
 

 

การปรับปรุงอตัราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  

An Improvement on the Computer Operation Room Utilization Rate 

  

 

 

 

 

นายธนธัช มั่นมงคล 

 

 

 

 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการงานวศิวกรรม 

บัณฑิตวทิยาลยั   มหาวิทยาลัยสยาม 

พุทธศักราช 2560 

ลขิสิทธ์ของมหาวิทยาลยัสยาม 

http://2.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TMEE8GnDyRI/AAAAAAAAEKs/SG-TDpf-vMg/s1600/spd_20080516140945_b.jpg








ค 

 

กติติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเน่ืองดว้ยการไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดียิ่ง 

จากรองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั  ริจิรวนิช อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์  รวมถึง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

พงศพ์ฒัน์ เพช็รรุ่งเรือง และคณาจารยบ์ณัฑิตวิทยาลยั  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม

ทุก ๆ ท่าน  ซ่ึงกรุณาใหค้  าปรึกษาและแนะน าให้ประโยชน์ให้ความรู้รวมไปถึงการติดตามคอยดูแล

มาโดยตลอด 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติ พี่นอ้ง มิตรสหาย รวมถึงผูแ้ต่งหนงัสือหรือ

เอกสารทางวิชาการ ท่ีขา้พเจา้ไดใ้ช้เป็นเอกสารอา้งอิง รวมทั้งหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานทุกคนท่ี

คอยสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ก าลังใจ มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้

ประสิทธ์ิประสาทวชิาการต่าง ๆ จนช่วยใหส้ามารถท าการศึกษาน้ีจนส าเร็จลุล่วง ดว้ยดี 

 

 

                                                                                   ธนธชั มัน่มงคล 

                                                                                                                                      ผูจ้ดัท า 

                



ง 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง หนา้ท่ี 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ก 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญั ง 
สารบญัรูป ฉ 
สารบญัตาราง ช 
  

บทที ่1 บทน า  

1.1    ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
1.2    วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.3    ขอบเขตของการศึกษา                   

3 
3 

1.4     ขั้นตอนการศึกษา  3 
1.5     ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
1.6     ค  านิยามศพัทเ์ฉพาะ   

4 
4 

  
บทที ่2 ทฤษฏีและหลกัการทีเ่กีย่วข้อง  
2.1   ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษา 5 
2.2   การประเมินค่าการใชป้ระโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษา 6 
2.3   การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ห้องเรียน 7 
2.4   การจดัสรรหน่วยความจ าแบบหลายพื้นท่ี (Multiple Partition Allocation) 8 
2.5   2.5 งานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
 
บทที ่3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

3.1   การศึกษารวบรวมขอ้มูล 19 
3.2   การศึกษาก าหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 
3.3   การปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้้องและอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   
 

20 
20 

  



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง หนา้ท่ี 
บทที ่4 ผลการด าเนินงาน  
4.1   ผลการศึกษาการใชป้ระโยชน์ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 21 
4.2   การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 25 
4.3   การด าเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 26 
4.4   ผลการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 27 
  
บทที ่5 สรุปผลการศึกษา  
5.1   ผลสรุปจากการปรับปรุงตารางการใชห้อ้ง 29 
5.2   ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 29 
5.3   ปัญหาและอุปสรรค 30 
5.4   ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันา 30 
  
บรรณานุกรม 31 
ประวติัผูศึ้กษา 32 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
 

 



ฉ 
 

สารบัญรูป 
 

รูปท่ี หนา้ท่ี 
2.1   วธีิการจดัหาพื้นในหน่วยความจ าหลกั 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หนา้ท่ี 
1.1   จ านวนนกัศึกษาต่อความจุของห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1/2559 1 
1.2   ประสิทธิภาพการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ 2 
4.1   จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์ 22 
4.2   จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง และจ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์ 23 
4.3   อตัราการใชห้้อง (RUR) ในปัจจุบนั 24 
4.4   อตัราการใชพ้ื้นท่ี (SUR) ในปัจจุบนั 25 
4.5   จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง หลงัการปรับปรุงตาราง 26 
4.6   จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง หลงัการปรับปรุงตารางเพิ่มเติม 27 
4.7  อตัราการใชห้้อง (RUR) หลงัการปรับปรุง 28 
4.8  อตัราการใชพ้ื้นท่ี (SUR) หลงัการปรับปรุง 28 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
 การเรียนการสอนในวิชาท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ นอกจากทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ ท่ีตอ้งเรียนรู้
ด้วยการฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู ้สอนแล้ว จะต้องมีการเรียนด้วยการใช้คอมพิ วเตอร์ภายใน
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   ซ่ึงจะมีพื้นท่ีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีจ  ากดัจากการศึกษาขอ้มูลการใชง้าน
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในอาคารของมหาวิทยาลยั  ในกรณีศึกษาพบว่าจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้ห้องกบั
ความจุของห้องมีความไม่เหมาะสมกนั        การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงอตัราการใชห้้องและ
อตัราการใชพ้ื้นท่ีของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเพื่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์สูงสุด 
  

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

มหาวิทยาลยัในกรณีศึกษาเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา และบณัฑิตศึกษา ปัจจุบนัเปิดสอน 5 คณะ  ปัจจุบนัท่ี
มหาวิทยาลยัศูนยส์าขามีการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยจดัให้อาคาร 8 เป็นศูนยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โดยมี
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 10 หอ้ง  
 ตำรำงที ่1.1 จ  านวนนกัศึกษาต่อความจุของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1/2559  

หอ้ง ความจุ 
จ านวนนกัศึกษา 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร์ 
เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย เชา้ เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย 

8201 30 - 38 29 29 32 30 36 34 - 
8202 36 34 - - - - 27 - - 29 
8203 30 29 - 25 - - 14 - 25 25 
8204 30 27 25 27 27 - 26 26 29 29 
8205 36 29 - 29 29 - 29 - - - 
8206 36 - 37 - 32 - 20 - 41 43 
8207 24 6 6 27 15 6 6 - 18 6 
8302 24 - 2 21 14 - 5 6 5 - 
8307 26 18 26 27 30 26 28 21 6 - 
8308 24 24 30 25 - 30 - - - - 
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 ตารางท่ี 1.1 แสดงการจดัจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเทียบกบัความจุของห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาท่ี  1/2559   ตารางท่ี 1.2 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณของการใช้
คอมพิวเตอร์จากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเทียบกบัความจุของแต่ละหอ้งประจ าสัปดาห์   แสดงเป็นจ านวน
อตัราร้อยละของการใชง้าน 
 

ตำรำงที ่1.2 ประสิทธิภาพการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ 
 

หอ้ง ความจุ 

   
ความจุต่อ
สัปดาห์ 

การใชง้านต่อสัปดาห์  อตัราร้อยละของ
การใชง้าน 

   
8201 30 300 228 76 
8202 36 360 90 25 
8203 30 300 118 39 
8204 30 300 216 72 
8205 36 360 116 32 
8206 36 360 173 48 
8207 24 240 90 38 
8302 24 240 53 22 
8307 26 260 182 70 
8308 24 240 109 45 

   เฉล่ีย 47 
 
 

จากตารางท่ี 1.2 แสดงใหเ้ห็นไดว้า่การใชพ้ื้นท่ีของอาคารของมหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา โดยเฉพาะ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ยงัไม่มีประสิทธิภาพ คือเฉล่ียประมาณ 47 % ซ่ึงการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอาคารน้ี 
นั่นน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าท่ีเป็นอยู่ได้ โดยจ าเป็นตอ้งหาสาเหตุของความสูญเปล่าเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้น ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงว่า ขณะน้ีการใช้
ประโยชน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของอาคารของมหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา 
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               การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ท่ีการวเิคราะห์อตัราการใชพ้ื้นท่ีและอตัราการใชห้้อง โดยเก็บขอ้มูลจากจ านวน
นกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริง จากหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของอาคารของมหาวิทยาลยัในกรณีศึกษา ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2559 แลว้ปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. เพื่อหาอัตราการใช้ห้องและอัตราการใช้พื้นท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของอาคารของ
มหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

2. เพื่อปรับปรุงตารางการใชห้อ้งเพื่อเพิ่มอตัราการใชห้้องและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ขอบเขตของการศึกษามีดงัน้ี 
 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีได้จ  ากัดขอบเขตของการศึกษาประสิทธิภาพเฉพาะการใช้ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 

2. ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีไดใ้ชใ้นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
3. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีระบุในตารางเรียนตารางสอน ระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
 

1.4  ขั้นตอนการศึกษา 
 

 ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 
 

1.  ศึกษาการใชห้อ้งเรียนแต่ละหอ้ง ในอาคารของมหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา แลว้เลือกเอาเฉพาะ
หอ้งท่ีใชเ้ป็นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล ตารางการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
จากหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
4. วเิคราะห์หาอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จากขอ้มูลท่ี

รวบรวมมา 
5.  หาแนวทางท่ีจะเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 
6.  ปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีดงัน้ี 
 

1. ท าใหท้ราบถึงสภาพปัจจุบนัและขอ้มูลทัว่ไปของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในอาคารของ
มหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา  

2. สามารถทราบถึงอตัราการใช้ของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3. สามารถทราบถึงอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
4. ท าใหมี้การปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้้องและอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

 

1.6  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 ค านิยามศพัทเ์ฉพาะมีดงัต่อไปน้ี 

 

1. ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  เป็นห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีไดฝึ้กการใชง้านซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป และโปรแกรมเฉพาะดา้นของแต่ละสาขาวิชา
เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัการใชง้านจริง  

2. อตัราการใช้ห้อง คืออตัราส่วนร้อยละของจ านวนชัว่โมงท่ีใช้ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์ กบั
จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์ 

3. อตัราการใชพ้ื้นท่ี คืออตัราส่วนร้อยละของจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์ กบั
จ านวนนกัศึกษาท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามจ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์ 



 

 

บทที ่2 
ทฤษฏีและหลกัการที่เกีย่วข้อง 

 
   

ทฤษฏีและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 
 

1. ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษา 

2. การประเมินค่าการใชป้ระโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษา 

3. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์หอ้งเรียน 

4. การจดัสรรหน่วยความจ าแบบหลายพื้นท่ี 

5. งานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถานทีท่างการศึกษา  
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษานั้น ถ้าจะพิจารณากันแล้วจะ
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช้ห้อง 3 ประเภทคือ นกัศึกษา อาจารย ์และพนกังานของสถาบนัอีกทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบั
จ านวนเวลาท่ีใชอ้าคารประเภทนั้นๆ สาเหตุและตวัประกอบท่ีก่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์มากหรือนอ้ย
นั้นมีตวัแปรผนัหลายประการ 

 

ประไพพิศ โล่ห์สิทธิศกัด์ิ (2519) ไดก้ล่าวว่า “การใช้ประโยชน์อาคารท่ีทางการศึกษา มกัมี
ตวัการหลายตวัมาเก่ียวขอ้งกนั ตวัอยา่งเช่น บรรยากาศทางการเมือง การออกแบบของสถาปนิก ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเน้ือหาและขบวนการเรียนการสอนท่ีใช้ในโรงเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลซ่ึง
กนัและกนั ถา้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเปล่ียนแปลงก็ยอ่มกระทบกระเทือนถึงอีกส่ิงหน่ึงดว้ย และในการวดัการใช้
ประโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษามกัจะพิจารณาจากความจุ (Capacity) และเวลา (Time) ท่ีใช้

อาคารเหล่านั้น” 
 

วิรัชพร ทบัทิม (2517) ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนัว่า การใชป้ระโยชน์อาคารสถานท่ีของโรงเรียนนั้น 
จะมี ตวัการอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง ส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ถา้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเปล่ียนแปลงก็ยอ่ม
กระทบกระเทือนถึงตวัอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ บรรยากาศทางการเมือง โครงสร้าง เน้ือหา และวิธีการสอนท่ี
ใชท้างการศึกษา ความสามารถของนกัออกแบบ ขบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน การวางแผนทาง
การเงิน ส าหรับคุณสมบติั 2 ประการท่ีจะแสดงให้เห็นการใช้ประโยชน์อาคารสถานท่ีทางการศึกษา
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ไดแ้ก่ ความจุ (Capacity)และเวลา (Time) อาคารสถานท่ีต่างประเภทกนัย่อมแตกต่างกนัในเร่ืองความ
ตอ้งการเน้ือท่ี 

 

จากแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร ตวัแปรท่ีท าการวิจยั 
มกัจะเป็นลักษณะอาคารและผูใ้ช้อาคาร และนอกจากสาเหตุดังกล่าวแล้ว การใช้ประโยชน์อาคาร
สถานท่ียงัมีสาเหตุอ่ืนๆ เช่น สภาพเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง แสงสว่างและการถ่ายเทความร้อน ซ่ึงใน
กรณีน้ีจะไม่น ามาเป็นตวัแปรผนัโดยถือวา่เป็นสภาพท่ีใชก้ารได ้

 

จากความหมายของประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร สรุปได้ว่าประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์อาคาร มีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อกนั หากมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดแปรเปล่ียนก็จะไดรั้บ
ผลกระทบกระเทือนถึงอีกส่ิงหน่ึงดว้ย อนัไดแ้ก่ บรรยากาศทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
เน้ือหาและเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการเรียน การสอน ในการวดัการใช้ประโยชน์อาคาร มัก
พิจารณาจาก ความจุ (Capacity)และเวลา (Time) ท่ีใชอ้าคารเหล่านั้น 

 

2.2 การประเมนิค่าการใช้ประโยชน์อาคารสถานทีท่างการศึกษา 
 

จากการส ารวจงานท่ีวจิยัดา้นอาคารสถานท่ีเท่าท่ีผา่นมา พบวา่การประเมินค่าการใชป้ระโยชน์
อาคารสถานท่ีทางการศึกษามกัพิจารณาโดยอาศยัค่าดชันี ค่าดงัต่อไปน้ี 

 

1. อตัราการใชห้้อง 
2. อตัราการใชพ้ื้นท่ีห้อง 
3. ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์หอ้ง 
 

ประไพพิศ   โล่ห์สิทธิศกัด์ิ (2519)   ไดศึ้กษาการใชป้ระโยชน์ห้องเรียนและห้องปฏิบติัการใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ.2518 โดยหาค่าดชันี 2 ค่า คือ ค่าอตัราการใชห้้อง และค่าอตัราการใช้
พื้นท่ีห้อง แลว้หาค่าท่ีไดไ้ปพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าอตัราการใช้ห้องท่ีเหมาะสมเท่ากบัร้อยละ 80 
จากผลการวจิยัพบวา่การใชป้ระโยชน์ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลยัยงัใชป้ระโยชน์ไม่เต็มท่ีทั้ง
ในภาคตน้และภาคปลายปีการศึกษา 2518 ซ่ึงมีการใชป้ระโยชน์ไม่แตกต่างกนัมากนกัระหวา่ง 2 ภาค
การศึกษา 

 

