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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 และเพื่อ

เสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 

201 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติ Pearson’s Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น

ของบุคลากรท่ีมีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี และดา้นการจดัการความปลอดภยั ตามล าดบั ปัจจยั

ดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นงบประมาณ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม และปัจจยัดา้นการสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ 

COVID – 19  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Title of Independent Study  General physical Environment management and under the COVID-19 

Situation  of  Chulalongkorn University Demonstration School, Primary 

Division 

Author           Mister  Surasak   Atthajinda 
Degree           Master of Science (Environmental Management) 
Year           2020 

The purposes of this study were to study general physical environment management and under the 

COVID-19 situation of Chulalongkorn University Demonstration School, Primary Division and to study 

factors related to the management of general physical environment under the COVID-19 situation and to 

propose guidelines for the general improvement of the physical environment and under the COVID-19 

situation of Chulalongkorn University Demonstration School, Primary Division. Data were collected using 

questionnaire with 201 samples and were analyzed by descriptive statistics.  i.e.  percentage, mean.  The 

hypotheses were tested by Pearson's Correlation at statistical significance level 0.01. The results of the study 

revealed that the opinions of personnel towards general physical environment management and under the 

COVID- 19 situation of Chulalongkorn University Demonstration School, Primary Division regarding 

measures to prevent the spread of COVID-19 were at a high level, followed by building management and 

safety management, respectively. The management factors affecting the physical environment management 

as a whole were found to be at a high level. The hypothesis test found that budget factor, participation factor 

and support from external agencies factors were statistically related to the management of the general 

physical environment and under the COVID- 19 situation of Chulalongkorn University Demonstration 

School, Primary Division. 
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ตลอดจนขอขอบคุณคณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถมท่ีคอย

ใหค้าํปรึกษา และใหก้าํลงัท่ีดีตลอดมา 

งานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูล และพิมพ์รายงานด้วยตนเองหากมีข้อดีหลาย

ประการขอมอบให้แก่คณาจารยทุ์กท่านของคณะ แต่หากมีขอ้ผดิพลาดบางประการผูว้ิจยัขอนอ้มรับแต่เพียง

ผูเ้ดียว ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านดงักล่าวขา้งตน้เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 และแพร่ระบาดไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ.2563 เป็นตน้มา กินระยะเวลายาวนาน และมีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายวงกวา้งข้ึนเร่ือย ๆ 

ตั้งแต่ระดบัจงัหวดัไปจนถึงระดบัตาํบล และชุมชนท่ีห่างไกล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แนวโนม้ท่ีจะเกิด

การแพร่ระบาดในสถานศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงมีเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา อนัเป็นทรัพยากร

สาํคญัของประเทศ   

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (โควิด-19)ไดรั้บการประกาศให้เป็น 

ภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern 

– PHEIC) ซ่ึงเช้ือไวรัสได้แพร่ไปยงัประเทศและดินแดนต่าง ๆ มากมาย แม้เราจะยงัไม่ทราบ

เก่ียวกับต้นตอของการเกิดโรคโควิด-19 แต่เราก็ทราบว่าไวรัสชนิดน้ีถ่ายทอดผ่านการสัมผสั

โดยตรงกบัฝอยละออง (Droplet) จากลมหายใจของผูติ้ดเช้ือ(ท่ีเกิดจากการไอและจาม) และจากการ

ท่ีบุคคลสัมผสัพื้นผิวท่ีมีเช้ือไวรัสปนเป้ือนอยู่แล้วไปสัมผสับริเวณใบหน้าของตนอีกที (เช่น ตา 

จมูก ปาก) ขณะท่ีโรคโควิด-19กาํลงัแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองเช่นน้ี สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการ

เพื่อป้องกันการแพร่เช้ือ ลดผลกระทบของการระบาด และสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ในการ

ควบคุมโรคการป้องกนัโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสําคญัอย่างยิ่ง โดยจะตอ้งมี

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ ท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษาต่าง ๆ 

รวมทั้งดูแลไม่ให้นกัเรียน นกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีถูกตาํหนิหรือลงโทษหากติดเช้ือ ซ่ึงโรคโควิด-19 

เกิดข้ึนไดก้บัทุกคนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ทางพรมแดน เช้ือชาติ ภาวะทุพพลภาพ อายุ หรือเพศสภาพ 

สถานศึกษาควรให้การตอ้นรับและเคารพทุกคนแบบไม่แบ่งแยก และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุน

การเรียนรู้สําหรับทุกคนมาตรการของสถานศึกษาจะช่วยป้องกนัการแพร่เช้ือของเด็ก เยาวชน และ

เจา้หน้าท่ีท่ีอาจไดรั้บเช้ือไวรัสพร้อมทั้งลดปัญหาการหยุดเรียนกลางคนัของเด็ก และคุม้ครองเด็ก

