012 ปฏิเสธ 

8. หองเรียนมีอากาศถายเทไดดี 4.12 .73 3.66 .78 4.17 .75 4.75 .50 0.003 ปฏิเสธ 

9.แสงสวางในหองเรียน
พอเหมาะ 

4.08 .86 3.73 .81 4.00 .89 4.50 .58 0.107 ยอมรับ 
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 ตารางท่ี 4-39  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังของอาคารเรียน จําแนกตามสถานภาพ  
 

 
(I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 

Mean 
Difference  
(I-J) 

Std.Error Sig. 

หองเรียน
บรรยาย 25 ที่
น่ัง 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

.3632* 
-.1927 
-.3510 

.1239 

.2455 

.2909 

.040 

.893 

.693 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

-.3632* 
-.5559 
-.7142 

.1239 

.2287 

.2768 

.040 

.123 

.090 
เจาหนาที่ อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

.1927 

.5559 
-.1583 

.2455 

.2287 

.3486 

.893 

.123 

.976 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

.3510 

.7142 

.1583 

.2909 

.2768 

.3486 

.693 

.090 

.976 

หองเรียน
บรรยาย 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

.4398* 

.1193 
-.2390 

.1065 

.2109 

.2499 

.001 

.956 

.822 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

-.4398* 
-.3205 
-.6788* 

.1065 

.2109 

.2499 

.001 

.956 

.822 
เจาหนาที่ อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

-.1193 
.3205 
-.3583 

.2109 

.1965 

.2378 

.956 

.450 

.699 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
 
 
 

.2390 

.6788* 

.3583 

.2499 

.2378 

.2995 

.822 

.048 

.699 
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  ตารางท่ี 4-39  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจยัมีผลตอความพึงพอใจในการ 
  พัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียน จําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 
 

 

(I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 
Mean 
Difference 
(I-J) 

Std.Error Sig. 

หองเรียน
ปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

.3586* 
-.1347 
-.2680 

.1063 

.2106 

.2494 

.012 

.938 

.764 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

-.3586* 
-.4932 
-.6266 

.1063 

.1962 

.2374 

.012 

.103 

.079 
เจาหนาที่ อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

.1347 

.4932 
-.1333 

.2106 

.1962 

.2990 

.938 

.103 

.978 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

.2680 

.6266 

.1333 

.2494 

.2374 

.2990 

.764 

.079 

.978 

หองเรียน
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

.3322* 
-.0002 
-.5400 

.1061 

.2103 

.2491 

.024 

.980 

.202 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาที่ 
ผูบริหาร 

-.3322* 
-.4222 
-.8722* 

.1061 

.1959 

.2371 

.024 

.206 

.005 
เจาหนาที่ อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

.0002 

.4222 
-.4500 

.2103 

.1959 

.2986 

.980 

.206 

.520 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาที่ 

.5400 

.8722* 

.4500 

.2491 

.2371 

.2986 

.202 

.005 

.520 
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  ตารางท่ี 4-40  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจยัมีผลตอความพึงพอใจในการ 
  พัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียน จําแนกตามสถานภาพ  
 

 
(I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std.Error Sig. 

ปจจัยดาน
กายภาพ
หองเรียน 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร 

.2121* 
-.4111 
-.1685 

.2227 

.1036 

.1227 

.001 

.984 

.598 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร 

-.2121* 
-.2533 
-.1274 

.2227 

.6462 

.1167 

.001 

.082 

.017 
เจาหนาท่ี อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

.4111 

.2533 
-.1274 

.1036 

.6462 

.1470 

.984 

.082 

.861 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาท่ี 

.1685 

.3806* 

.1274 

.1227 

.1167 

.1470 

.598 

.017 

.861 
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  4.6.5.5 ผลการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการพัฒนา
รูปแบบผังแมบทราชภฏันครสวรรคในปจจุบัน และผังแมบทราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี 

  H0 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในรูปแบบผังแมบทราชภัฏนครสวรรคในปจจุบัน และ

ผังแมบทราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีไมแตกตางกนัจําแนกตามสถานภาพ 

  H1 : ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในรูปแบบผังแมบทราชภัฏนครสวรรคในปจจุบัน และ

ผังแมบทราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีแตกตางกันจําแนกตามสถานภาพ 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยคาสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏวายอมรับสมมติฐาน คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
สถานภาพแตกตางกัน   ใหความสําคัญในความชัดเจนของเสนทางการเดินสูอาคารตางๆ และ
รูปแบบผังสามารถนําไปปรับใชกับมหาวทิยาลัยราชภัฏอ่ืนไดไมแตกตางกัน  
 และปฏิเสธสมมติฐาน คือใหความสําคัญดานการวางตําแหนงอาคารเรียนในผังแมบทอาคารมี
ความชัดเจนและเปนระเบียบ การเดินจากคณะวิชาตางๆไปเรียนในแตละอาคารใชระยะเวลาเหมาะสม 
ระดับความเหน่ือยสําหรับการเดินในระหวางอาคารตางๆ ตําแหนงของอาคารเรียนรวม ตําแหนงของ
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ตําแหนงของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร และรูปแบบผังนี้เปน
รูปแบบท่ีกระชับ พอเพียงตอการเรียนการสอนรายละเอียดแสดงปรากฏในตาราง ดังนี้ 
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  ตารางท่ี 4-41  คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยมีผลตอความพึงพอใจใน 
  การเลือกผังแมบทราชภัฏนครสวรรค 
 

 
อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ี ผูบริหาร Sig. 

ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

X S.D x S.D X S.D X S.D   

 3.62 .4743 3.29 .5015 3.70 .3578 4.05 .5447 0.001 ปฏิเสธ 

1. การวางตําแหนงอาคารเรียนใน
ผังแมบทอาคาร มีความชัดเจนและ
เปนระเบียบ 

4.32 .75 3.76 .79 4.00 .63 4.75 .50 0.003 ปฏิเสธ 

2. การเดินจากคณะวิชาตางๆไป
เรียนในแตละอาคารใชระยะเวลา
เหมาะสมเพียงใด 

4.04 .73 3.59 .78 3.67 .52 4.50 1.00 0.017 ปฏิเสธ 

3. ระดับความเหนือ่ยสําหรับการ
เดินในระหวางอาคารตางๆ 

4.12 .78 3.62 .62 3.67 1.03 4.25 .96 0.016 ปฏิเสธ 

4. ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนง

ของอาคารเรียนรวม 
3.84 .75 3.63 .82 4.33 .82 4.50 .58 0.000 ปฏิเสธ 

5.ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนง
ของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

3.76 .78 3.70 .81 4.67 .52 4.50 .58 0.037 ปฏิเสธ 

6. ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนง
ของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

4.04 .79 3.61 .82 4.50 .55 4.50 .58 0.010 ปฏิเสธ 

7. ทานคิดวารูปแบบผังน้ีเปน
รูปแบบท่ีกระชับ พอเพียงตอการ
เรียนการสอน 

3.96 .61 3.78 .69 4.17 .75 4.25 .96 0.003 ปฏิเสธ 

8. ความชัดเจนของเสนทางการเดิน

ไปสูอาคารตางๆ 
4.24 .88 3.48 .83 4.00 

.63 4.75 
.50 0.154 ยอมรับ 

9. ทานคิดวารูปแบบผังท่ีทานเลือก
สามารถนําไปปรับใชกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นได 

3.84 .75 3.71 .72 4.00 .89 4.50 .58 0.271 ยอมรับ 
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  ตารางท่ี 4-41 คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจยัมีผลตอความพึงพอใจในการ 
  เลือกผังแมบทราชภัฏนครสวรรค (ตอ) 
 

 
(I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std.Error Sig. 

ผังแมบท 
ราชภัฏ

นครสวรรค 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร 

.3314* 
-.0008 
-.4300 

.1127 

.2233 

.2646 

.039 

.988 

.454 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร 

-.3314* 
-.4414 

-.7614 * 

.1127 

.2080 

.2518 

.039 

.277 

.032 
เจาหนาท่ี อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

.0008 

.4114 
-.3500 

.2233 

.2080 

.3171 

.988 

.277 

.749 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาท่ี 

.4300 
.7614* 
.3500 

.2646 

.2518 

.3171 

.454 

.032 

.749 
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ตาราง 4-42  สรุปโดยภาพรวมความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบของอาคารเรียน โดย
หลักการใชพืน้ท่ีรวม กรณศึีกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี 

 
 

(I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std.Error Sig. 

การพัฒนา
รูปแบบของ
อาคารเรียน 
โดยหลักการ
ใชพื้นท่ีรวม 
กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

นครสวรรค 
ยานมัทรี 

อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร 

.1839* 
-.5571 
-.1655 

.4838 

.9584 

.1135 

.003 

.973 

.549 
นักศึกษา อาจารย 

เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร 

-.1839* 
-.2295 

-.3494* 

.4838 

.8927 

.1080 

.003 

.092 

.018 
เจาหนาท่ี อาจารย 

นักศึกษา 
ผูบริหาร 

.5571 

.2295 
-.1199 

.9584 

.8927 

.1361 

.973 

.092 

.855 
ผูบริหาร 
 

อาจารย 
นักศึกษา 
เจาหนาท่ี 

.1655 
.3494* 
.1199 

.1135 

.1080 

.1361 

.549 

.018 

.973 

สรุป จากตารางดังกลาวจะเหน็วาความพึงพอใจระหวางอาจารยและนักศึกษาจะแตกตางกันใน
ภาพรวม และผูบริหารกับนกัศึกษาก็จะมีความพึงพอใจตอภาพรวมท่ีแตกตางกันดวย 

 
 

 
   


