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 กุลชญา  ชั้นเล็ก : การสํารวจสภาพแวดลอมภายในหองเรียนของโรงเรียนวัดหนองปลา  
ไหล (ปานพลอุปถัมภ) อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : รศ. ดร. 
กัณฑรีย  ศรีพงศพันธุ.  135 หนา. 
 
     การวิจัยครั้งน้ีทําการสํารวจสภาพแวดลอม ภายในหองเรียนทั้งหมด  6 หอง จากอาคาร  1 
และอาคาร 2  ของโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  (ปานพลอุปถัมภ ) อ.กําแพงแสน จ .นครปฐม  ไดแก  
ความเขมของแสง  เสียง อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ (WBGT) อุณหภูมิหอง  การระบายอากาศ และ
ความช้ืนสัมพัทธ (RH) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 (พ.ย. 2553 – ก.พ. 2554) และภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2554 (พ.ค. – ก.ย. 2554) แลวเปรียบ เทียบกับคามาตรฐาน รวมถึงศึกษาอิทธิพลของปจจัย
บางอยาง ไดแก  ชวงเวลาในแตละวัน (เชาและบาย)  ทิศ (ตะวันออกและตะวันตก ) และความสูงใน
แนวตั้ง  (ชั้นลางและชั้นบน ) และฤดูกาล (หนาวและฝน)  ตลอดจนศึกษาความสัมพันธของ
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน พบวาโดยภาพรวมพารามิ เตอรที่ผานมาตรฐาน ไดแก  ความเขม
ของแสง  WBGT และ RH  (ที่มีคา X SD เปน 390.7 + 93.2 ลักซ,  26.6 +2.70C และ 67.2+8.6%  
ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีผล พบวา ชวงบายมีผลใหความเขมแสง เพ่ิมขึ้น แตคา  RH ลดลง 
หองเรียน ในอาคารทางทิศ ตะวันตก มีคาเฉลี่ยของแสงมากกวาในหองเรียน ทางทิศตะวันออก  
รวมท้ังพบวาพารามิเตอรสวนใหญที่ศึกษา (ยกเวน แสงและเสียง) ในฤดูฝนมีคามากกวาคาในฤดู
หนาว  อีกทั้งเมื่อทดสอบ ดวยวิธี Pearson’s correlation ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 พบวาความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมในหองเรียนมี ทั้งหมด 7 คู  คือ  แสงกับเสียง   แสงกับการระบายอากาศ    

แสงกับ RH   เสียงกับ WBGT เสียงกับอุณหภูมิหอง   WBGTกับอุณหภูมิหอง  และอุณหภูมิหองกับ  

RH  อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน เพื่อใหสภาพภายในหองเรียนมีความ
ใกลเคียงกันมากขึ้น  และหากสามารถศึกษาตอเน่ืองในชวงระยะที่ยาวนานข้ึนจะสวนใหผลที่ไดมี
ความชัดเจนย่ิงขึ้น  อีกทั้งควรเปลี่ยนมาเปนการสุมใหผูเรียนอานเปนรายบุคคลแทนการอานออก
เสียงดังพรอมกันทั้งชั้น  ควรเปดพัดลมใหครบทุกตัว เปดหนาตาง ใหครบทุกบาน  และเปดไฟอยาง
นอยหองละ 2 ดวง เพื่อใหสภาพแวดลอมภายในหองเรียนดานระดับเสียงรบกวน  การระบายอากาศ
และความเขมของแสงไดตามมาตรฐาน 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร          ปการศึกษา 2554
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                  
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This research aims to investigate indoor environmental conditions at 
Watnongplalai School (Panpon Auppathum), Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom 
Province, such as light, sound, Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), room temperature, 
ventilation and relative humidity (RH) in the 2nd semester of the academic year 2010 
(November 2010 – Febuary 2011) and in the 1st semester of the academic year 2011 (May – 
September 2011) . Six classrooms in building were surveyed for building 1 and 2, then totally 
6 classrooms were studied. The results were compared with standard values. Possible factors 
influencing on classroom environments were also investigated. These were period a day 
(morning and afternoon), direction of the building (east and west) and seasons (winter and 
rainy season). In addition, the relationships between environmental parameters were 
analyzed.  It was found that the majority of studied parameters were accepted by standards, 
Their mean and SD values of  light, WBGT and  RH were 390.7 + 93.2 Lux, 26.6 +2.70C and 
67.2+8.6%, respectively. It could be also concluded that the afternoon resulted in an increase 
in light intensity but relative humidity decreased. The mean values of light and ventilation 
within classrooms in the west were higher than those in the east. In rainy season most of the 
studied parameters, except for light and sound, were higher than those in the winter. 
Furthermore, the results showed 7 pairs of environmental parameters with high correlation 
(p<0.001) when they were analyzed by Pearson’s correlation. These were light and sound, 
light and ventilation, light and relative humidity, sound and WBGT, sound and room 
temperature, WBGT and room temperature, room temperature and relative humidity. 
Nevertheless, continual investigation for the longer period of time should be considered for 
some correlations to ensure the clear results. In addition, the same academic year should be 
studied in order to achieve the similar situation within classrooms. For the teaching behaviour, 
which resulted in higher noise level, such as loudly read together of all the students in 
classroom should be cancelled and replaced by individually read. All of electricity fans  and 
windows  should be operated and at least 2 electric lamps should be opened in order to 
achieve the standards. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ในการทําวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.กัณฑรีย  ศรีพงศพันธุ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหความเมตตา  กรุณา และใหความเหลือตางในการทํา
วิทยานิพนธ    ไมวาจะเปนคําแนะนํา  ขั้นตอนในการทําวิทยานิพนธตางๆ   เปนที่ปรึกษาและคอย
ชวยเหลือในการเขียนรูปเลมเพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี   นอกจากน้ีการทํา
วิทยานิพนธยังไดรับคําแนะนําจากผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก  พานิชการและอาจารย  
ดร.ธรรมศักด์ิ    กํามะณี  ขอขอบพระคุณมา  ณ  ที่นี้ดวย 

ขอขอบพระคุณนายสุรินทร  กําแพงทอง   ผูอํานวยการโรงเรียน วัดหนองปลาไหล 
(ปานพลอุปถัมภ)   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1  การทําวิจัยครั้งนี้    
ที่เอ้ือเฟอและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล  และขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียน
วัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ)  ใหความชวยเหลือเปนอยางดี 
  ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควชิาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกทาน  คุณผองศรี  เผาภูรี   
คุณนที  บุญสง  และเจาหนาที่ของ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกทานที่ ใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้ดวย 
 ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนกําแพงแสนทุกทานที่เปนกําลังใจใหเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ   คุณแม  ที่คอยเปนกําลังใจ  สนับสนุนเปนแรงผลักดัน  
เสมอมา   ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองทุกคน ที่คอยชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
 หากผลการศึกษาคร้ังนี้  สามารถนําไปใชใน การวางแผนแกไขและประยุกตใหเขากับ
โรงเรียน ผูศึกษาขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนทําใหการศึกษาคร้ังน้ีประสบความสําเร็จไดดวยดี 
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