และเจา้หนา้ท่ีจากการเลือกปฏิบติั (กระทรวงศึกษาธิการ และองคก์ารยนิูเซฟ, 2563) 

เม่ือวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเร่ิมคล่ีคลายลง หลายๆ ภาคส่วน

เร่ิมพูดถึง “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ท่ีจะตามมาการมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทาํ

ให้เกิดคาํถามเก่ียวกบัระบบการศึกษาหลากหลายด้าน เป็นตน้ว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุค   
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โควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไร ทกัษะและหลกัสูตรโลกการศึกษารูปแบบใหม่หลงัจากน้ี

ควรมีหนา้ตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเขา้มามีบทบาทดา้นการเรียนรู้หรือทาํให้ความเหล่ือมลํ้าย ํ่าแย่

กว่าเดิม จริงหรือไม่ท่ีเราสามารถเปล่ียนวิกฤตคร้ังน้ีให้กลายเป็นโอกาสด้านการศึกษา จากความ

ผิดปกติแบบใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม (New Abnormal) ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา ทาํให้

สถานศึกษาตอ้งอยูใ่หร้อด ตอ้งปรับตวั เพราะวกิฤตโควดิ – 19 เป็นบททดสอบของความจาํเป็นคร้ัง

ใหญ่ในการบริหารจดัการศึกษาท่ีต้องปรับเปล่ียนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ท่ี

เกิดข้ึน (พชัราภรณ์ ดวงช่ืน, 2563) 

 ช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 หลายประเทศใชว้ิธีการสอนทางไกล ไม่วา่จะเป็น

การสอนออนไลน์ผา่น Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือแอปพลิเคชนัท่ีช่วยให้ครู

สอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หรือใช้การถ่ายทอดการสอนผา่นสัญญาณโทรทศัน์ 

เพื่อให้เด็กเรียนต่อท่ีบา้นไดข้ณะปิดโรงเรียน แต่การใชว้ธีิดงักล่าวทาํให้เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็ก

ในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีบา้น นอกจากน้ี ในการเรียน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ การเรียนท่ีบา้นจึงเป็นการผลกัภาระ

ให้ผูป้กครอง อาจทาํให้เหล่ือมลํ้ าทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึนหากผูป้กครองไม่มีความพร้อมในการ

ช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน (พงศท์ศั วนิชานนัท,์  2563) 

 แนวคิดการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัสําคญัในการจดัการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ

จดัการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลกัการจดัการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทัว่ถึง 

(Inclusive Education) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลกัการมี

ส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น 

คุณภาพของคนทุกช่วงวยั การ เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมลํ้าของ

การกระจายรายได ้และวิกฤติดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยนาํยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็น

กรอบความคิดสําคญัในการจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษา (นโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562) จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนา

การศึกษาไทยได้ยึดโยงกับเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน(Sustainable Development 

Goals: SDGs, 2030) แต่ดว้ยปัจจยัเส่ียงจากการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ท่ีเขา้มามีผลกระทบ

ต่อการศึกษา การเรียน การสอน และงานอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ส่งผลกระทบให้การพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนอาจจะตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด เพราะเยาวชนคือรากฐานใน

การพฒันาในอนาคตต่อไป 
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การพฒันาคุณภาพการศึกษากบัการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เป็นหวัใจของการปฏิรูป 

การศึกษานั้นตอ้งตระหนกัถึง ผูเ้รียนเป็นสําคญั (Learner Focus) โดยเฉพาะการพฒันาให้นกัเรียน 

ไปสู่เป้าหมายทั้งในดา้นเก่ง ดี และมีความสุขไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งพฒันาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงาน

ท่ี เป็นมาตรฐานมีคุณภาพอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ในการส่งเสริมให้

นกัเรียน เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น จึงตอ้งพฒันาสถานศึกษาสู่ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 

(Learning School) เพราะเช่ือวา่โรงเรียนจึงตอ้งเนน้ท่ีการเรียนรู้เป็นสําคญัมากกวา่การสอน แต่การ

ท่ีจะสามารถสร้างให้ทุกโรงเรียนเกิดข้ึนไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบหรือปัจจยัต่างๆ เพื่อ

ขบัเคล่ือนไปสู่ เป้าหมายปลายทาง (พระมหาอาํนาจ เตชวโร, 2559) ดงันั้นการท่ีจะต้องให้การ

ดาํเนินการวตัถุประสงค์ตอ้งใช้ความร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนได ้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้การแกปั้ญหา 

การดาํเนินการ และการป้องกนัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

  การบริหารสถานศึกษาแบบมีร่วมของผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นักเรียน และผูป้กครอง ถือว่าเป็นพลงัท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน และยงั

จดัเป็นรูปแบบหน่ึงของแนวความคิดในการกระจายอาํนาจและร่วมเป็นคณะทาํงาน ซ่ึงผูบ้ริหาร

จะตอ้งเปิดกวา้งยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนสู่กระบวนการประกระบวนการ การประเมินผล

