
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคมีแผนท่ีจะทําการขยายเขตไปสูพื้นท่ีการศึกษาใหม โดยใช
ช่ือวา มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค ยานมัทรี เพือ่รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค โดยมีนโยบายท่ีจะใชแนวคิดในการพัฒนาพืน้ท่ีอาคารเรียนแบบการใชพื้นท่ีรวม  ใน
การ Shared Facilities และการ Pool Resources  การพฒันารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการ
ใชพื้นท่ีรวม สําหรับมหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค ยานมัทรี มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาวเิคราะห 
และประเมินผลในดานของประเภท  รูปแบบ จํานวนและพ้ืนท่ีท่ีมีเหมาะสมตอความตองการ จะทํา
ใหเกดิการใชหองเรียนอยางเกิดประโยชนสูงสุดท่ีจะสงผลตอการลดความตองการของพื้นท่ีใชสอย
และลดงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน รวมถึงการศึกษาวิเคราะหและประเมินผลรูปแบบผังท่ีมี
อาคารเรียนรวมเปนศูนยกลางการศึกษา เกิดการใชอาคารเรียนรวมกนัและสงผลใหเกิดการใชพืน้ท่ี
ของเขตการศึกษานอยลงและประหยัดงบประมาณในการพัฒนาดานกายภาพอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ยานมัทรี การศึกษาจึงแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ ไดแก 
สวนท่ี 1 การศึกษาหองเรียนท่ีใชแนวคิดการใชพื้นท่ีรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  
ยานมัทรี    เปนการศึกษาดานการหาจํานวน รูปแบบ และขนาดพ้ืนท่ีสําหรับหองเรียน  ของกลุม
วิชาตัวอยางวาจะมีสวนรวมในการประหยดังบประมาณไดอยางไร 
สวนท่ี 2  การศึกษาแนวคิดของการใชพื้นท่ีรวมสําหรับผังอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครสวรรค  ยานมัทรี  เปนการศึกษารูปแบบผังแบบการใชทรัพยากรรวม วาจะมีรูปแบบเปน
อยางไรโดยใชทฤษฎีการวางผังเพื่อหาจุดศูนยมวล (CM) 
  การศึกษาท้ังสองสวนนี้จะมีการใชแบบสอบถามการปะเมินผลในดานของความพึงพอใจ
เพื่อเปนขอเสนอแนะตอไปดวย 
 