ประเสริฐ แสงวชิระมาล (2522) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีท่ีเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนและพื้นท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัปี พ.ศ.2522 โดยหาค่า
ดชันี 3  ค่าคือ ค่าอตัราการใช้ห้อง อตัราการใช้พื้นท่ีห้อง และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้อง 
จากนั้นน ามาวเิคราะห์ทางสถิติและหาพื้นท่ีท่ีตอ้งการตามาตรฐานรวม ผลการวิจยัประสิทธิภาพการใช้
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ประโยชน์พื้นท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
37.28 อตัราการใชห้อ้งเรียนเฉล่ียร้อยละ 52.70 อตัราการใชพ้ื้นท่ีห้องเรียนเฉล่ียร้อยละ 38.79 เน่ืองจาก
การใช้ห้องเรียนไม่สม ่าเสมอกนั ค่าเฉล่ียจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ห้องเรียนต ่ามากและอตัราส่วนจ านวน
ขนาดหอ้งเรียนขนาดต่างๆ ไม่สัมพนัธ์กบัอตัราส่วนจ านวนขนาดของกลุ่มนิสิต ส่วนประสิทธิภาพการ
ใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียร้อยละ 63.40 อตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการเฉล่ียร้อยละ 43.68 อตัรา
การใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการเฉล่ียร้อยละ 95.39 ส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่เก่ียวกบัพื้นท่ีเพื่อการเรียนการสอน การ
ใชป้ระโยชน์ห้องสมุด โดยเฉล่ียยงัมีพื้นท่ีไม่พอเพียงสถานพยาบาลก็ยงัมีพื้นท่ีไม่เพียงพอเช่นเดียวกนั 
และหอ้งบริการกิจกรรมนิสิตอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2524) ไดศึ้กษาการใช้ประโยชน์ของห้องบรรยายใน
มหาวทิยาลยั ปี พ.ศ. 2524 โดยอาศยัค่าดชันี 2 ค่า คือ ค่าอตัราการใชห้้อง และค่าอตัราการใชพ้ื้นท่ีห้อง 
ประกอบกบัการพิจารณาระบบการบริหารการใช้ห้องบรรยายในมหาวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า การ
ใช้ประโยชน์ห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2524 ยงัมีค่าต ่ากว่า ค่าการใช้
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมซ่ึงก าหนดไวใ้นการศึกษา คือ อตัราการใชห้้องร้อยละ 60 และอตัราการใชพ้ื้นท่ี
หอ้งร้อยละ 50 แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการใชห้้องบรรยายเท่าท่ีควร โดยพิจารณาค่าการใช้
ประโยชน์ห้องบรรยายทั้ง 2 ภาคการศึกษาพร้อมทั้งน าประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ระบบการบริหารการใช้ห้องบรรยายว่าระบบการบริหารห้องบรรยายมีส่วนเก่ียวพนักับการใช้
ประโยชน์ท่ียงัไม่เหมาะสมในแง่ของการวางแผนในการเปิดกระบวนวิชาท่ีสอนวา่ไม่ไดมี้การวางแผน
ล่วงหน้า และอ านาจการตดัสินใจอยู่ท่ีผูเ้ปิดรายวิชาการบรรยายและผลกระทบอีกหลายประการ เช่น 
เกณฑม์าตรฐานขอ้มูลเดิมประกอบการจดัหอ้งบรรยาย ฯลฯ  

 

2.3 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียน 
 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ห้องเรียนในปัจจุบนั เพื่อให้ทราบถึงระดบัการใช้
งาน (Level of Utilization) ของหอ้งเรียนบรรยาย โดยการวเิคราะห์ประกอบดว้ย 

 

2.3.1 การวเิคราะห์อตัราการใช้พืน้ที่ (Space Utilization Rate: SUR) 
 

อตัราการใชพ้ื้นท่ี (แต่ละขนาดความจุท่ีพิจารณา) คืออตัราส่วนร้อยละของจ านวนนกัศึกษาท่ี
ใชห้้อง (แต่ละขนาดความจุท่ีพิจารณา) จริงในหน่ึงสัปดาห์ กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้อง (แต่ละขนาด
ความจุท่ีพิจารณา) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามจ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์   
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อตัราการใชพ้ื้นท่ี = (จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้องจริงในหน่ึงสัปดาห์  x  100)/ จ  านวนนกัศึกษาท่ี
ใชห้อ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามชัว่โมงท่ีใชจ้ริงในหน่ึงสัปดาห์ 

 

เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คือความจุของหอ้งดงันั้น 
 

อตัราการใชพ้ื้นท่ี = (จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้องจริงในหน่ึงสัปดาห์  x  100) / (ความจุของห้อง 
(คน) x จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์) 

 

ตวัอย่างเช่น ห้องเรียนความจุ 80 คน ใช้ห้องสัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง โดยมีนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน
ตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1 ถึง ชัว่โมงท่ี 25 เป็น 60, 60, 60, 60, 60, 60, 50, 50, 50, 75, 75, 75, 75, 80, 80, 60, 60, 
60, 60, 60, 60, 50, 50, 50, 75 คนตามล าดบั 

อตัราการใชพ้ื้นท่ีของหอ้งความจุ 80 คน หอ้งท่ี 1 ของคณะ ก. = 
2580

100555,1



  = 77.75% 

 

2.3.2 การวเิคราะห์อตัราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate: RUR) 

 

อตัราการใชห้้อง (แต่ละขนาดความจุท่ีพิจารณา) คืออตัราส่วนร้อยละของจ านวนชัว่โมงท่ีใช้
ห้อง (แต่ละความจุท่ีพิจารณา) จริงในหน่ึงสัปดาห์ กบัจ านวนชัว่โมงท่ีใช้ห้อง (แต่ละขนาดความจุท่ี
พิจารณา) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์ 

 

อตัราการใชห้อ้ง =       (จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์)             x 100 
                                จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์ 
 

ตวัอยา่งเช่น ห้องเรียนความจุ 80 คน ห้องท่ี 1 ของคณะ ก ใชห้้องไดอ้ยา่งเต็มท่ีสัปดาห์ละ 35 
ชัว่โมง แต่ละคณะ ก. ใชห้อ้งเรียนความจุ 80 คน หอ้งท่ี 1 เพียงสัปดาห์ละ 25 ชัว่โมง ดงันั้น 

อตัราการใชห้อ้งเรียนความจุ 80 คน หอ้งท่ี 1 ของคณะ ก. =  %4.71
35

10025


  
 

2.4 การจัดสรรหน่วยความจ าแบบหลายพืน้ที่ (Multiple Partition Allocation) 
 

ในระบบปฏิบติัการจะมีตารางท่ีเก็บขอ้มูลวา่พื้นท่ีในหน่วยความจ าหลกัส่วนใดถูกครอบครอง
และส่วนใดยงัว่างอยู่เร่ิมตน้พื้นท่ีในหน่วยความจ าจะว่างทั้งหมด เม่ือมีกระบวนการเขา้มาในระบบ 
ระบบจะจดัสรรพื้นท่ีท่ีใหญ่พอส าหรับกระบวนการนั้นและจดัแบ่งพื้นท่ีให้กระบวนการเพียงเท่าท่ี
ตอ้งการ ส่วนพื้นท่ีท่ีเหลือจะเก็บไวใ้ชใ้นการจดัสรรคร้ังต่อไป ซ่ึงวธีิการจดัหาพื้นท่ีวา่งมีหลายวธีิ  

 
รูปท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละวธีิพยายามใหก้ารจดัสรรพื้นท่ีมีประโยชน์สูงสุดวธีิท่ีนิยมไดแ้ก่ 
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รูปที่ 2.1 วธีิการจดัหาพื้นในหน่วยความจ าหลกั 
 

 2.4.1 เลอืกทีพ่บก่อน (First-Fit) 
 

First-Fit คือ การเลือกพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่หรือเท่ากบัพื้นท่ีท่ีตอ้งการ โดยเร่ิมคน้หาตั้งแต่
จุดเร่ิมต้นของกลุ่มพื้นท่ีว่างหรือคน้หาต่อจากจุดท่ีหยุดลงจากการค้นหาคร้ังก่อน เพื่อให้การเลือก
ห้องเรียนในอาคารเดียวกนั ท างานไดเ้ร็วขอ้มูลจะกระจุกอยู่ดา้นบน และอาจเกิด Fragment ท่ีมีขนาด
ใหญ่ได ้
 

 2.4.2 เลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Best-Fit) 
 

Best-Fit คือ การเลือกพื้นท่ีขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดพื้นท่ีท่ีตอ้งการมากท่ีสุด การคน้หาพื้นท่ีวา่ง
แบบน้ีจะตอ้งตรวจดูพื้นท่ีว่างทั้งหมดในระบบ ถา้ไดมี้การเรียงพื้นท่ีว่างไวต้ามล าดบัขนาดแลว้ การ
คน้หาก็จะเร็วข้ึน วิธีน้ีจะท าให้พื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนใหม่มีขนาดเล็กท่ีสุด ระบบท างานช้าเพราะค านวณ
มาก และเกิด Fragment ขนาดเล็ก แต่มีจ านวนมาก  

 

 2.4.3 เลอืกทีใ่หญ่ทีสุ่ด (Worst-Fit) 
 

Worst-Fit คือ การเลือกพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดพื้นท่ีท่ีตอ้งการมากท่ีสุด การคน้หาจะตอ้ง
ตรวจดูพื้นท่ีวา่งทั้งหมดในระบบ นอกจากจะมีการเรียงไวแ้ลว้ ซ่ึงการเลือกวิธีน้ีท าให้เกิดพื้นท่ีวา่งใหม่
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด อาจน าไปใช้ต่อไปไดม้ากกว่าวิธี Best-Fit ซ่ึงท าให้พื้นท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนใหม่มีขนาด
เล็กท่ีสุดระบบท างานชา้ เพราะค านวณมากโอกาสเกิด Fragment นอ้ยลง    
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2.5 งานศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์ ( 2544 ) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ

ใชป้ระโยชน์อาคารเรียนและท่ีท าการ สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2544 วิธีวิเคราะห์โดย

ใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1. อตัราการใชห้้อง (Room Utilization Rate: RUR) หมายถึง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริงใน 1 

สัปดาห์ เม่ือเทียบเป็นร้อยละของจ านวนชัว่โมงท่ีควรใชห้อ้งอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 

    อตัราการใชห้อ้ง       =                     จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงใน 1 สัปดาห์          x 100 

                               จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 

2. อตัราการใช้พื้นท่ี (space utilization) หมายถึงความจุจริงของห้องใน 1 สัปดาห์ (จ านวน

นกัศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์) เม่ือเทียบเป็นร้อยละของความจุเต็มท่ีตามท่ีเป็นจริง 

(actual maximum capacity) ของหอ้งใน 1 สัปดาห์  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารของสถาบนัราชภฏัราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 

2544 ไดจ้  าแนกกวา่วเิคราะห์ดงัน้ี 

กลุ่มอาคารบริหาร ประกอบดว้ย 

(1) อาคาร 1 (อาคารอ านวยการ) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.06, เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 10.41, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 29.88, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 9.49, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 37.15 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(2) อาคารส านกังานคณะวทิยาศาสตร์ ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 39.69, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 9.49, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 20.42 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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(3) อาคารส านกังานฝ่ายยานพาหนะ ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 59.25, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 6.25, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.13 

(4) อาคารส านักงานฝ่ายพสัดุ ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 29.20, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 64.96, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 5.84 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

กลุ่มอาคารทัว่ไปประกอบดว้ย 

(1) อาคารสหกรณ์ ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการปฏิบติัการ คิด

เป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 6.81, เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 93.18, 

ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(2) อาคารส านกักิจการนกัศึกษา ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 38.46, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 48.06, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 13.18 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(3) อาคารส านกัศิลปวฒันธรรม ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 42.94, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 38.98, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 18.08 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(4) อาคารหอประชุมกลางศูนยส์ถาบนั ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 57.65, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 9.96 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(5) อาคารห้องประชุมขนาดกลาง (สารภี และสเตจ) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 0.00 เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, 

เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 88.89, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 11.11 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อย

ละ 11.11 
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(6) อาคารสารสนเทศ(ประชาสัมพนัธ์) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 20.00, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 44.44, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 26.11 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(7) อาคารสโมสรอาจารย์ ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิดเป็น

ร้อยละ 76.39, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 23.81 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(8) อาคารโรงจอดรถหน้าอาคาร 1 คือใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 100.00, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(9) อาคารโรงจอดรถหลงัอาคาร 1 ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิดเป็น

ร้อยละ 100.00, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(10) อาคารโรงจอดรถหลงัอาคาร 4 ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 100.00, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(11) อาคารโรงอาหาร ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการปฏิบติัการ 

คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 

100.00, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

กลุ่มอาคารรักษาพยาบาล อาคารเรือนพยาบาล ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 

29.16 เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 18.22, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 18.68, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 33.94 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

กลุ่มอาคารบริการวิชาการ ประกอบดว้ย อาคารหอสมุดกลาง ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 13.19, เพื่อ

การบริการ คิดเป็นร้อยละ 79.60, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 7.20 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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กลุ่มอาคารส่วนการศึกษา ประกอบดว้ย 

(1) อาคารเรียน 1 (ห้องเรียนบณัฑิตศึกษา) ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 

13.07 เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 10.41, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 29.89, เพื่อ

การบริการ คิดเป็นร้อยละ 9.49, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 37.16 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 

0.00 

(2) อาคารเรียน 2 (คณะมนุษยฯ์) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.85 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 15.91, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 27.77, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 9.13, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 28.34 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(3) อาคารเรียน 3 (คณะวิทยาการจดัการ) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.70 

เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 26.18, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 22.94, เพื่อการ

บริการ คิดเป็นร้อยละ 14.50, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 31.68 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(4) อาคารเรียน 4 (คณะครุศาสตร์) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.11 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 15.08, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 18.25, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 20.48, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 26.07 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(5) อาคารเรียน 5 (คณะวทิยาศาสตร์ฯ) ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.59 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 22.71, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 13.38, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 16.07, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 38.25 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(6) อาคารเรียน 6 เทคโนโลยีการศึกษา ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.48 

เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 1.79, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 1.79, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 31.77, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 26.17 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(7) อาคารเรียน 9 ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.362 เพื่อการปฏิบติัการ คิด

เป็นร้อยละ 4.90, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 4.36, เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 15.80, 

ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 11.32 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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(8) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.40 เพื่อ

การปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 25.59, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 21.60, เพื่อการบริการ 

คิดเป็นร้อยละ 25.25, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 7.38 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.78 

(9) อาคารโปรแกรมคหกรรม 1 ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 54.38, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 20.72, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 20.96, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 3.95 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(10) อาคารโปรแกรมคหกรรม 2 ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 31.12, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 51.87, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 17.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(11) อาคารโปรแกรมเกษตร ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.73 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 7.16, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 22.39, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 15.52, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 8.96 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(12) อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์ ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.38 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 8.18, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 8.18, เพื่อการบริการ คิดเป็น

ร้อยละ 10.30, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 13.86 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(13) อาคารโรงฝึกงานเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 85.49, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 9.59, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 0.00, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 4.93 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(14) หอ้งดนตรี ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.75 เพื่อการปฏิบติัการ คิดเป็น

ร้อยละ 68.92, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 15.94, เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, 

ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 2.39 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(15) กลุ่มอาคารศิลปกรรม ใช้ประโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.14 เพื่อการ

ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 12.37, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 13.75, เพื่อการบริการ คิด

เป็นร้อยละ 28.09, ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 5.15 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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(16) อาคารโรงยมิส์ ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.30 เพื่อการปฏิบติัการ คิด

เป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.89, เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 76.23, 

ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 8.58 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(17) ห้องศาลาแกว้ ใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อการเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อการปฏิบติัการ คิด

เป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 0.00, เพื่อการบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, 

ทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2527) ไดศึ้กษาวิเคราะห์และวิจยั เร่ืองประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์

อาคารสถานท่ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2527  ซ่ึงการศึกษาวิเคราะห์และวิจยัคร้ังน้ี ได้

ศึกษาการใช้ประโยชน์ของอาคารการศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทั้งส้ิน 6 คณะ โดยแบ่งแยก

การศึกษา วเิคราะห์และวจิยัเป็นการวเิคราะห์สภาพการใชอ้าคารโดยทัว่ๆไป การวิเคราะห์สภาพการใช้

ประโยชน์หอ้งเรียน และการวเิคราะห์สภาพการใชป้ระโยชน์ห้องปฏิบติัการ การพิจารณาอาศยัค่าอตัรา

การใช้ห้อง ค่าอตัราการใช้พื้นท่ีห้อง ค่าประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้อง เป็นเกณฑ์ประกอบการ

พิจารณา ซ่ึงผลจากการศึกษาวเิคราะห์และวจิยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. สรุปการใชป้ระโยชน์อาคารโดยส่วนรวม 

2. สรุปผลการใชป้ระโยชน์หอ้งเรียน 

3. สรุปผลการใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการ 

 การใชป้ระโยชน์อาคารโดยส่วนรวม 

 สภาพการใชพ้ื้นท่ีภายในอาคารการศึกษาสามารถแบ่งประเภทการใชส้อยได ้4 ประเภท คือการ

ใช้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหาร เพื่อการบริการ และเพื่อการสัญจร จากการศึกษาได้พบว่า 

คณะต่างๆท่ีท าการศึกษา วิเคราะห์และวิจยัคร้ังน้ี ได้เน้นการใช้พื้นท่ีเพื่อการเรียนการสอนเป็นส่วน

ใหญ่ทุกคณะ จะพบวา่สัดส่วนเป็นร้อยละของพื้นท่ีเพื่อการเรียนการสอนมีค่าถึงร้อยละ 41.46 ของพื้นท่ี