ผลิต และการตดัสินใจสู่แผนการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารโรงเรียน (สุรศกัด์ิ จนัพลา และ

สุนนัทา แกว้สุข,  2559) 

 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ

ปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยใุห้

เกิดการเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะซ่ึงเป็นส่ิง ท่ีช่วยกระตุน้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถ

พฒันาตนเอง ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ กาํหนด ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ี

ดีจะเป็นส่วนประกอบสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ มีความปลอดภยั มีแรงจูงใจ

และเกิดความสุขความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงตรงกนัขา้ม โรงเรียนท่ีขาดการเอาใจใส่ใน

ดา้นสภาพแวดลอ้มไม่เห็นความสําคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม จะทาํให้บุคลากรทั้งในและนอก

สถานศึกษาขาดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีมีบรรยากาศท่ีน่าเบ่ือขาดความอบอุ่นและบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และ

ขาดศรัทธาต่อโรงเรียน ทาํให้ส่วนประกอบของคาํว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ขาดความสมบูรณ์

ตามมาในท่ีสุด (อารียา สตารัตน์, 2556)  

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล จนถึง

ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 รวมทั้ งชั้ น เรียนสําหรับโครงการการศึกษาพิ เศษเพื่อพัฒนา

ความสามารถทางการเรียนรู้และยงัมีส่วนร่วมในการผลิตบณัฑิตของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลยั และมีหลกัในการท่ีจะดาํเนินการอบรมสั่งสอนนกัเรียนให้มีพฒันาการในทุกๆ ดา้น 

ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรมให้รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

และเป็นตวัของตวัเอง สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมและชอบดว้ยเหตุผล เป็นผูมี้คุณภาพและ

คุณสมบติัอนัเป็นท่ีพึงปรารถนาในการดาํเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนั (โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่าย

ประถม, 2555) 

ดว้ยเหตุจากผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 น้ี โรงเรียนจึงมีมาตรการทาง

สาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด ในโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการ

สอน  และงดการร่วมกลุ่มในพื้นท่ีสาธารณะ กาํหนดลกัษณะของห้องเรียนท่ีเหมาะสม เช่น จดั

ระยะห่างระหว่างนักเรียนอย่างน้อย 1 เมตร และมีอากาศถ่ายเทในห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียน

ปลอดภยั เป็นตน้ โดยให้โรงเรียนประเมินความพร้อมดา้นกายภาพให้สอดคลอ้งกบัหน่วยงานของ

รัฐ  

นอกจากน้ีธนาคารโลกยงัแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปิดโรงเรียนว่า จะส่งผลให้

นัก เรียน ส่ วนให ญ่ เสี ยโอกาส ในก ารเรียน รู้  โดยเฉ พ าะนัก เรียน ใน ครอบ ค รัวท่ี มี ฐาน ะ

ยากจน  เน่ืองจากไม่มีรายได้มากพอท่ีจะนํามาใช้สนับสนุนการเรียนของบุตรหลานเพิ่มเติม ท่ี

ร้ายแรงท่ีสุดการปิดโรงเรียนอาจผลักให้นักเรียนกลุ่มน้ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ซ่ึงจะ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว ดงันั้นส่ิงท่ีจาํเป็นคือการวางแนวทางเปิดโรงเรียนเพื่อให้

เด็กได้ไปโรงเรียนอีกคร้ัง โดยให้สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ควบคู่กับการใช้

มาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดในโรงเรียน (พงศ์ทัศ วนิ

ชานนัท,์ 2563) 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเก่ียวกับการ

จดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เพื่อนาํผลการวิจยัมาแนวทางในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID 

– 19 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม และโรงเรียนอ่ืนๆ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ

สาธารณชนทัว่ไปท่ีสนใจ ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ

และแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในสถานศึกษา มากข้ึนต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID 

– 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 
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1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 

1.3.1 ปัจจยัดา้นงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 

ดา้นของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

1.3.2 ปัจจยัดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภายใต้สถานการณ์ 

COVID – 19 

1.3.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีความสัมพันธ์กับการจัดการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ ง 5 ด้านของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษา การจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ิน ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ ดงัน้ี  

1.1.1  เป็นขอ้มูลให้แก่ ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ในการจดัการสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ทั่วไป  และภายใต้สถานการณ์  COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

1.1.2  เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันา และส่งเสริมการจดัสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ทั่วไป ในส ถานศึกษ า  เพื่ อให้ เป็ นโรงเรียน ท่ี มีป ระสิ ท ธิภาพ และศักยภาพ ด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นแนวทางในการกําหนด

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคระบาดในอนาคต 

1.1.3  ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัยให้กับบุคลากรใน

สถานศึกษา รวมไปถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 
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2. กรอบแนวคดิในการศึกษา 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดเร่ือง การศึกษาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั 