 5.1)  สรุปผลการศึกษาหองเรียนท่ีใชแนวคดิของการใชทรัพยากรรวมสําหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  
  จากการศึกษาอาคารท่ีใชในการเรียนการสอนโดย 4 คณะวิชาตัวอยาง ไดแก   คณะครุ
ศาสตร,  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร, คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะวิทยาการ
จัดการ เพือ่ทําการวิเคราะหหองเรียนบรรยายและหองปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเดิม จํานวน 9 อาคาร รวมท้ังส้ิน 110 หอง เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผลวาอาคาร
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เรียนของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  มีอัตราการใชหอง (Room Utilization Rate)  และอัตรา
การใชพื้นท่ี (Space Utilization Rate)  เปนอยางไร เพื่อหาอัตราการใชหองและอัตราการใชพืน้ท่ี
ของทุกหองเรียน  โดยมีการใชเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลเปนตัววดัผล  
  หลังจากทําการวิเคราะหหองเรียนจํานวน 110 หอง   มีจํานวนหองท่ีผานเกณฑอัตราการ
ใชหอง (Room Utilization Rate) จํานวน 53 หอง คิดเปน 48.18 %  ไมผานเกณฑการใชหองจํานวน 
57 หอง คิดเปน 51.82 %  และมีจํานวนหองท่ีผานเกณฑการใชพื้นท่ี  (Space Utilization Rate)  
จํานวน 37  หอง คิดเปน 33.63 %  จํานวนหองท่ีไมผานเกณฑจํานวน 57 หอง คิดเปน 66.37 % ซ่ึง
จะเห็นไดวาจํานวนหองท่ีผานเกณฑการใชหองและการใชพื้นท่ี มีจํานวนท่ีผานเกณฑไมถึง
คร่ึงหนึ่งของจาํนวนหองเรียนท้ังหมด โดยมีสาเหตุและปจจยัท่ีมีผลตอการใชหองเรียนและการใช
พื้นท่ีหองเรียนท่ีสวนใหญไมผานเกณฑ   สรุปไดดังนี้  
  1) ดานปริมาณของการใชหอง (Room Utilization Rate)  หองสวนใหญไมผานเกณฑ มี
ผลมาจากการที่จํานวนหองเรียนมีมากกวาความตองการการเรียนการสอนโดยมีชวงเวลาวางท่ีไมถูก
ใชสอยมากกวา 20 % หรือ 6.4 ช่ัวโมง ตอ สัปดาห (จํานวนช่ัวโมงท่ีใชหองจริงในการเรียนการสอน
ตลอด1สัปดาหมีท้ังหมด32 ช่ัวโมง) จะเหน็ไดวาปริมาณความตองการหองเรียนกับจํานวนหองเรียน
ท่ีมีอยูไมสัมพนัธกับชวงเวลาของการเรียนการสอนทําใหเกิดการวิเคราะหวาอาจมีจํานวนหองมาก
เกินกวาความตองการใชท่ีแทจริง จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูจัดตารางสอนพบวาเกดิจากปญหาใน
การบริหารตารางสอนซ่ึงมาจากพฤติกรรมของผูใชสอยเองโดยเฉพาะอาจารยผูสอนเชน อาจารย
สวนใหญยังพอใจท่ีจะสอนภายในคณะมากกวา การเดินทางระหวางอาคารบางอาคารมีระยะ
ทางไกล อาจารยบางทานมีปญหาดานสุขภาพไมสะดวกตอการเดินทางท่ีมีระยะไกล รวมถึงอุปกรณ
การเรียนการสอนไมสมบูรณ เชน อุปกรณปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทําใหอาจารยผูสอนไมสะดวกท่ี
จะใชหองเรียนท่ีระบุในตารางสอน  เปนตน  
  2)  ดานปริมาณของการใชพืน้ท่ี  (Space Utilization Rate)  เนื่องมาจากมีจํานวนนกัศึกษา
ท่ีใชพื้นท่ีหองเรียนจริงในการเรียนการสอนตลอด 1 สัปดาหไมเทากัน ซ่ึงมาจากจํานวนนกัศึกษาใน
แตละหองเรียนมีจํานวนตางกันทําใหจํานวนนักศึกษามีจาํนวนนอยกวาความจุของหอง หรือมีพื้นท่ี
หองไมเพยีงพอไมมีขนาดท่ีตองการและไมสามารถใชรวมกับหองเรียนของคณะวิชาอ่ืนๆได จาก
การสัมภาษณเจาหนาท่ีสํานกัทะเบียนและสงเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคซ่ึงมี
หนาท่ีในการจดัตารางสอนพบวาจํานวนนกัศึกษาตอรายวิชานอยกวาขนาดพ้ืนท่ีหองประมาณ เชน 
จํานวนนักศึกษา 15 คน แตขนาดของหองเรียนสามารถจุได 45 ท่ีนั่ง และในทางตรงกันขามมีการจดั
วิชาเรียนรวมกันทําใหมีจํานวนนักศึกษาในกลุมการเรียนมีมากกวาขนาดพ้ืนท่ีหอง เชนในกรณท่ีีมี
จํานวนนักศึกษาท่ีเรียนรวมกันมีมากกวาท่ีหองเรียนขนาด 100 ท่ีนั่ง จะรองรับได  เปนตน 
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  โดยสรุปจากการวิเคราะหการใชประโยชนหองเรียนท้ังดานการใชหองและการใชพื้นท่ี
หองเรียนทําใหทราบวาวิธีการเพิ่มคาประสิทธิภาพการใชสอยหองเรียน ทําไดโดยการคํานวณหา
ความตองการของจํานวนหองเรียนใหเหมาะสมกับปริมาณวิชาท่ีสอน โดยศึกษาจากหลักสูตรในแต
ละคณะวิชา เพื่อใหหองเรียนใชสอยไดอยางเต็มท่ีมากข้ึน  สวนดานของการใชพื้นท่ี ควรมีการจดั
ใหจํานวนนักศึกษามีจํานวนใกลเคียงกับขนาดความจุของหอง มีการวางแผนการรับนักศึกษาท่ีมี
จํานวนท่ีแนนอนตายตัว เชน 50 คน/ หอง เปนตน แมจะไมสามารถจะทําไดในชวงเวลานี้ แตก็อาจ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาของแตละคณะ สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ยานมัทรี ตอไปได 
  จากการสรุปการวิเคราะหการใชประโยชนหองเรียน ท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคในพื้นท่ีปจจุบันแลว พบวามีหองเรียนท่ีมีจํานวนมากกวาการใชทําใหหองเรียนถูกใช
อยางไมเต็มประสิทธิภาพ   ดังนั้นหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี  จึงควรมี
การหาความตองการหองเรียนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนกัศึกษาท่ีท้ัง 4 คณะวิชาตัวอยางโดยศึกษาจาก
แผนการศึกษาที่จะทําการเปดรับนักศึกษาในอนาคต การพจิารณาความตองการหองเรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  ทําการแบงประเภทของหองเรียนออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1) หองเรียนบรรยาย ขนาด 25 และ 50 ท่ีนั่ง 
  2) หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ขนาด 25  ท่ีนั่ง 
  3) หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด 50 ท่ีนั่ง 
  ขนาดของหองเรียนเปนขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารของท้ัง4 คณะวิชาในดานแผนการ
ศึกษาของแตละคณะวิชาสรุปไดวามีแผนการรับจํานวนนักศึกษาหองละ 50 คน  ยกเวนในบางสาขา
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปดรับนักศึกษาหองละ25 คน  วธีิการพิจารณาเพื่อความ
ตองการหองเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  เปนการคํานวณจากรายวิชาท่ีตอง
เรียนและจํานวนหนวยกจิ ท้ังหลักสูตรจนจบการศึกษา เพื่อหาจํานวนหองเรียนท่ีเหมาะสมกับความ
ตองการ ผลการคํานวณไดจาํนวนหองเรียนบรรยายและปฏิบัติการรวม 97 หอง มีจํานวนหองเรียน
บรรยายขนาด 25 ท่ีนั่ง จํานวน 7 หอง ขนาด 50 ท่ีนั่ง จํานวน 65 หอง คิดรวมกันเปนรอยละ 69.56  
มีความตองการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรขนาด 25  ท่ีนั่ง  คิดเปนรอยละ 15.22   ตองการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด  50 ท่ีนั่ง คิดเปนรอยละ 15.22  รวมความตองการหองเรียนของ
ท้ัง 4 คณะวิชารวม 97 หอง  เม่ือมีการคํานวณหาความตองการหองเรียนของแตละคณะแลว จึงได
กําหนดรูปแบบของหองเรียนขนาดตางๆ โดยศึกษาจากงานวจิัยและมาตรฐานตางๆดานการ
ออกแบบหองเรียนรวมถึงการศึกษาจากหองเรียนเดิมพบวาองคประกอบของการออกแบบหองเรียน 
จะเปนการจัดใหมีพื้นท่ีโลงดานหนาและดานหลัง สําหรับการบรรยายและการทํากิจกรรมหนา
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หองเรียนและสําหรับเปนชองทางเดิน เขา – ออก และเดินรอบหองเรียน ประมาณ 1 ใน 3 ของ
หองเรียน จึงไดกําหนดรูปแบบของหองเรียนท่ีใชสําหรับอาคารเรียนของกรณีศึกษา 4 รูปแบบ ดงันี้  
  1) หองเรียนบรรยาย 25 ท่ีนั่ง   พื้นท่ี 40 ตรม. (8 ม. x 5 ม.)   
  2) หองเรียนบรรยาย  50 ท่ีนั่ง   พื้นท่ี  80 ตรม. (8 ม. x 10 ม.)   
  3) หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร 25 ท่ีนั่ง พื้นท่ี   114 ตรม. (12 ม. x 9.5 ม.)    
  4) หองเรียนปฎิบัติการคอมพิวเตอร  50 ท่ีนั่ง   พื้นท่ี  120 ตรม. (12 ม. x 10 ม.)   