ใชส้อยทั้งหมด และ เม่ือพิจารณาในรูปสัดส่วนของพื้นท่ีเพื่อการเรียนการสอนต่อพื้นท่ีใชส้อยรวมของ

แต่ละคณะพบวา่ คณะวิทยาศาสตร์มีค่าสัดส่วนดงักล่าวมากกวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 58.68 
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คณะเกษตรศาสตร์ร้อยละ 48.64 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีค่าร้อยละ 37.26 คณะศึกษาศาสตร์ร้อยละ 

35.12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าร้อยละ 32.21 และคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าร้อยละ 22.54 

 เม่ือพิจารณาถึงในรายละเอียดของพื้นท่ีเพื่อการเรียนการสอนเม่ือพิจารณาโดยส่วนรวมทั้ง

มหาวิทยาลยัมีการจดัห้องเพื่อการเรียนการสอนเป็นห้องเรียน 119 ห้อง และห้องปฏิบติัการ 79 ห้อง 

(เม่ือพิจารณาห้องท่ีมีการระบุใชใ้นเอกสารประกอบการลงทะเบียนเท่านั้น) ห้องทั้งหมดเม่ือพิจารณา

โดยส่วนรวมเบิกหลังท่ีมีขนาดอยู่อยู่ระหว่าง ข ค และ ง ส่วนใหญ่เกือบทุกคณะ ยกเว้น คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีห้องเรียนขนาด ก มากกว่าห้องขนาดอ่ืนๆ  คณะท่ีมีห้องเรียนและ

ห้องปฏิบติัการมากท่ีสุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์มีห้องเรียน 28 ห้องปฏิบัติการถึง 33 ห้อง ทั้ งน้ี

เน่ืองจากคณะน้ีตอ้งบริการการเรียนการสอนให้ดา้นวิชาพื้นฐานของการเรียนการสอนแก่คณะอ่ืนๆ 

คณะท่ีมีห้องเรียนมากอนัดบั 2 คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องเรียนถึง 26 ห้อง แต่เป็น

ห้องขนาด ก ถึง 19 ห้อง ขนาด ข 4 ห้อง และขนาด ค 1 ห้อง และ ง 2 ห้อง แต่มีห้องปฏิบติัการนอ้ยอยู่

ในอนัดบัเกือบสุดทา้ยคือมี 3 หอ้ง คณะวทิยาศาสตร์มีหอ้งเรียนมากเป็นอนัดบั3 คือมี 24 หอ้ง และมีการ

ปฏิบติัการมากเป็นอนัดบั 3 เช่นเดียวกนัคือมี 18 ห้อง ส่วนคณะเกษตรศาสตร์มีห้องเรียนจ านวนน้อย

ท่ีสุดเช่นเดียวกนักบัคณะพยาบาลศาสตร์แต่มีห้องปฏิบติัการมากเป็นอนัดบั 2 คือ มี 23 ห้อง และคณะ

ศึกษาศาสตร์มีห้องเรียนมากเป็นอนัดบั 4 คือมี 17 ห้องแต่มีห้องปฏิบติัการเพียง 3 ห้องเท่านั้น คณะ

พยาบาลศาสตร์มีหอ้งปฏิบติัการท่ีระบุใชเ้พียง 2 หอ้งเท่านั้น 

 สรุปผลการใชป้ระโยชน์หอ้งเรียน 

 ค่าการใช้ประโยชน์ห้องเรียนโดยเฉล่ียของคณะต่างๆ ทั้ง 6 คณะในมหาวิทยาลยัขอนแก่นมี

ดังน้ี คือ ค่าอัตราการใช้ห้องมีค่าร้อยละ 49.60 ค่าอัตราการใช้พื้นห้องมีค่าร้อยละ 47.26 และค่า

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์หอ้งมีค่าร้อยละ 44.21 และเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่าการใชป้ระโยชน์

ห้องท่ีเหมาะสมโดยวิธีการทางสถิติ ณ ระดบัความมีนัยส าคญั 0.05 ปรากฏค่าว่ามีเฉพาะคณะทาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเท่านั้ นท่ีมีค่าอัตราการใช้ห้องไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับค่าท่ี

เหมาะสม ส่วนการพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าการใชป้ระโยชน์ห้องระหวา่งภาคตน้และ

ภาคปลายผลปรากฏวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั แสดงวา่การใชป้ระโยชน์ห้องเรียนในปีการศึกษา 
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2527 ยงัมีการใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควรนัก แต่เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นก็ยงัมีค่าการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่ต ่าจนเกินไป 

 สรุปผลการใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการ 

 ค่าการใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการโดยเฉล่ียของคณะต่างๆ ทั้ง 6 คณะในมหาวิทยาลยัพบวา่ มี

ดังน้ี ค่าอัตราการใช้ห้องมีค่าร้อยละ 79.82 ค่าอัตราการใช้พื้นท่ีห้องมีค่าร้อยละ 69.17 และค่า

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องมีค่าร้อยละ 78.53 และเม่ือทดสอบกับค่าการใช้ประโยชน์ท่ี

เหมาะสมพบวา่ มีเพียงคณะทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น ท่ีมีค่าแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญักบัค่าท่ีเหมาะสม ส่วนลกัษณะการใช้ห้องในภาคตน้และภาคปลายในการเฉล่ียพบว่าไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดันกั แสดงว่าค่าการใชป้ระโยชน์ห้องปฏิบติัการโดยส่วนรวมมีการใช้

ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี มีความเหมาะสมดา้นความถ่ีในการใชแ้ละความจุในการใชห้อ้ง 

 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2538) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์อาคารเรียนและท่ีท าการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2538 

สรุปไดด้งัน้ี 

 จากการใชป้ระโยชน์หอ้งเรียน โดยพิจารณาค่าอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีเม่ือน าไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑอ์ตัราการใชห้อ้งท่ีเหมาะสม และอตัราการใชพ้ื้นท่ีท่ีเหมาะสม (ร้อยละ 80 ส าหรับ

ห้องบรรยาย และร้อยละ 75 ส าหรับห้องปฏิบติัการ) จะเห็นไดว้า่มีห้องบรรยายและห้องปฏิบติัการท่ีมี

อตัราการใช้ห้อง และอตัราการใช้พื้นท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  หากพิจารณาค่าอตัราการใช้ห้อง

บรรยายและอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยาย โดยจ าแนกตามอาคาร พบวา่ 

 อาคารวิทยาศาสตร์ 05 มีค่าอตัราการใช้ห้องบรรยายท่ีสูงมากทั้งในภาคตน้และภาคปลายซ่ึง
อาคารวทิยาศาสตร์ 05 เป็นอาคารท่ีประกอบไปดว้ยอาคารขนาดใหญ่ ท่ีมีขนาด 181-240 ตร.ม. ซ่ึงถา้จะ
พิจารณาค่าอตัราการใชห้้องบรรยาย โดยจ าแนกตามขนาดของห้อง ในภาคตน้และในภาคปลาย ห้องท่ี
มีขนาด 181-240 ตร.ม. ก็มีค่าอตัราการใชห้อ้งบรรยายท่ีสูงมากเช่นกนั 

 อาคารวิทยาศาสตร์ 01 และอาคารวิทยาศาสตร์ 07 มีค่าอตัราการใชพ้ื้นท่ีห้องบรรยายท่ีสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในภาคตน้ และอาคารวิทยาศาสตร์ 01 มีค่าอตัราการใช้พื้นท่ีห้องบรรยายท่ีสูงกว่า
เกณฑท่ี์เหมาะสมในภาคปลาย 
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 ในภาคตน้และภาคปลายทุกอาคารท่ีมีหอ้งปฏิบติัการมีอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการสูงมาก 

 ในภาคปลาย อาคารวทิยาศาสตร์ 06 มีค่าอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์เหมาะสม 

หากพิจารณาอตัราการใชห้อ้งบรรยายและอตัราการใชพ้ื้นท่ีห้องบรรยายโดยจ าแนกตามขนาดห้อง 

 พบวา่  

 ในภาคต้น ห้องท่ีมีขนาด 181-240 ตร.ม. มีค่าอัตราการใช้ห้องบรรยายท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

เหมาะสม หอ้งท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 60 ตร.ม. มีค่าอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งบรรยายท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์เหมาะสม 

 ในภาคปลาย ห้องท่ีมีขนาด 121-180 ตร.ม. มีค่าอตัราการใช้พื้นท่ีห้องบรรยายสูงกวา่เกณฑ์ท่ี

เหมาะสม 

 ในภาคตน้และภาคปลาย หอ้งท่ีมีขนาดมากกวา่ 240 ตร.ม. มีค่าอตัราการใชห้้องปฏิบติัการท่ีสูง

กวา่เกณฑท่ี์เหมาะสม 

 ในภาคตน้ หอ้งท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 60 ตร.ม.ขนาด 181-240 ตร.ม. และขนาดมากกวา่ 240 ตร.ม. 