ผูว้จิยัไดน้าํมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคน้ควา้การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ ซ่ึงจาํแนกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี ดา้นการจดัการความปลอดภยั ดา้น

มลภาวะส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ และดา้นมาตรการการแพร่ระบาดของโควดิ - 19 

1.5.1 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม จากการศึกษางานวิจยัของ อารียา สตารัตน์ (2556: 77 – 

78) สรุปไดว้า่องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันา

ตนเองในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบและมี

บรรยากาศดีมีความปลอดภยั มีวสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยใุหเ้กิดการเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ส่งเสริม สนบัสนุน

ให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเอง ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ กาํหนด 

ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะเป็นส่วนประกอบสําคญัส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ มีความ

ปลอดภยั มีแรงจูงใจและเกิดความสุขความเตม็ใจในการแสวงหาความรู้ 

1.5.2 ด้านการจัดการอาคารสถานที ่จากการศึกษางานวจิยัของ วฒิุพงษ ์หงษไ์ชย (2555: 78 

– 79) พบวา่ โรงเรียนควรมีมาตรการ/แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดและปลอดภยัใน

ดา้นอาคารสถานท่ี โดยคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสําคญั คือส่งเสริมให้นกัเรียนมีจิตสํานึกในการช่วยกนั

รักษาและรับผิดชอบอาคารสถานท่ีท่ีเป็นส่วนรวมมีการจดัการอาคารสถานท่ีให้ใช้ประโยชน์ได้

อยา่งคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมีการสํารวจ ตรวจสอบ และศึกษาสภาพปัญหา

ในการบริหารจดัการอาคารสถานท่ีในโรงเรียนใหใ้ชป้ระโยชน์สูงสุด  

1.5.3 ด้านการจัดการความปลอดภัย จากการศึกษางานวิจยัของ ณัฏฐนันท์ ป้ันลายนาค 

(2552: 317-318) ซ่ึงพบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดให้ความสําคัญในเร่ืองการ

จดัระบบความปลอดภยัจากการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมีการวาง

มาตรการความปลอดภยัในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผูบ้ริหาร ครู 

ประธานนกัเรียนร่วมกนัวางมาตรการการสร้างความปลอดภยัในสถานศึกษา และทาํการช้ีแจงให้

คณะครูและนกัเรียนทุกคนไดท้ราบ  

1.5.4 ด้านมลภาวะส่ิงแวดล้อม จากการศึกษางานวิจยัของ วุฒิพงษ์ หงษ์ไชย (2555: 80) 

พบว่ามลภาวะสภาพแวดล้อม ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรมีการสํารวจตรวจสอบ เพื่อกาํหนด

นโยบาย วางแผนป้องกนักบัมลภาวะสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ และถูกวิธีด้วยการ

ปลูกจิตสํานึก สร้างความกระหนักให้เกิดข้ึน เช่น การรณรงค์และการส่งเสริมให้บุคลากรใน
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โรงเรียนทุกคน เห็นโทษของมลภาวะสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนและประโยชน์ของการจดัการกับ

มลภาวะสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 

1.5.5 ด้านการบริหารจัดการ จากการศึกษางานวิจยัของ อมรพงศ ์พนัธ์โภชน์ และจรุณี เกา้

เอ้ียน (2556: 44) พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนและเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจดัการเรียน

การสอนภายในสถานศึกษา นอกจากน้ีการบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษานั้นตอ้งไดรั้บการ

พฒันาในทุกๆดา้น ซ่ึงจะส่งผลให้การบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

1.5.6 ด้านมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จากการศึกษางานวจิยัของ เท้ือน 

ทองแกว้ (2563: 4) พบว่า การระบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ใน

ภาวะวิกฤติไดก่้อให้เกิดโอกาสสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ในดา้นต่าง ๆ คือ ดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ 

การจดัการเรียนการสอน อาหารและสุขภาพ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทางจิตวิทยาต่อนักเรียน ต่อ

ผูบ้ริหารและครูผูส้อน การให้บริการของสถานศึกษา ส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ี ท่ีเคยปฏิบติัไม่สามารถ

ดาํเนินงานไดด้งัเดิม หรือตอ้งปรับปรุง เพราะสถานการณ์เปล่ียนในขณะเดียวกนัก็พฒันาส่ิงใหม่มา

แทน การเรียนการสอนแบบใหม่ การทาํงานแบบใหม่ สังคมแบบใหม่ ภายใตส่ิ้งแวดลอ้ม แบบใหม่

โดยการปฏิบติัตวัเป็นเวลานาน ซ่ึงจะกลายเป็นชีวติวถีิใหม่ในการดาํเนินชีวติในบริบทการศึกษา 
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          ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3. ขอบเขตการวจิัย 

เพื่อการศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม มีดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขต

ปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

1.6.2.1 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

(1) ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี 

(2) ดา้นการจดัภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ดา้นการจดัการดา้นมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ดา้นการจดัการความปลอดภยั 