ในแตละรูปแบบหองเรียนถูกจัดสรรลงในแตละอาคารเพื่อจัดวางจํานวนหอง กําหนดใหมี
อาคารเรียน สําหรับ 4 คณะวิชาตัวอยาง  จาํนวน 7 อาคารไดแก  อาคารคณะครุศาสตร อาคาร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ   อาคารเรียนรวม   อาคารศูนยวทิยาศาสตร   อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร (สารสนเทศ)  
โดยใชแนวคิดใหเปนการบูรณาการพื้นท่ีท้ังหมดโดยท่ีทุกคณะใชพื้นท่ีรวมกันได โดยแตละ
หองเรียนมีพื้นท่ีเหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษา ซ่ึงตอไปในการบริหารจัดการมีความจาํเปนท่ีจะตอง
วางแผนในการจัดตารางสอนเปนอยางดี  จากจํานวนหองเรียน  97 หองเรียน ท่ีมาจากการคํานวณหา
ความตองการหองเรียน มีเกณฑในการจดัสรรหองเรียนลงในแตละอาคารคือ 

• แบงหองเรียนประจําคณะใหเทากับจํานวนสาขาวิชาของแตละคณะ เพื่อใชเปน
หองเรียนในแตละสาขา นักศึกษาทุกช้ันปสามารถหมุนเวียนมาใชได   

• หองเรียนบรรยายท่ีนอกเหนอืจากท่ีจัดลงใหพอดีกับสาขาวิชาแลว ใหจดัรวมอยูใน 
อาคารเรียนรวม 

• หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรและหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหจัดวางไวท่ี 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร (สารสนเทศ) ตามลําดับ  

  จากการจดัวางโดยใชเกณฑดงักลาวสามารถสรุปจํานวนหองเรียนและพื้นท่ีรวมในแตละ
อาคารไดดังนี ้

1) อาคารคณะครุศาสตร มีหองเรียนบรรยายจํานวน 6 หอง พื้นท่ีรวม 480 ตรม.  
2) อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มีหองเรียนบรรยายจํานวน 6 หอง พื้นท่ี

รวม480 ตรม.  
3) อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มีหองเรียนบรรยายจํานวน 9 หอง พื้นท่ีรวม 

480 ตรม.  
4)  อาคารคณะวทิยาการจัดการ   มีหองเรียนบรรยายจํานวน 10 หอง พื้นท่ีรวม 800 ตรม.  
5) อาคารเรียนรวม   มีหองเรียนบรรยายจํานวน 42 หอง พื้นท่ีรวม 3,416 ตรม.  



 

  

 
 

141 

6) อาคารศูนยวิทยาศาสตร   มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจํานวน 13 หอง พื้นท่ีรวม
1,482 ตรม.  

7)  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร (สารสนเทศ)   มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 11 
หอง พื้นท่ีรวม  1,320 ตรม.  

 สรุปมีจํานวนหองเรียนท้ังหมด  97 หอง  มีพื้นท่ีหองเรียนรวมท้ังหมด 8,458 ตรม.  (คิด
เฉพาะพ้ืนท่ีหองเรียนไมรวมพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน หองทํางานเจาหนาท่ี  หองพักอาจารย  ทางสัญจร 
หองน้ํา) เม่ือมีการกําหนดรูปแบบหองเรียน จํานวนหองเรียนและพื้นท่ีของอาคารเรียนท้ัง 7 อาคาร  
ในข้ันตอนตอมาจึงทําการเปรียบเทียบจํานวนและพื้นท่ีระหวางหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคเดิม และหองเรียนท่ีมาจากการพิจารณาหาความตองการหองเรียนสําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี ในลักษณะของแบบสอบถาม เพื่อแสดงขอคิดเห็นของผูใชสอยอาคาร  
โดยใชแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 114 ชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา รองลงมา
ไดแก อาจารย เจาหนาท่ี และผูบริหาร ประเด็นในการสํารวจเปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นดานกายภาพหองเรียนซ่ึงเปนความพึงพอใจในการปรับขนาดหองเรียนและจํานวนท่ีนั่งโดย
เปรียบเทียบกบัของอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคท่ีใชอยูในปจจุบัน กับขนาดหองเรียนท่ี
ออกแบบใหมเพื่อใชสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี รวมถึงรูปแบบหองเรียนท่ี
ตองการและพงึพอใจ ซ่ึงรายละเอียดการใหความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามตอดานตางๆ อยูใน
ระดับ มาก  แบงออกเปนหวัขอดังนี ้