มีค่าอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการ ท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์เหมาะสม 

 ในภาคปลาย หอ้งท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 60 ตร.ม. และขนาดมากกวา่ 240 ตร.ม. มีอตัราการใชพ้ื้นท่ี

หอ้งปฏิบติัการท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์เหมาะสม 

 



บทที ่3 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

  
 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงานในการปรับปรุงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จากการวเิคราะห์การใช้
หอ้งในอาคารของมหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา และสภาพการใชง้านในปัจจุบนั 

2.   ก าหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 

3.   ปรับปรุงและเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 
 

3.1 การศึกษารวบรวมข้อมูล 
 

 ภายหลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลทางทฤษฏีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ประโยชนห์อ้งแลว้  พบวา่ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์หอ้งนั้นมีองคป์ระกอบดว้ยกนัหลาย ๆ อยา่ง  ไม่วา่
จะเป็นตารางการใช้ห้อง  จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้อง ความจุของห้อง จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ห้อง และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบกบัการใชห้้องในการส ารวจหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัอตัราการ
ใชห้อ้งจะพิจารณาจากรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ศึกษาจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์ และความจุของหอ้ง 
2. ศึกษาจ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริง และจ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์  
3. ศึกษาอตัราการใชพ้ื้นท่ีและอตัราการใชห้อ้ง   

 

การศึกษาจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์  จะเร่ิมจากการหาข้อมูลตารางการใช้
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จากส านกัทะเบียนของมหาวิทยาลยัในกรณีศึกษา แลว้หาจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้
ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์ของแต่ละห้อง ส่วนความจุของห้อง เป็นการศึกษาจากข้อมูลการส ารวจ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในอาคารของมหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา  
 

 ศึกษาจ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง และจ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ย่างเต็มท่ีในหน่ึงสัปดาห์ เป็นการหา
จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ห้องจริง และจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ได้อย่างเต็มท่ีจากตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จากส านกัทะเบียนของมหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา   
  

  การศึกษาอตัราการใชพ้ื้นท่ีและอตัราการใชห้้อง  เป็นการศึกษาดว้ยการค านวณ 
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1. อตัราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate: RUR) จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องใน 1 สัปดาห์ เม่ือ
เทียบเป็นร้อยละของจ านวนชัว่โมงท่ีควรใชห้อ้งอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 
RUR    = จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริงใน 1 สัปดาห์ x 100 
                   จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 

2. อตัราการใช้พื้นท่ี (Space Utilization Rate: SUR) ความจุท่ีใช้จริงของห้องใน 1 สัปดาห์ 
(จ านวนนกัศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์) เม่ือเทียบเป็นร้อยละของความจุเต็มท่ีตามความ
เป็นจริง  ของหอ้งใน 1 สัปดาห์ 
SUR     =              ความจุท่ีใชจ้ริงของหอ้งใน 1 สัปดาห์ x 100   
                     ความจุเตม็ท่ีตามความเป็นจริงของหอ้งใน 1 สัปดาห์ 

 

3.2  การศึกษาก าหนดแนวทางเพือ่ปรับปรุงและเพิม่อตัราการใช้ห้องและอตัราการใช้พืน้ที่ 
  

 จากผลการรวบรวมขอ้มูลขา้งตน้พบว่า  จ  านวนนกัศึกษาท่ีใช้ห้องกบัความจุของห้องมีความไม่
เหมาะสมกนั บางวชิามีจ านวนนกัศึกษามากกวา่ความจุของหอ้ง 
 

 การศึกษาในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางในการปรับปรุงอตัราการใชห้้องและอตัรา
การใชพ้ื้นท่ีของห้องโดยสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาคือ การจดัตารางการใชห้้องท่ีไม่ไดค้  านึงถึงความจุ
ของหอ้ง 
 โดยหลงัจากท่ีไดท้  าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในขา้งตน้ไดแ้ลว้  จึงสามารถท าการก าหนด
แนววธีิการปรับปรุงเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาได ้โดยปรับปรุงตารางการใชห้้องใหม่ตามแนวคิดการจดัสรร
หน่วยความจ าแบบหลายพื้นท่ี 
 

3.3  การปรับปรุงและเพิม่อตัราการใช้ห้องและอตัราการใช้พืน้ทีห้่องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์   
 

 กระบวนการในการปรับอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีของห้อง โดยท าการจดัตารางการใช้
หอ้งตามความจุของหอ้ง 
 

ในการปรับปรุงตารางการใชห้อ้งตามความจุของห้องจะท าการปรับปรุงในประเด็นหลกัคือ จ านวน
นกัศึกษาท่ีใชห้อ้งนั้นๆมากเกินไป 
 

  การท่ีจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้องนั้นๆมากเกินไป คือการท่ีจ านวนนกัศึกษามีมากกวา่ความจุสูงสุด
ของหอ้งส่งผลถึงอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีของหอ้งโดยตรง  

  

  



บทที ่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

 การด าเนินงานตามขั้นตอนขั้นตอนการด าเนินงานในการปรับปรุงอตัราการใชห้้องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาการใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 

2. ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 

3. ปรับปรุงเพื่อเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 

4. ผลการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 
 

4.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ในปัจจุบัน 

 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้ว  พบว่าการใช้

ประโยชน์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีองคป์ระกอบดว้ยกนัหลาย ๆ อยา่งคือ 

 ตารางการใชห้อ้ง 
 จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง 
 ความจุของหอ้ง   
 จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้ง และ 
 องคป์ระกอบอ่ืน ๆท่ีมีผลกระทบกบัการใชห้อ้ง 

 

 ในการส ารวจหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการใชห้อ้ง จะพิจารณาจากรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์ และความจุของหอ้ง 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริง และจ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์ และ 
3. อตัราการใชพ้ื้นท่ีและอตัราการใชห้อ้ง 

 

4.1.1 การศึกษาจ านวนนักศึกษาทีใ่ช้ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์ และความจุของห้อง  
 

จากการศึกษาจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์ และความจุของห้องในปัจจุบนั มี
หมายเลขห้อง ความจุของห้อง วนัและช่วงเวลาท่ีใช้ห้อง และจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้ห้อง แสดงตามตารางท่ี 
4.1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้งจริงในหน่ึงสัปดาห์ 

หอ้ง ความจุ 
จ านวนนกัศึกษา 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร์ 
เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย เชา้ เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย 

8201 30 - 38 29 29 32 30 36 34 - 
8202 36 34 - - - - 27 - - 29 
8203 30 29 - 25 - - 14 - 25 25 
8204 30 27 25 27 27 - 26 26 29 29 
8205 36 29 - 29 29 - 29 - - - 
8206 36 - 37 - 32 - 20 - 41 43 
8207 24 6 6 27 15 6 6 - 18 6 
8302 24 - 2 21 14 - 5 6 5 - 
8307 26 18 26 27 30 26 28 21 6 - 
8308 24 24 30 25 - 30 - - - - 

 

จากข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงในหน่ึงสัปดาห์  ในตารางท่ี  4.1 พบว่าอาคารของ
มหาวทิยาลยัในกรณีศึกษา มีการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 10 ห้อง โดยจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้อง 8201 
ในช่วงวนัจนัทร์ ช่วงบ่าย วนัพุธเช้า วนัพฤหัสบ่าย วนัศุกร์เช้าและบ่าย มากกว่าความจุของห้อง จ านวน
นกัศึกษาท่ีใช้ห้อง 8206 ในช่วงวนัจนัทร์ ช่วงบ่าย วนัศุกร์เช้าและบ่าย มากกว่าความจุของห้อง จ านวน
นกัศึกษาท่ีใช้ห้อง 8307 ในช่วงวนัองัคาร ช่วงเช้าและบ่าย วนัพฤหสัเชา้ มากกวา่ความจุของห้อง และ
จ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง 8308 ในช่วงวนัจนัทร์ ช่วงบ่าย วนัพุธเชา้ มากกวา่ความจุของหอ้ง  