(5) ดา้นมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด - 19 

1.6.2.1 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใตส้ถานการณ์ COVID 

– 19 

 

การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี 

2. ดา้นการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 

3. ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 

4. ดา้นการจดัการความปลอดภยั 

5. ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ - 19 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. การกาํหนดนโยบาย 

3. บุคลากรผูรั้บผดิชอบ  

4. การจดัสรรงบประมาณ 

5. กระบวนการมีส่วนร่วม 

6. การประชาสัมพนัธ์ 

7. การสนบัสนุนจากหน่วยงาน
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1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

1.3.3.1 บุคลากรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

- คณาจารย ์

- เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 

- เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป 

1.3.3.2 สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

1.3.3.3 สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา 

   ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 – ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.4.1 การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง การดาํเนินงานและการปรับปรุง

องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตวัเองในทุกๆ

ดา้นโดยผูบ้ริหารร่วมกบับุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษา พิจารณาองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ 

1.4.1.1 อาคารสถานที่ หมายถึง การจัดบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ ให้มีความสดช่ืน ร่มเงา เหมาะสมกบัการเรียนรู้ ประโยชน์ใชส้อย และจดัส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ สะอาด 

1.4.1.2 ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม หมายถึง บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมภายใน

สถานศึกษาท่ีมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งทางดา้นบวกและทางดา้นลบ ไดแ้ก่ บริเวณสถานศึกษา 

ผงัท่ีตั้งอาคาร ภูมิสถาปัตยข์องอาคาร บริเวณท่ีพกัผ่อน สวนหย่อมในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

1.4.1.3 มลภาวะสภาพแวดล้อม หมายถึง มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 

และผลกระทบต่อการเรียนการสอน และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษา 

มลภาวะสภาพแวดลอ้ม เช่น การจดัการขยะมูลฝอย จดัใหมี้นํ้าด่ืม นํ้าใชท่ี้สะอาดเพียงพอ การบาํบดั

นํ้ าเสีย ฝุ่ นละออง การกาํหนดการใช้เสียง การจดับรรยากาศห้องเรียน และส่วนอ่ืนๆของโรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

1.4.1.4 ด้านความปลอดภัย หมายถึง สภาพทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดความปลอดภยั 

ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม 

https://satite.chula.ac.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/
https://satite.chula.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/
https://satite.chula.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84/
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1.4.1.5 ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 หมายถึง วิธีการท่ีเป็น

กฎ ขอ้กาํหนด ระเบียบในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 

1. การลา้งมือ อยา่งถูกวธีิตอ้งลา้งดว้ยสบู่กอ้นหรือสบู่เหลว หรือการลา้งมือดว้ย

แอลกอฮอลเ์จล (Alcohol gel)  

2. จุดคัดกรองก่อนเข้าติดต่อภายใน คือการวดัอุณหภูมิร่างกาย ด้วยอุปกรณ์

ตรวจรังสีความร้อน (Infrared Sensor) เป็นส่วนประกอบสําคญัในการตรวจวดัไขเ้พื่อคดักรองผู ้

เส่ียงเป็นโรคติดเช้ือ COVID -19  

3. จุดบริการเจลแอลกอฮอลหรือแอลกอฮอลแบบสเปรยฉี์ดพ่น ในบริเวณท่ีพบ

เห็นไดช้ดั เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหม้ากข้ึน 

4. การสวมใส่หน้ากากอนามยั วิธีการสวมใส่หนา้กากอนามยัท่ีถูกตอ้ง คลุมให้

ปิดจมูก ปาก คาง คลอ้งหู ขยบัใหพ้อดีกบัใบหนา้ กดลวดขอบบนใหส้นิท กบัสันจมูก 

5. การทาํท่ีกั้นระหวา่งท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั เช่น โตะ๊รับประทานอาหาร  

6. เวน้ระยะห่างในพื้นท่ีสาธารณะ หลีกเล่ียงการสัมผสัและใกล้ชิด โดยรักษา

ระยะห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร  

7. ทาํความสะอาดดว้ยนํ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ดว้ยวิธีเช็ดถู และเคร่ืองพ่นนํ้ ายาฆ่าเช้ือ

โรค 

8. หลีกเล่ียงการใกลชิ้ดกบัผูท่ี้มีอาการไอ จาม นํ้ามูกไหล เหน่ือยหอบ เจบ็คอ 

1.4.1.6 การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจดัการภายในสถานศึกษาโดยมี

กระบวนการในการดาํเนินการต่างๆ ท่ีทาํภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้

การปฏิบติังานสาํเร็จลงดว้ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การทาํงานอยา่งมีระบบ การช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกันของบุคลากรท่ีจะทาํภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เช่น การส่งเสริม

สนบัสนุน ปรับปรุง พฒันาโรงเรียนดว้ยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.1.7 ผู้ บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู ้อ ํานวยการ รองผู ้อ ํานวยการ ผู ้ช่วย