 1) ผลการนําเสนอหองเรียนขนาด 25 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมสําหรับ
ยานมัทรี พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับพื้นท่ีหนาหองเพียงพอในการสอนของ
อาจารยมากท่ีสุด  รองลงมาไดแกแสงสวางในหองเรียนพอเหมาะ  และใหความสําคัญกับความเปน
ระเบียบของหอง นอยท่ีสุด 
  2) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง ของอาคารเรียนเดมิ
และอาคารเรียนในยานมัทรี พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรูปแบบท่ี 4 หองเรียนบรรยาย
ท่ีจะใชสําหรับอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี ซ่ึงเปนหองเรียนบรรยาย
ขนาด 50 ท่ีนัง่  พื้นท่ีขนาด 80 ตรม. (8 x 10 ม.) มากท่ีสุด รองลงมาเลือกแบบท่ี 2  ขนาดพืน้ท่ี 76 
ตรม. (8 x 9.5ม.) ของอาคารวิทยาการจดัการ (มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม)  และเลือก
รูปแบบหองเรียนบรรยายแบบท่ี 3 หองเรียนบรรยายขนาด 50 ท่ีนั่ง พื้นท่ี 96 ตรม. (8 x 12 ม.)  ของ
อาคารวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม)   นอยท่ีสุดและพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ ประตูทางเขาเพียงพอ มากท่ีสุด รองลงมาไดแกหองเรียนมีอากาศ
ถายเทไดดี และนอยท่ีสุดไดแก ความเปนระเบียบของหอง   
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  3) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรขนาด 25 ท่ีนั่ง ของ
อาคารเรียนเดมิและอาคารเรียนในยานมัทรี พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรูปแบบท่ี3
หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีจะใชสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี พื้นท่ี
ขนาด 114 ตรม. (12 x 9.5 ม.) มากท่ีสุด  รองลงมาคือแบบท่ี2 อาคารศูนยวิทยาศาสตร (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคเดิม)  พื้นท่ี 108 ตรม.(12 ม. x 9 ม.) และเลือกรูปแบบท่ี 1 ขนาด 25 ท่ีนั่งของ
อาคารคณะวิทยาศาสตร(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม) พื้นท่ี 96 ตรม. (12 ม. x 8 ม.)  นอย
ท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับหองเรียนมีขนาดของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา มากที่สุด รองลงมาไดแก หองเรียนท่ีมีอากาศถายเทไดดี  และนอยท่ีสุดไดแก พืน้ท่ีหนา
หองเพียงพอตอการสอนของอาจารย  
  4) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบของหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรขนาด 32 และ 50 ท่ี
นั่ง ของอาคารเรียนเดิมและอาคารเรียนท่ีจะออกแบบใหมในยานมัทรี พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกรูปแบบหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร แบบท่ี 1 หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของสํานักวิทยบริการ(มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม) ความจุ 32 ท่ีนั่ง  พื้นท่ี 64 ตรม. (8 ม. x  
8 ม.) ซ่ึงเปนรูปแบบของหองเรียนในปจจุบัน มากท่ีสุด และเลือกแบบท่ี 2 ท่ีนําเสนอใหมสําหรับ
เปนหองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรของอาคารเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับยานมัทรี ขนาด 
50 ท่ีนั่ง  พื้นท่ี 120 ตรม. (12 ม. x 10 ม.)  รองลงมา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 
คือ หองเรียนมีขนาดของพืน้ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา  รองลงมาไดแกประตูทางเขาเพียงพอและนอย
ท่ีสุดไดแก ความเปนระเบียบของหอง 
  จากการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปผลการศึกษาหองเรียนท่ีใชแนวคิดของการใชทรัพยากร
รวมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี ไดดังนี ้
  การสํารวจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวาผูตอบแบบสอบถามเลือกรูปแบบ
หองเรียน ท่ีออกแบบสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยานมัทรี จํานวน 3 แบบและเลือกหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรซ่ึงเปนรูปแบบเกาของอาคารสํานักวิทยบริการเดิม ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีและมีขนาด 32 ท่ีนั่ง 
และมีขนาดพืน้ท่ี 64 ตรม. (8 ม.x 8 ม.)   จงึไดนํารูปแบบเดิมนี้ไปปรับใชกับหองเรียนสําหรับอาคาร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับยานมัทรีดังนั้นจึงตองทําการปรับจํานวนของหองเรียนใหมโดยเพิ่ม
จํานวนหองเรียนคอมพวิเตอรข้ึนมาอีก รวมเปน 17 หอง ดังนั้นเม่ือปรับจํานวนหองเรียนและพ้ืนท่ี
แลว จึงไดทําการสรุปโดยการเปรียบเทียบจํานวนและพ้ืนท่ีของหองเรียนระหวางหองเรียนใน
ปจจุบันและหองเรียนท่ีมาจากการพิจารณาหาความตองการหองเรียนดังนี้ 
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  1) ดานจํานวนอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี (เฉพาะอาคารท่ี
เกี่ยวของกับ 4 คณะวิชาตัวอยาง) มีจํานวนอาคารรวม 7 อาคาร ลดลง 2 อาคาร จากจาํนวน 9 อาคาร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในพื้นท่ีปจจุบัน 
  2) จากการศกึษาเพื่อพิจารณาหาความตองการหองเรียนของอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ยานมัทรี  จาํนวนท้ังหมด 103 หอง โดยอาคารเรียนตัวอยางของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค เดมิ มีจํานวนท้ังหมด 111 หองซ่ึงจํานวนหองเรียนจะลดลง 8 หอง  จํานวนท่ีลดลงนี้คิด
เปนรอยละ 7.2 ซ่ึงอาจมีปริมาณท่ีลดลงไมมากนักหากมีการคิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีมากข้ึนเปน
หองละ 50 คน เม่ือเทียบกบัจํานวนนักศึกษาในปจจุบันท่ีมีจํานวนโดยเฉล่ียตอหองไมเกิน 45 คน 
และยังสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาไดเพิ่มข้ึนอีก 2,296 คน คิดเปนรอยละ 43 ของจํานวน
นักศึกษาในปจจุบัน จะเหน็ไดวาหากมีการคํานวณหาความตองการจํานวนหองเรียนท่ีแทจริงท่ี
เพียงพอตอการใชจะมีผลตอการลดจํานวนหองเรียน และมีสวนรวมในการปรับใหคาประโยชนการ
ใชหองเรียนดานการใชหอง (RUR) และการใชพื้นท่ี (SUR) ใหอยูในเกณฑมาตรฐานมากยิ่งข้ึนได  
  3) หากนํามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมและยานมัทรี ท้ังสองพื้นท่ีมาเปรียบเทียบ
กัน ในดานการเปรียบเทียบพื้นท่ีระหวางหองเรียนเดิมและหองเรียนท่ีมาจากการพจิารณาหาความ
ตองการหองเรียนพบวาพื้นท่ีหองเรียนรวมท้ังหมดของหองเรียนในพื้นท่ีเดิมมีจํานวน 8,972.25 
ตรม. และพ้ืนท่ีหองเรียนท่ีมาจากการพจิารณาหาความตองการหองเรียนสําหรับยานมัทรีมีจํานวน 
8,226 ตารางเมตร   มีพื้นท่ีลดลง 746.25 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ  8.3  ของหองเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม  หากพิจารณาดแูลวอาจมองวาพื้นท่ีลดลงไมมากนัก  แตแทจริง
แลวพื้นท่ีของหองเรียนท่ีใชสําหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี นัน้ไดเพิ่มขนาดของ
หองเรียน เพื่อใหไดขนาดตามการศึกษาดานมาตรฐานและใชพืน้ท่ีไดมากยิ่งข้ึน  และหากมีการรวม
พื้นท่ีอ่ืนๆของอาคารแตละอาคารอีกประมาณรอยละ 30  เชน ทางเดนิ หองน้ํา  หองอ่ืนๆ ท่ีประกอบ
ในอาคารจะทําใหมีพืน้ท่ีรวม 10,726 ตารางเมตร ซ่ึงมีพื้นท่ีอาคารนอยกวาพื้นท่ีอาคารเรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมถึง 21,294 ตรม. หากมีการคํานวณไปถึงการลดงบประมาณคา
กอสรางนั้นมีคากอสรางท้ังหมด 65,428,600 บาท โดยใชเกณฑมาตรฐานของสํานักงบประมาณ คิด
ท่ี 6,100 บาท ตอ ตรม. มาจากบัญชีราคามาตรฐานส่ิงกอสรางของสํานักมาตรฐานตนทุน
งบประมาณ  สํานักงบประมาณ ป พ.ศ. 2550 (หากใชราคาในทองตลาดท่ัวไปราคาคากอสรางใน
ปจจุบัน อาจอยูท่ี 10,000-12,000 บาท)  จะสามารถลดราคาคากอสรางไปเปนเงิน  129,892,180 บาท  
จากคากอสราง 195,320,780 บาทของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค เดิม 