 

 4.1.2 การศึกษาจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ห้องจริง และจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ได้อย่างเต็มทีใ่นหน่ึงสัปดาห์ 

 จากการหาจ านวนชัว่โมงท่ีใช้ห้องจริง และจ านวนชัว่โมงท่ีใช้ไดอ้ยา่งเต็มท่ีในหน่ึงจากตารางการ

ใชห้อ้ง มีหมายเลขหอ้ง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้ง และจ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี แสดงตามตารางท่ี 4.2 

ดงัต่อไปน้ี  
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      ตารางที ่4.2 จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งจริง และจ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีในหน่ึงสัปดาห์ 

หมายเลขหอ้ง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง  จ านวนชัว่โมงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี  

8201 28 36 
8202 12 36 
8203 20 36 
8204 32 36 
8205 16 36 
8206 20 36 
8207 32 36 
8302 24 36 
8307 32 36 
8308 16 36 

 

 โดยในหน่ึงสัปดาห์มีการใชห้อ้ง 5 วนั แบ่งเป็นช่วงเชา้และช่วงบ่าย ยกเวน้วนัพุธมีการใชห้อ้ง

เฉพาะช่วงเชา้เท่านั้น จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งทั้งช่วงเชา้และช่วงบ่ายคือ 4 ชัว่โมง 

 4.1.3 การศึกษาอตัราการใช้พืน้ทีแ่ละอตัราการใช้ห้อง  

การศึกษาอตัราการใชพ้ื้นท่ีและอตัราการใชห้้อง เป็นการศึกษาดว้ยการค านวณ โดยจะตอ้งค านวณ

อตัราการใชพ้ื้นท่ีและอตัราการใชห้อ้ง ดงัต่อไปน้ี  

1. อตัราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate: RUR) จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องใน 1 สัปดาห์ เม่ือ
เทียบเป็นร้อยละของจ านวนชัว่โมงท่ีควรใชห้อ้งอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 
สูตรท่ีใชใ้นการค านวณคือ 
 

RUR    = จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริงใน 1 สัปดาห์ x 100 
                                          จ  านวนชัว่โมงท่ีใชห้อ้งอยา่งเตม็ท่ีใน 1 สัปดาห์ 
 

จากการค านวณอตัราการใชห้้อง มีหมายเลขห้อง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง และอตัราการใชห้้อง 
แสดงตามตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3 อตัราการใชห้อ้ง (RUR) ในปัจจุบนั 
 

หอ้ง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง  RUR 
8201 28 77.78 
8202 12 33.33 
8203 20 55.56 
8204 32 88.89 
8205 16 44.44 
8206 20 55.56 
8207 32 88.89 
8302 24 66.67 
8307 32 88.89 
8308 16 44.44 

 
จากตารางท่ี 4.3 สามารถหาค่าอตัราการใชห้อ้งเฉล่ียในปัจจุบนัไดเ้ท่ากบัร้อยละ 66.44  
 

2. อตัราการใช้พื้นท่ี (Space Utilization Rate: SUR) ความจุท่ีใช้จริงของห้องใน 1 สัปดาห์ 
(จ านวนนกัศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์) เม่ือเทียบเป็นร้อยละของความจุเต็มท่ีตามความ
เป็นจริง  ของหอ้งใน 1 สัปดาห์ 
สูตรท่ีใชใ้นการค านวณคือ 
 

SUR     =              ความจุท่ีใชจ้ริงของห้องใน 1 สัปดาห์ x 100 
                                   ความจุเตม็ท่ีตามความเป็นจริงของหอ้งใน 1 สัปดาห์ 

 

จากการค านวณอตัราการใช้พื้นท่ี มีหมายเลขห้อง ความจุท่ีใช้จริง ความจุเต็มท่ี และอตัราการใช้
พื้นท่ี แสดงตามตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4 อตัราการใชพ้ื้นท่ี (SUR) ในปัจจุบนั 

 
หอ้ง ความจุท่ีใชจ้ริง ความจุเตม็ท่ี SUR 
8201 228 1080 21.11 
8202 90 1296 6.94 
8203 118 1080 10.93 
8204 216 1080 20.00 
8205 116 1296 8.95 
8206 173 1296 13.35 
8207 90 864 10.42 
8302 53 864 6.13 
8307 182 936 19.44 
8308 109 864 12.62 

 

จากตารางท่ี 4.4 สามารถหาค่าอตัราการใชพ้ื้นท่ีเฉล่ียในปัจจุบนัไดเ้ท่ากบัร้อยละ 12.99  
 

4.2  การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงเพือ่เพิม่อตัราการใช้ห้องและอตัราการใช้พืน้ที่ 

 จากผลการศึกษาขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ขา้งตน้พบวา่  จ  านวนนกัศึกษา

ท่ีใช้ห้องกับความจุของห้องมีความไม่เหมาะสมกนั บางวิชามีจ านวนนักศึกษามากกว่าความจุของห้อง 

ส่งผลถึงอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี 

  ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาขอ้มูลการใช้ห้อง พบว่ามีสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลถึงอตัราการใช้

หอ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ี คือ การจดัตารางการใชห้อ้ง โดยปัจจุบนัการจดัตารางการใชห้้องไม่ไดน้ าความจุ

หอ้งมาพิจารณาร่วมดว้ยท าใหบ้างวชิามีจ านวนนกัศึกษามากกวา่ความจุของห้อง 

 เม่ือพิจารณาสาเหตุท่ีส่งผลกระทบของปัญหาในการใช้ห้องขา้งตน้ไดแ้ลว้  จึงไดท้  าการก าหนด

วิธีการปรับปรุงเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยปรับปรุงตารางการใช้ห้องใหม่ตามแนวคิดการจดัสรร

หน่วยความจ าแบบหลายพื้นท่ีแบบ Best-Fit 
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4.3  การด าเนินการปรับปรุงเพือ่เพิม่อตัราการใช้ห้องและอตัราการใช้พืน้ที่ 
  

  ในการด าเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มอตัราการใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ เป็นการ
ปรับปรุงตารางการใชห้อ้งตามแนวคิดการจดัสรรหน่วยความจ าแบบหลายพื้นท่ีแบบ Best-Fit ดงัต่อไปน้ี  
 

1. เรียงล าดบัจากวิชาท่ีมีนักศึกษาน้อยก่อน เพื่อให้จ  านวนนักศึกษากบัความจุห้องใกลเ้คียงกนั
ท่ีสุด 

2. วิชาใดท่ียงัคงมีจ านวนนกัศึกษามากกวา่ขนาดความจุสูงจุดของห้อง ด าเนินการแกไ้ขโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 section โดยใหท้ั้ง 2 section เรียนในวนัเดียวกนั  

 

 จากการการด าเนินการปรับปรุงตารางการใชห้้องตามแนวคิดการจดัสรรหน่วยความจ าแบบหลาย
พื้นท่ีแบบ Best-Fit มีหมายเลขหอ้ง ความจุของหอ้ง วนัและช่วงเวลาท่ีใชห้้อง และจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้อง 
แสดงตามตารางท่ี 4.5 ดงัต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่4.5 จ  านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง หลงัการปรับปรุงตาราง 

หอ้ง ความจุ 
จ านวนนกัศึกษา 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร์ 
เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย เชา้ เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย 

8201 30 24 25 25 27 30 26 - 22 29 
8202 36 29 - 27 30 32 29 36 34 - 
8203 30 27 26 27 29 - 27 - 25 29 
8204 30 29 30 27 29 - 28 - 29 - 
8205 36 34 - 29 32 - 30 - - - 
8206 36 - - 29 - - - - - - 
8207 24 6 2 21 14 6 5 6 5 6 
8302 24 18 6 - 15 - 6 21 6 21 
8307 26 19 19 25 - 26 20 26 21 25 
8308 24 19 18 - - - 14 - 18 20 

 

จากจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องหลังการปรับปรุง ตามตารางท่ี  4.5 พบว่าไม่มีวิชาใดท่ีมีจ านวน
นกัศึกษาท่ีใชห้้องมากกวา่ความจุสูงสุดของห้อง แต่พบวา่ห้อง 8206 มีการใชเ้พียงวนัเดียวคือ วนัองัคารเชา้ 
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เพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ห้องให้ดียิ่งข้ึนจึงแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 2 section แลว้ปรับปรุง
ตารางการใชห้อ้งใหม่อีกคร้ัง 

 
 

 จากการการด าเนินการปรับปรุงตารางการใชห้้องเพิ่มเติม มีหมายเลขห้อง ความจุของห้อง วนัและ
ช่วงเวลาท่ีใชห้อ้ง และจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง แสดงตามตารางท่ี 4.6 ดงัต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่4.6 จ  านวนนกัศึกษาท่ีใชห้อ้ง หลงัการปรับปรุงตารางเพิ่มเติม 

หอ้ง ความจุ 
จ านวนนกัศึกษา 

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร์ 
เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย เชา้ เชา้ บ่าย เชา้ บ่าย 

8201 30 24 25 25 27 30 26 - 22 29 
8202 36 29 - 27 30 32 29 36 34 - 
8203 30 27 26 27 29 - 27 - 25 29 
8204 30 29 30 27 29 - 28 - 29 - 
8205 36 34 - 29 32 - 30 - - - 
8207 24 6 2 15 14 6 5 6 5 6 
8302 24 18 6 21 14 - 6 21 6 21 
8307 26 19 19 25 - 26 20 26 21 25 
8308 24 19 18 - 15 - 14 - 18 20 

 

จากจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องหลงัการปรับปรุงเพิ่มเติม ตามตารางท่ี  4.6 สามารถลดการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์จาก 10 หอ้งเหลือ 9 หอ้ง  
 

4.4  ผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
  

  จากขอ้มูลทั้งหมดหลงัจากท่ีไดท้  าการปรับปรุงปรับปรุงตารางการใชห้้องท่ีส่งผลกระทบกบัอตัรา

การใชห้อ้งและอตัราการใชพ้ื้นท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์  ไดผ้ลจากปรับปรุงสรุปออกมาดงัต่อไปน้ี 

1.  อตัราการใชห้อ้งหลงัการปรับปรุง 
 

จากการค านวณอตัราการใชห้อ้งหลงัการปรับปรุง มีหมายเลขห้อง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง และ
อตัราการใชห้อ้ง แสดงตามตารางท่ี 4.7 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.7 อตัราการใชห้อ้ง (RUR) หลงัการปรับปรุง 
 

หอ้ง จ านวนชัว่โมงท่ีใชห้้องจริง  RUR 
8201 32 88.89 
8202 28 77.78 
8203 28 77.78 
8204 24 66.67 
8205 16 44.44 
8207 36 100.00 
8302 32 88.89 
8307 32 88.89 
8308 24 66.67 

 
จากตารางท่ี 4.7 สามารถหาค่าอตัราการใชห้อ้งเฉล่ียหลงัการปรับปรุงไดเ้ท่ากบัร้อยละ 77.78  
 

2.  อตัราการใชพ้ื้นท่ีหลงัการปรับปรุง 
 

จากการค านวณอตัราการใช้พื้นท่ีหลงัการปรับปรุง มีหมายเลขห้อง ความจุท่ีใช้จริง ความจุเต็มท่ี 
และอตัราการใชพ้ื้นท่ี แสดงตามตารางท่ี 4.8 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.8 อตัราการใชพ้ื้นท่ี (SUR) หลงัการปรับปรุง 
หอ้ง ความจุท่ีใชจ้ริง ความจุเตม็ท่ี SUR 
8201 208 1080 19.26 
8202 217 1296 16.74 
8203 190 1080 17.59 
8204 172 1080 15.93 
8205 125 1296 9.65 
8207 65 864 7.52 
8302 113 864 13.08 
8307 181 936 19.34 
8308 104 864 12.04 

 

จากตารางท่ี 4.8 สามารถหาค่าอตัราการใชพ้ื้นท่ีเฉล่ียหลงัการปรับปรุงไดเ้ท่ากบัร้อยละ 14.57  



บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 

 จากขอ้มูลทั้งหมดหลงัจากท่ีไดท้  าการปรับปรุงตารางการใชห้้องท่ีส่งผลกระทบกบัอตัราการใช้
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ไดผ้ลสรุปออกมาดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 ผลสรุปจากการปรับปรุงตารางการใช้ห้อง 
 

 ภายหลงัจากการได้ปรับปรุงตารางการใชห้้องตามแนวคิดการจดัสรรหน่วยความจ าแบบหลาย
พื้นท่ีแบบ Best-Fit ไดผ้ลสรุปออกมาดงัต่อไปน้ี 
 
 จากจ านวนนกัศึกษาท่ีใชห้้องหลงัการปรับปรุง พบว่าไม่มีวิชาใดท่ียงัคงมีจ านวนนกัศึกษาท่ีใช้
ห้องมากกวา่ความจุสูงสุดของห้อง อีกทั้งยงัสามารถลดการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จาก 10 ห้อง
เหลือ 9 หอ้ง  
  
 ผลจากศึกษาก่อนการปรับปรุงพบวา่ อตัราการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ (RUR) 
คิดเป็นร้อยละ 66.44 และ อตัราการใช้พื้นท่ีต่อสัปดาห์ (SUR) คิดเป็นร้อยละ 12.99 ภายหลังการ
ปรับปรุงอตัราการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์เพิ่มเป็นร้อยละ 77.78 และ อตัราการใชพ้ื้นท่ี
ต่อสัปดาห์เพิ่มเป็นร้อยละ 14.57 

 
5.2  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

 หลังจากท่ีได้ท าการปรับปรุงตารางการใช้ห้อง   ผลท่ีได้คือจ านวนนักศึกษาท่ีใช้งาน
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในอาคารของมหาวิทยาลยัในกรณีศึกษา  ไม่มีวิชาใดท่ีมีจ านวนนกัศึกษา
มากกว่าความจุของห้องท าให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยงัสามารถลด
จ านวนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ท่ีใชง้านลงได ้1 ห้อง ท าให้สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการเปิดใช้
งานหอ้งดงักล่าว อาทิ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา และอ่ืนๆ  และในอีกมุมมองหน่ึงการปรับปรุงขา้งตน้
น้ียงัแสดงให้เห็นว่าการจดัตารางการใชห้้องตามแนวคิดการจดัสรรหน่วยความจ าแบบหลายพื้นท่ีแบบ 
Best-Fit จะส่งผลท าใหก้ารใชป้ระโยชน์หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 5.3  ปัญหาและอปุสรรค 
 

 ในการปรับปรุงตารางการใชห้อ้งในคร้ังน้ีปัญหาท่ีพบคือ  จ  านวนนกัศึกษาในแต่ละวิชาท่ีไดจ้าก
ส านักทะเบียนของมหาวิทยาลัยในกรณีศึกษาไม่ตรงกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในวิชานั้นๆจริง 
เน่ืองจากในบางคร้ังนกัศึกษายา้ยไปเรียนท่ีอ่ืน หรือเลิกเรียนแต่ตามระเบียบของสถาบนั ช่ือของนกัศึกษา
จะคงอยูจ่นกวา่ตวันกัศึกษาจะมาลาออกเอง ท าใหต้อ้งมีการตรวจสอบกบัอาจารยผ์ูส้อนหลงัจากเร่ิมเรียน
ไปซกัพกัอีกคร้ัง   
 

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 
 

 การปรับปรุงอตัราการใช้ห้องและอตัราการใช้พื้นท่ีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์นั้น เป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนทั้งหมด โดยส่งผลกบันกัศึกษาท่ีมีวิชาเรียนท่ี
ตอ้งใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เท่านั้น และการพฒันาในอนาคตหากเป็นไปได ้ ควรมีการปรับปรุง
อตัราการใช้ห้องและอตัราการใช้พื้นท่ีห้องเรียนทั้งหมดเพื่อท าให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  สุดทา้ยน้ีหากมีผูใ้ดสนใจท่ีจะน างานวจิยัฉบบัน้ีไปพฒันาต่อจะมีประโยชน์อยา่งยิง่ 
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