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  กาญจน์  ศรีสวสัดิ : การสาํรวจสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนของโรงเรียนวดัหนอง
โพธิ (ศิลปวทิยาคม) อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ. ดร. 
กณัฑรีย ์ ศรีพงศพ์นัธ์ุ.  124 หนา้. 
 
 การวจิยัครังนีทาํการสาํรวจสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนทงัหมด 6 ห้องจากอาคาร 2, 

3 และ 4 อาคารละ 2 ห้องของโรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
ไดแ้ก่  ความเขม้ของแสง  เสียง  อุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ (WBGT)  อุณหภูมิห้อง การระบายอากาศ 
และความชืนสัมพทัธ์ (RH) ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 (พ.ย. 2553 – ก.พ. 2554) และภาค
เรียนที 1  ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. – ก.ย. 2554) แล้วเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน  รวมถึงศึกษา
อิทธิพลของปัจจยับางอยา่ง ไดแ้ก่  ช่วงเวลาในแต่ละวนั (เชา้และบ่าย) ทิศทางการวางตวัของอาคาร 
(เหนือ ตะวนัออก และตะวนัตก)  และฤดูกาล (หนาวและฝน) ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์ของ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน พบว่าโดยภาพรวมพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตามมาตรฐาน 
ยกเวน้ WBGT และการระบายอากาศ (ทีมีค่า SDX เป็น 30 7 0C และ 4.0 0.9 เมตร3/ชวัโมง/
เมตร2 ตามลาํดบั)  อีกทงัพบวา่ช่วงบ่ายมีผลให้ความเขม้แสงและค่า RH ลดลง  แต่ค่า WBGT และ
อุณหภูมิห้องเพิมขึน  นอกจากนีพบวา่ห้องเรียนของอาคารทางทิศเหนือมีค่าเฉลียของแสงและการ
ระบายอากาศมากกวา่ในห้องเรียนของอาคารทีวางตวัในทิศอืน อีกทงัพบวา่เกือบทุกพารามิเตอร์ที
ศึกษา  ยกเว้นเสียงในฤดูหนาวมีค่าน้อยกว่าค่าในฤดูฝน  ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนดว้ยวิธี Pearson’s correlation ทีระดบันยัสําคญั 0.01 พบวา่มี 3 คู่ที
สัมพนัธ์กนั คือ WBGT กบัอุณหภูมิหอ้ง การระบายอากาศกบั RH  และแสงกบั RH  อยา่งไรก็ตาม
ควรมีการศึกษาอยา่งต่อเนืองในช่วงระยะเวลาทียาวนานขึนเพือให้ไดค้วามสัมพนัธ์ทีชดัเจนยิงขึน 
และควรมีการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกนั เพือใหส้ภาพภายในหอ้งเรียนมีความใกลเ้คียงกนัมากขึน 
นอกจากนีโรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวทิยาคม) ควรปรับเปลียนจากพฤติกรรมการเรียนการสอนที
มีการอ่านออกเสียงดงัพร้อมกนัมาเป็นการสุ่มให้ผูเ้รียนอ่านเป็นรายบุคคล  ควรเปิดไฟฟ้าให้ครบ
ทุกดวง เปิดพดัลมให้ครบทุกตวั และเปิดหนา้ต่างอยา่งนอ้ย 87.5%  เพือให้สภาพแวดลอ้มภายใน
หอ้งเรียนดา้นระดบัเสียงรบกวน  ความเขม้แสง และการระบายอากาศไดต้ามมาตรฐาน 
ภาควชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2554
ลายมือชือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

51311301 : MAJOR : ENVIRONMENTAL SCIENCE 
KEY WORD : ENVIRONMENTAL CONDITION/ WITHIN CLASSROOM/ WATNONGPHO  

SCHOOL 
 KARN SRISAWAT : INVESTIGATION OF INDOOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
IN CLASSROOM AT WATNONGPHO SCHOOL (SILAPAWITTAYAKOM), KAMPHAENG SAEN 
DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE. THESIS ADVISOR :  ASSOC. PROF. GUNTHAREE   
SRIPONGPUN, Ph.D. 124 pp. 
 
 

This research aims to investigate indoor environmental conditions at Watnongpho 
School (Silapawittayakom), 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) . 
Two classrooms in each building were surveyed for building 2, 3 and 4, 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 (north, 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 not accepted by 
standards, except for WBGT and ventilation. Their mean and SD values of WBGT and 
ventilation were 30 7 0C and  4.0 0.9 m3/hr/m2, respectively. It could be also concluded that 
the afternoon resulted in a  decrease in light intensity and relative humidity while WBGT and 
room temperature increased. The mean values of light and ventilation within classrooms in 
the north were higher than those in other direction. In winter most of the studied parameters, 
except for sound, were lower than those in rainy season. Furthermore, the results showed 3 
pairs of environmental parameters with high correlation (p<0.001) when they were analyzed 
by Pearson’s correlation. These were WBGT and room temperature, ventilation and relative 
humidity and light 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 Watnongpho School (Silapawittayakom), 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 lamps and 
fans should be operated and at least 87.5% of windows should be opened in order  to 
achieve the standards. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร .กัณฑรีย์  ศรีพงศ์พันธ์ุ   
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีไดใ้หค้วามเมตตา  กรุณา  และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
คาํแนะนําในการทาํการทดลอง  เป็นทีปรึกษาและคอยช่วยเหลือในการเขียนรูปเล่มเพือแก้ไข
งานวิจยันีให้สําเร็จลุล่วงได้  นอกจากนีในการเขียนวิทยานิพนธ์ยงัได้รับคาํแนะนําจากผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.กมลชนก  พานิชการ  และ ดร.ธรรมศกัดิ    กาํมะณี  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมาไว ้ณ 
ทีนีดว้ย 

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการเอศรา  แสนกันคาํ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนองโพธิ 
(ศิลปวิทยาคม)  ทีเอือเฟือสถานทีในการดาํเนินการเก็บตวัอย่าง  และขอขอบพระคุณคณะครู
โรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) ทุกท่านทีให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ เป็น
อยา่งดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้มทุกท่าน  คุณผ่องศรี  เผ่าภูรี  
คุณนที  ส่งบุญ  และเจา้หน้าทีของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้มทุกท่านทีให้คาํแนะนาํต่าง ๆ 
และใหค้วามช่วยเหลืองานวจิยัในครังนีดว้ย 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อประมวล  คุณแม่วิภารัตน์  ศรีสวสัดิ  ทีคอยเป็นกาํลงัใจ  
สนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัเสมอมา  ขอขอบคุณเพือน ๆ พี ๆ นอ้ง ๆ ทุก ๆ คน  ทีคอยช่วยเหลือ
จึงทาํใหง้านวจิยันีประสบความสาํเร็จได ้
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