จากการศึกษาดานหองเรียนท่ีมีการใชแนวคิดของการใชทรัพยากรรวมท่ีผานมาท้ังหมด 
สรุปผลไดดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง 5.1 สรุปผลการศึกษาดานหองเรียนท่ีมีการใชแนวคิดของการใชทรัพยากรรวม 
 

รายการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค 
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค 
ยานมัทร ี

ผลตางการเปรียบเทียบ หมายเหตุ 

1.จํานวนอาคาร 
(อาคาร) 

9 7 
ยานมัทรีลดลง 2 อาคาร 
(รอยละ 22) 

 

2.จํานวนหองเรียน
(หอง) 

111 103 
ยานมัทรี ลดลง 8 หอง 
(รอยละ 7.2) 

 

3.จํานวนพื้นที่หองเรียน  
(ตารางเมตร) 

8,972.25 8,226 
ยานมัทรี ลดลง 746.25 
ตาราง (รอยละ 8.3) 

 

4. จํานวนนักศึกษาท้ัง 4 
คณะวิชา (คน) 

3,004 5,300 
ยานมัทรี รองรับนักศึกษา
ไดเพิ่มขึ้น 2,296 คน 
(รอยละ 76.4 ) 

 

5. จํานวนพื้นที่ 
ทั้งหมดของอาคารเรียน 
 (ตารางเมตร) 

32,020 
 

10,726 
ยานมัทรี ลดพื้นที่อาคาร
ลง  21,294  ตารางเมตร 
(รอยละ 66.50) 

คิดรวมพื้นที่อื่นๆ อีก 

30 % 

6.จํานวนคากอสราง
อาคาร 

195,320,780 65,428,600 
ยานมัทรี ลดราคาคา
กอสราง 129,892,180 
บาท(รอยละ 66.50) 

(คิดราคาคากอสราง 

ตรม.ละ6,100 บาท 

เทากัน) 