ผูอ้าํนวยการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม 

1.4.1.8 การกําหนดนโยบาย หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทาํ หรือการเลือก

ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงไดท้าํการตดัสินใจและกาํหนดไวล่้วงหนา้ เพื่อช้ีนาํใหมี้กิจกรรมหรือการ

กระทาํต่าง ๆ เกิดข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการวางแผน การจดัทาํโครงการ 

วิธีการบริหารหรือกระบวนการดาํเนินงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ ด้วยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และความตอ้งการของผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย 
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1.4.1.9 บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการบริหาร

จดัการ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

1.4.1.10  กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการให้ผูท่ี้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน พฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ร่วมใชค้วามคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชาํนาญร่วมกบั วิทยากรท่ีเหมาะสม และ

สนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.1.11  การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตาม

พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี   งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินทุนคณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1.4.1.12  การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม แต่ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน ทั้งองคค์วามรู้ 

และงบประมาณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

1.4.1.13  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หมายถึง สังกดัคณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตพื้นท่ีการศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 ถนนพญาไท แขวง

วงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.4.1.14  ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หมายถึง ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ , 

รูปแบบการดาํเนินชีวติอยา่งใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 

จากความสําคัญของปัญหาและวตัถุประสงค์การวิจัย ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า 

วรรณกรรมและสาระสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในโรงเรียนในทุกดา้น ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ – 19 รวมถึงขอบข่ายทางทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงกาํหนดเน้ือหาการศึกษาคน้ควา้ ได้แก่ ขอ้มูลพื้นฐานของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม , แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา , 

แนวคิดเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อม, แนวคิดเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 5 ด้าน และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 

2.3 แนวความคิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในสถานศึกษา 5 ดา้น 

2.5.1 ดา้นอาคารสถานท่ี 

2.5.2 ดา้นภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 

2.5.3 ดา้นมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 

2.5.4 ดา้นความปลอดภยั 

2.5.5 ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ – 19 

2.6 งานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6.1 งานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6.2 งานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตั้ งอยู่ท่ีบริเวณ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร สังกดัคณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 

2.1.1 ประวตัิโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประวติัการก่อตั้ งโรงเรียน สืบเน่ืองมาจาก

โรงเรียนมัธยมหอวงั ซ่ึงเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัอนัเป็นโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเพื่อการฝึกหดัครูเป็นระยะเวลานาน

ประมาณ 15 ปี เม่ือแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็นคณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารยพ์ูนทรัพย ์

นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีไดเ้ห็นความจาํเป็นในการจดัตั้งโรงเรียนสาธิตเพื่อการฝึกหัดครูชั้น

ปริญญาข้ึนแทนโรงเรียนมัธยมหอวงั จึงได้จัดตั้ งโรงเรียนข้ึนโดยให้ ช่ือว่า โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และไดท้าํพิธีเปิดป้ายช่ือโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2501 

2.1.2 หลกัการของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมธัยม มีหลกัในการท่ีจะ

ดาํเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีพฒันาการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม และจริยธรรมให้รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง สามารถ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมและชอบดว้ยเหตุผล เป็นผูมี้คุณภาพและคุณสมบติัอนัเป็นท่ีพึงปรารถนา

ในการดาํเนินชีวติในสังคมปัจจุบนั 

ในปีการศึกษา 2501 โรงเรียนไดเ้ปิดรับนกัเรียนเป็นปีแรกโดยรับนกัเรียนเขา้เรียน 2 ระดบั 

คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวนนกัเรียน 30 คน และ 26 คน ตามลาํดบั ใน

ระยะเร่ิมแรกน้ีทางคณะไดม้อบหมายให้ อาจารยพ์วงเพชร เอ่ียมสกุล เป็นผูว้างโครงการต่างๆ ใน

การจัดตั้ งโรงเรียนแต่ท่านได้เสียชีวิตก่อนท่ีจะดําเนินงานตามโครงการท่ีวางไว ้ทางคณะจึง

มอบหมายให้ อาจารยป์ระชุมสุข อาชวอาํรุง ในฐานะหัวหน้าแผนกวิชาประถมศึกษา เป็นผูดู้แล 

ทางด้านประถมศึกษาปีท่ี 1 และอาจารย์ ดร.กมลกาญจน์ เกษไสว ในฐานะหัวหน้าแผนกวิชา

มธัยมศึกษาเป็นผูดู้แลทางดา้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ส่วนผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีประจาํชั้นในระยะแรกน้ี สําหรับ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดแ้ก่ อาจารยป์ระสาน มาลากุล ณ อยุธยา และอาจารยสุ์ภากร ราชากรกิจ 