 
5.2)  สรุปผลการศึกษาผงัอาคารเรยีนท่ีใชแนวคดิการใชพืน้ท่ีรวมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทร ี 
  จากการศึกษารูปแบบของผังอาคารเรียนตามวิธีการของหลักการใชพืน้ท่ีรวมโดยการนําท้ัง
7 อาคารมาจัดวางลงในผังแมบทของผังมหาวิทยาลัยแบบ Concentric Pattern โดยใหการวางอาคาร
เรียนท่ีสามารถใชพื้นท่ีรวมกันไดไวในบริเวณพืน้ท่ีศูนยกลาง ไดแก  อาคารเรียนรวม อาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จดัวางอาคารประจําคณะวิชาท้ัง 4 คณะ วาง
ตามทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวนัออกและทิศตะวันตก  การคํานวณหาตําแหนงของอาคารท่ีเปน
ศูนยกลางท้ัง 3 อาคาร ใชหลักการหา จดุศูนยมวลหรือจุดศูนยถวง (Center of Mass / Center of 
Gravity)ท่ีมาจากการคํานวณ Population (จํานวนนกัศึกษาและจํานวนหนวยกจิตามรายวิชาท่ีมีการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของแตละคณะวิชา) เพื่อหาคาความสัมพันธของความถ่ีในการใชสอย
ของแตละคณะวิชา ออกมาเปนผังท่ีมีลักษณะของการติดตอกันของพ้ืนท่ีใชสอย (Funtional 
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Relationship) รวมไปถึงการเขาถึงพื้นท่ีตามลําดับความนิยม ตามกิจกรรมการเรียนการสอนของแต
ละคณะวิชาท่ีมีตอกลุมอาคารเรียนพื้นท่ีศูนยกลาง ไดผลดังนี้ 
  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  ระยะทาง182.2 เมตร (5 นาที) คิดรวมระยะทาง
ท้ังหมดโดยเฉลี่ย  131.18 เมตร ( 3.6 นาที) 
  3) ระยะทางจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปอาคารเรียนรวมมีระยะทาง 80.8 
เมตร(2.24 นาที)ไปอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ระยะทาง124.9 เมตร(3.47 นาที) อาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ระยะทาง 128 เมตร (3.5 นาที) คิดรวมระยะทางท้ังหมดโดยเฉล่ีย 111.3  เมตร (3 นาที) 
  4) ระยะทางจากคณะวิทยาการจัดการไปอาคารเรียนรวม มีระยะทาง 90.36 เมตร (2.51 
นาที) ไปอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรระยะทาง 100.85 เมตร (2.8 นาที) คิดรวมระยะทางท้ังหมด
โดยเฉล่ีย 96.65 เมตร (2.7 นาที ) 
  5) ตําแหนงของอาคารเรียนรวมอยูบริเวณศูนยกลางของทุกคณะวิชาสามารถเดินเรียนได
ในระยะทางและระยะเวลาใกลเคียงกันมีทางเดินลอมรอบเปนลักษณะวงเวยีนโดยมีเสนรอบวง
ความยาว 303  เมตร (คิดเปนระยะเวลาการเดิน 8.42 นาที) และมีทางเดินแยกออกจากวงเวยีน
ลักษณะแบบปกไปสูอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร เชนเดียวกบั
รูปแบบของ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร  พื้นท่ีโลงระหวางทางเดินและอาคารเรียนรวม 
สามารถนํามาใชเปนสถานท่ีพักผอน และสันทนาการ เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกดิการปฏิสัมพันธ
ของนักศึกษาไดดังลักษณะผังแมบทมหาวทิยาลัยแบบ University of California, Irvine Campus 
เปนตน 
  6)  ตําแหนงของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูใกลกับอาคารคณะครุศาสตรและอาคาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนื่องจากท้ัง 2 คณะมีสาขาท่ีตองใชอาคารนี้เปนหลักในการเรียน
ภาคปฏิบัติ  ทําใหมีความสะดวกในการเขาถึงและลดระยะทางการเดินในการเปล่ียนคาบเรียน 
  7) ตําแหนงของอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยูใกลกับอาคารคณะวิทยาการจัดการและ 
อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนือ่งจากท้ัง 2 คณะมีปริมาณของ Population ในการใช
อาคารนี้สูงเทาๆกัน ทําใหเกดิความสะดวกในการเขาถึงและใชเวลานอยในการเปล่ียนคาบเรียน  
  และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคปจจุบันในรูปแบบภาพ
Graphic ถือวามีรูปแบบผังและตําแหนงของอาคารท่ีแตกตางกัน โดยลักษณะของผังมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏนครสวรรค เดิม มีลักษณะเปนแบบการวางเปนแนวแกนต้ังและแกนนอน (Linear & Cross 
Pattern) ซ่ึงเม่ือนํามาหาคาเฉล่ียของระยะทางและระยะเวลาการเดิน แลวพบวาท้ัง 2 รูปแบบ มี
ระยะทางและระยะเวลาการเดินในการเดนิจากอาคารสูอาคารใกลเคียงกันมาก โดยเฉล่ีย อยูท่ี 
139.375 เมตร และ 3.47 นาที จากการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือเปนการเปรียบเทียบผังการวางอาคาร
เรียนท้ังสองรูปแบบ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกรูปแบบและรายละเอียดผังแมบท
แบบท่ี 1 ผังแมบทราชภัฏนครสวรรคเดิม  คิดเปนรอยละ 51.8 และเลือกแบบท่ี 2 ผังแมบทราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทรี คิดเปนรอยละ 48.2   ซ่ึงปจจัยมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกผังแมบทราช
ภัฏนครสวรรค  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ  การวางตําแหนงอาคารเรียน
ในผังแมบทอาคาร มีความชัดเจนและเปนระเบียบ  รองลงมาคือความชัดเจนของเสนทางการเดิน
ไปสูอาคารตางๆ อ่ืนได  และนอยท่ีสุดไดแกความพึงพอใจตอตําแหนงของอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร โดยจากขอเสนอแนะและการสัมภาษณพบวา  นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเลือก
แบบเดิม ใหเหตุผลวาเกดิความคุนเคยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมมากกวา เนื่องจากใช
ในการเรียนการสอนการทํางานเปนประจํา ทําใหเกิดการรับรูในการเดนิไปสูอาคารตางโดยไมรูสึก
ถึงทิศทางและระยะทางเทาใดนักและยังไมเขาใจถึงแนวคิดของผังมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ยานมัทรีท่ีใชหลักการใชพืน้ท่ีรวมวามีลักษณะเปนอยางไร มีขอดีหรือมีความแตกตางจากผังแมบท
ราชภัฏนครสวรรคในปจจุบันอยางไร ในขณะท่ีผูบริหารทั้งหมดเลือกรูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ยานมัทรี ท่ีมีแนวความคิดในการใชทรัพยากรรวม เนื่องจากผูบริหารสวนใหญตองการ
ผังในรูปแบบท่ีสอดคลองไปกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ยานมัทรี ตามนโยบายท่ีวาง
ไวในแผนการศึกษาป พ.ศ 2543  จากการวิเคราะหผลการสํารวจกลุมผูใชสอยสวนใหญยงัมี
ความคุนเคยกบัผังอาคารเรียนในปจจุบัน จึงยังไมรับรูถึงรูปแบบการใชพื้นท่ีรวมท่ีนําเสนอไปใน
แบบสอบถาม  ทําใหพบวา แนวคิดการวางผังอาคารเรียนในแบบของการใชพื้นท่ีรวม ยังไมสามารถ
ทําใหประชากรในมหาวิทยาลัยรับรูและยอมรับได ถึงแมจะมีขอดีในการลดปริมาณความหนาแนน
ของอาคารสามารถจัดระเบียบการบริหารจัดการหองเรียนท่ีมีความสะดวกมากข้ึน รวมถึงระยะทาง
ท่ีเขาถึงไดงายทําใหมีสวนชวยในการลดงบประมาณคากอสราง ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคจึงควรเรงใหมีการประชาสัมพันธถึงแนวความคิดท่ีจะใชในการวางผังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ยานมัทรี เพื่อใหผูใชสอยหลัก ไดแก นักศึกษา อาจารย มีความรูความเขาใจและ
เปดรับแนวคิดในการใชทรัพยากรรวมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ยานมัทรี  ไมวาจะ
เปนดานของจาํนวน รูปแบบหองเรียน จาํนวนอาคารเรียนและรูปแบบการวางผังอาคารเรียนและผัง
มหาวิทยาลัยท่ีใชแนวคิดการใชทรัพยากรรวม  
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5.3)   สรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวมสําหรับ 
มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค  ยานมัทรี  
  การสรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบผังของอาคารเรียนโดยหลักการใชพื้นท่ีรวมสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ยานมัทรี แบงออกเปนสองดานคือ ดานของหองเรียนและดานของ
รูปแบบการวางผัง โดยใชกลุมตัวอยางคณะวิชา 4 คณะวิชาไดแก คณะครุศาสตร, คณะมนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ (ถือเปนหนึ่งกลุม 
Cluster) พบวามีความตองการหองเรียนท่ีมาจากพิจารณาหาความตองการหองเรียนของอาคารเรียน
สําหรับกลุมอาคารเรียนตัวอยางจํานวนท้ังหมด 103 หอง  แบงเปน 
  1) หองเรียนบรรยาย ขนาด 25 ท่ีนั่ง (8 ม. x 5 ม. ) จํานวน 6 หอง   
  2) หองเรียนบรรยาย ขนาด 50 ท่ีนั่ง (8 ม. x 10 ม. ) จํานวน 66 หอง 

 3) หองเรียนบรรยาย ขนาด 100 ท่ีนั่ง (10 ม. x 20 ม. )  จํานวน 1 หอง  
 4) หองเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร ขนาด 25 ท่ีนั่ง (12 ม.x 9.5 ม.)  จํานวน 13 หอง 
 5) หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 32 ท่ีนั่ง (8 ม.x 8 ม.) จํานวน 17 หอง   

  เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิมในประเด็น
ตางๆพบวา  

1) สามารถจดัแบงประเภทของหองเรียนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ 
คณะวิชาตัวอยาง โดยมีจํานวนหองเรียนและจํานวนท่ีนัง่ท่ีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาตามแผนและ
นโยบายในการเปดรับนักศึกษาจํานวนหองเรียนท้ังหมด 103 หองลดลงจากหองเรียนท่ีมีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม 8 หอง (คิดเปนรอยละ 7.2) 

2) ปริมาณของจํานวนและพืน้ท่ีหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรีมี 
จํานวนลดลงกวาอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม แตสามารถรองรับจาํนวน
นักศึกษาไดมากข้ึน โดยหองเรียนใหมนี้สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาได 5,300 คน มากกวา
จํานวนนักศึกษาของ 4 คณะวิชาในพืน้ท่ีเดิม จํานวน 2,296 คน ซ่ึงจะเหน็ไดวาจํานวนหองเรียนมี
นอยกวาแตสามารถรองรับนักศึกษาไดมากกวาถึงรอยละ 76.4   

3) จํานวนและพืน้ท่ีหองเรียนท่ีลดลงสงผลใหจํานวนของอาคารเรียน พืน้ท่ีอาคาร ราคา 
คากอสรางอาคารเรียน การใชท่ีดินในการกอสรางอาคาร ลดลงตามไปดวย โดยเม่ือจัดหองเรียนลง
ตามอาคารแลวพบวามีจํานวนอาคารเรียนรวม 7 อาคาร จากจํานวน 9  อาคารของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรคเดิม  ไดแก  อาคารคณะครุศาสตร, อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 
อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, อาคารคณะวิทยาการจัดการ, อาคารเรียนรวม, อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร (สารสนเทศ)  เม่ือคิดเปนพื้นท่ีหองเรียนรวมท้ังหมด
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มีพื้นท่ี 8,226  ตารางเมตร ลดลง 746.25 ตารางเมตร  (คิดเปนรอยละ  8.3)  เม่ือรวมพื้นท่ี
สวนประกอบอื่นๆ อีกประมาณ 30 %  แลวคิดเปนราคาคากอสราง โดยใชเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงบประมาณ ตารางเมตรละ 6,100บาท พบวามีราคาคากอสรางรวมท้ังส้ิน 65,428,600 บาท  มี
คาราคาคากอสรางลดลง เปนเงิน 129,892,180 บาท (รอยละ 66.50)  

4) รูปแบบของผังการใชพื้นท่ีรวมยึดถือรูปแบบการวางผังมหาวิทยาลัยแบบ Radial Plan 
& Concentric Pattern  ท่ีมีลักษณะเดนคือการเนนในดานของระยะทางท่ีส้ัน กระชับ ชัดเจน เขาถึง
ไดโดยงาย โดยจะตองจัดวางอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการไวศูนยกลางเปนลักษณะของการ
รวมศูนย การออกแบบผังใชวิธีการออกแบบโดยใชวิธีการคํานวณหา Center of Mass เพื่อหา
ตําแหนงของอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการ โดยผลการคํานวณไดผังท่ีมีลักษณะดังนี้คือ 
อาคารเรียนรวมถูกจัดไวในไวในศูนยกลาง มีทางเดนิเปนลักษณะวงเวยีนลอมรอบ และมีทางเดนิท่ี
มีลักษณะเปนเสนตรงกระจายจากศูนยกลางเปนรัศมีไปสู 4 คณะวิชาตัวอยาง ซ่ึงสามารถเดินเขาถึง
อาคารไดในระยะเวลาโดยเฉล่ีย 2.45 นาทีหรือระยะทาง 88.33 เมตร และในพื้นท่ีศูนยกลางนัน้ยังมี
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรและอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซ่ึงตําแหนงของท้ัง 2 อาคารนี้จะอยู
ใกลกับอาคารเรียนคณะครุศาสตร, อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ  เนื่องจากมีวิชาท่ีตองเรียนในอาคารเรียนท้ังสองอาคารนี้ในปริมาณมาก โดยเฉล่ียของ
ระยะทางในการเดินท้ังกลุม Cluster นี้ ใชระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3.46 นาทีหรือระยะทาง 140 เมตร 
นอยกวาระยะทางรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเดิม บริเวณท่ีเปนศูนยกลางนี้จัดใหเปน
พื้นท่ีโลง เพื่อใชเปนสถานท่ีพักผอนหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆของนักศึกษาได  
  5) รูปแบบการวางผังในลักษณะCluster นี้เหมาะสําหรับกลุมคณะวิชาท่ีมีจํานวนไมมาก
นัก แตหากมีกลุม Cluster อ่ืนๆในลักษณะเดียวกันก็สามารถใชทรัพยากรหองเรียนและอาคารเรียน
รวมกันไดแตตองใชการจัดการในดานการจัดตารางสอนเขามาบริหารจัดการดวย  
 
5.4)   ขอเสนอแนะ 
 1.  การพิจารณาความตองการหองเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี นี้
เปนเพยีงการหาความตองการสําหรับ 4 คณะวิชา ไดแก คณะ ซ่ึงถือเปนเพียง 1 Cluster เทานั้น ใน
การกําหนดความตองการในกลุมคณะวิชาหรือ Cluster อ่ืนๆ อาจใชแนวทางนี้เปนตัวอยางได แต
ตองศึกษารายละเอียดในแตละคณะวิชานัน้ๆ เพิ่มเติม 
 2.  จํานวนหองเรียนตัวอยางท่ีใชในการคํานวณนี้ อาจมีความคลาดเคล่ือนดานเวลาการใช
หองเรียนได เชน  ผูสอนไมใชหองเรียนตามท่ีเจาหนาท่ีจัดไวให  มีการเปล่ียนแปลงช่ัวโมงในการ



 

  

 
 

149 

เรียนการสอนโดยไมมีการแจงการเปล่ียนแปลงการใชหองถึงฝายการจัดตารางสอน  จํานวนผูเรียน
ของแตละหองไมตรงกับจํานวนขอมูลท่ีไดรับ  หรือมีบางสาขาท่ียุบสาขาวิชา เปนตน  
 3. การที่จะสามารถบริหารจัดการใหหองเรียนมีปริมาณของการใชหองเรียน  ไดอยาง
เหมาะสมท้ังดานเวลาการใชหองและปริมาณของผูใชงาน คือควรมีการกําหนดสาขาวชิาท่ีจะเปดรับ
และมีการกําหนดจํานวนนักศึกษา ในแตละสาขาท่ีชัดเจน เพี่อจะไดเตรียมตารางสอนและขนาด
หองเรียนใหเหมาะสมตอไป 

4. การสรุปผลดานราคาคากอสรางของอาคารเรียนนัน้ อางอิงราคาคากอสรางตอตาราง
เมตรจากสํานกังบประมาณ เปนเพยีงขอกําหนดในการอางอิงราคาคากอสรางเบ้ืองตนเทานั้น แต
ราคาคากอสรางในความเปนจริงนั้นอาจมีราคาคากอสรางท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีปจจัยมาจากความผันผวน
ตามสภาพเศรษฐกิจในชวงเวลานั้นๆ  

5.  แนวคิดในการคํานวณหาจุดศูนยมวลหรือจุดศูนยถวง (Center of Mass / Center of 
Gravity)  นี้เปนเพียงแนวคิดเบ้ืองตนเทานั้น รูปแบบของผังอาคารเรียนอาจปรับเปลี่ยนไดโดยมีตัว
แปร คือกรอบของระยะทางซ่ึงมาจากระยะทางของการเดิน หากมีการลดระยะทางลงก็จะทําให
อาคารอยูในตําแหนงท่ีใกลกันมากข้ึน และใชระยะเวลาในการเดินนอยลงหรือในทางตรงขามกันก็
อาจทําใหระยะทางและระยะเวลาในการเดินมากข้ึน 

6.  ในระหวางท่ีไดจัดทําวิทยานิพนธนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ยานมัทรี อาจอยูใน
ระหวางการดําเนินการปรับพืน้ท่ีหรือกอสรางอาคารไปบางแลว ตามที่กําหนดการพัฒนาไวในผัง
แมบท 20 ป ท่ีไดมีการออกแบบไวกอนหนานั้นแลว ผูวิจัยถือวาการดําเนินการทําวิทยานิพนธนี้
เสมือนเปนการประเมินผลแนวคิดท่ีไดนําเสนอเม่ือคร้ังมีสวนรวมในการออกแบบวางผัง และยัง
เพิ่มองคความรูใหแกผูวิจยัอีกดวย ผลการวิเคราะหในดานตางๆไมมีผลกระทบใดๆตอการ
ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคยานมัทรี



 

 

 