ส่วนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้แก่ อาจารยอ์าภรณ์ ชาติบุรุษ ในระยะเร่ิมแรกของการจดัตั้งโรงเรียนมี

ปัญหาเร่ืองสถานท่ีเรียนเป็นอนัมาก แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัให้ใช้สถานท่ีท่ี

สร้างเป็นท่ีประกอบอาหารของหอพกันิสิต (ตอนนั้นหอพกัยงัไม่สร้างแต่ไดส้ร้างส่วนท่ีเป็นครัวข้ึน
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ก่อน) เป็นสถานท่ีเรียนทั้ง 2 ระดบัติดต่อกนัตลอดปีการศึกษา 2501อาจารยท่ี์มีส่วนสําคญัในการ

ดาํเนินงานดา้นการเรียนการสอน และจดักิจกรรมต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรียนระยะเร่ิมแรกมีดงัน้ี 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา 

2. รองศาสตราจารย ์อาภรณ์ ชาติบุรุษ 

3. รองศาสตราจารย ์สุภากร ราชากรกิจ 

4. รองศาสตราจารย ์ประคอง กรรณสูตร 

5. รองศาสตราจารย ์ประภาศรี ศิริจรรยา 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กิติยวดี บุญซ่ือ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุรภี สังขพิชยั 

ในปีการศึกษา 2502 มหาวิทยาลยัมีความจาํเป็นตอ้งต่อเติมอาคารหอพกัท่ียงัคัง่คา้งอยู่ให้

แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนท่ีเป็นครัวซ่ึงใช้เป็นท่ีเรียนขนาดนั้นด้วย โรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งใช้สถานท่ี

ใหม่โดยไปเรียนท่ีคณะครุศาสตร์ซ่ึงขนาดนั้นกาํลงัก่อสร้างอาคารสถานท่ีเช่นเดียวกนั ในส่วนท่ี

เป็นห้องประชุม (หอ้ง106) ในปัจจุบนั (ขณะนั้นยงัไม่แลว้เสร็จพื้นยงัไม่ไดเ้ทคอนกรีตห้องเรียนกั้น

ร้ัวชั่วคราวด้วยเส่ือรําแพน) ให้เป็นท่ีเรียนของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ส่วนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 2 เรียนอีกด้านหน่ึง (ซ่ึงปัจจุบนัเป็นห้องปฏิบติัการของภาควิชาโสตทัศน

ศึกษา) ก็ไดก้ั้นเป็นห้องเรียนเช่นเดียวกนัสถานท่ีทั้งสองแห่งน้ี ขณะ นั้นยงั ไม่แลว้เสร็จ ขณะท่ีจดั

กิจกรรมการ เรียนการสอนก็ตอ้งอดทนต่อเสียงรบกวนและฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีคนงานกาํลงั

ทาํการก่อสร้างตลอดเวลา ในปีการศึกษา 2502 น้ีทางคณะไดแ้ต่งตั้งอาจารยอ์าํไพ สุจริตกุล ให้ทาํ 

หนา้ท่ีอาจารยใ์หญ่ดูแลการดาํ เนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2502 น้ีเอง ทางคณะเห็นวา่การ

ดาํเนินงานของโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมากจึงขอให้ทางมหาวิทยาลยัช่วยเหลือ ในท่ีสุดก็ได้

บ้านพักอาจารย์หลังหน่ึงซ่ึงเดิมเป็นท่ีพักอาจารย์ชาวต่างประเทศซ่ึงรับราชการทาํงานให้กับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในขณะนั้นเป็นโรงเรียนข้ึน สภาพบา้นชาํรุดมากตอ้งซ่อมแซมก่อนท่ีจะ

เข้าไปใช้บ้านหลังน้ีได้กลายสภาพเป็นโรงเรียนเร่ือยมาสถานท่ีน้ีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษานัน่เอง 

ในปีการศึกษา 2503 ไดเ้ปล่ียนแปลงอาจารยใ์หญ่ใหม่โดยคณะครุศาสตร์ไดม้อบหมายให้

ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เป็นอาจารย์ใหญ่สืบแทน ศาสตราจารย์อําไพ สุจริตกุล

ศาสตราจารย ์ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ไดบ้ริหารโรงเรียนต่อเน่ืองกนัประมาณ 10 ปี จนถึง พ.ศ. 2512 

คณะครุศาสตร์ไดป้รับปรุงระบบงานเพื่อใหโ้รงเรียนสาธิตทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัการแก่อาจารย์

และนิสิตครุศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน จึงได้แยกหน่วยงานออกเป็น  2 ฝ่าย คือฝ่ายประถมและฝ่าย

มธัยมศึกษา มีอาจารยใ์หญ่ทาํหน้าท่ีบริหารโรงเรียนแต่ละฝ่ายโดยมีแผนกวิชาประถมศึกษาและ



 
 
 
 

15 

 

แผนกมัธยมศึกษา ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการ ภายหลังท่ีได้แยกงานบริหาร

โรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายแลว้ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีอาจารยใ์หญ่ก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามวาระ 

2.1.4 ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  

ปรัชญา : ความรู้ คู่ คุณธรรม 

ปณิธาน : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม จะดาํรงรักษามาตรฐานการ

จดัการศึกษาและส่งเสริมให้พฒันาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้งโดยมุ่งบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ 

สาธิตการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้บริการศาสตร์ทางการศึกษาแก่สังคม 

ตลอดจนทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติโดยมีหลกัการท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมพฒันานักเรียน

และบุคลากรให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สามารถทาํประโยชน์

ใหแ้ก่สังคมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

วสัิยทัศน์ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีสามารถใชเ้ป็น

แหล่งเรียนรู้ อา้งอิง ในดา้นการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มุ่งพฒันาวชิาการท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ทาง

ศาสตร์การศึกษาเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของนักเรียน นิสิต และครูประจาํการให้มีคุณภาพและมี

คุณค่าต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

พนัธกจิ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ของนิสิตคณะครุศาสตร์ 

2. จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้ง

ดา้นความรู้และคุณภาพจนเป็นท่ียอมรับของสังคม 

3. เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางการศึกษาสําหรับ

นาํไปใชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษาและเผยแพร่สู่วงการศึกษาของประเทศ 

4. มีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาของชาติ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจดัการ

โรงเรียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาครูประจาํการและการจดัการศึกษาของโรงเรียนทัว่

ประเทศ 

5. ทาํนุบาํรุงและสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย 

นโยบาย 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีหลกัการท่ีจะสนับสนุนส่งเสริม 

พฒันานกัเรียน และบุคลากรให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทางดา้น

วิชาการ เป็นผูมี้คุณธรรม สามารถทาํประโยชน์ให้แก่สังคม และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

โดยยดึหลกั “ความรู้ คู่คุณธรรม” 
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2.1.5 วตัถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนมีดังนี ้

1. เพื่อเป็นหน่วยการปฏิบติังานในดา้นวชิาการของคณะครุศาสตร์ 

2. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจยั ทดลอง คน้ควา้หาความรู้ และแนวปฏิบติัเพื่อปรับปรุงให้วิชา

ครุศาสตร์กา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

3. เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการทางการจดั และดาํเนินการศึกษาการเรียนการสอนในระดับ

ต่างๆ ใหแ้ก่สถาบนัการศึกษาโดยเนน้ทั้งดา้นวชิาการ และปลูกฝังคุณธรรม 

4. เพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่บุคลการของมหาวทิยาลยั 

เพื่อให้หลกัการและวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้ บรรลุเป้าหมาย โรงเรียนจึงได้กาํหนด

นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั 7 ดา้นดงัน้ี 

1.การพฒันาบุคลากร 

พฒันาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีโอกาสไดเ้พิ่มพูนวทิยฐานะทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งการ

จดัสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นความมี

คุณธรรม และคาํนึงถึงความเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 

2. การพฒันาวชิาการ 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารยท์าํการศึกษา วิจยั คน้ควา้ทดลอง เพื่อแสวงหาและ

พฒันานวตักรรมทางการศึกษา รวมไปถึงการวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดย

การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน และมีความรู้ความสามารถในการปรับเปล่ียนหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงเพื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

3. การพฒันากจิการนักเรียน 

ดาํเนินการดา้นกิจการนกัเรียนดว้ยรูปแบบท่ีเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การสํารวจปัญหา 

วางแผน จดักิจกรรม อบรมปรับพฤติกรรม ตลอดจนการติดตามประเมินผล โดยมุ่งเนน้การส่งเสริม

ดา้นระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ การปลูกฝังคุณลกัษณะกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรม

อนัดีงามของไทย รวมทั้งการจดัหาทุนและความ ช่วยเหลือดา้นต่างๆ ให้แก่นกัเรียนท่ีควรไดรั้บการ

ดูแลเป็นพิเศษ 

4. การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

จดัทาํระบบสารสนเทศเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบติังานของบุคลากรทุกฝ่าย 

โดยใชฐ้านขอ้มูลเดียว สามารถบริการไดท้ัว่ไป ทุกท่ี และทุกเวลา 
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5. การบริหารการเงิน ธุรการ อาคารสถานที ่และส่ิงแวดล้อม 

เสริมสร้างความมัน่คงทางการเงิน จดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เอ้ือต่อ

การปฏิบติังาน ติดตามกาํกบัดูแล และพฒันาระบบการทาํงานดา้นสารบรรณ ธุรการ การเงิน รวม

ไปถึงการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และให้บริการด้านการ อาํนวยความสะดวก อันเป็นการ

เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีงาม และความคล่องตวัใหเ้กิดข้ึนในการปฏิบติังาน 

6. การประสานสัมพนัธ์กบัคณะครุศาสตร์ หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน 

สนบัสนุนและให้ความร่วมมือกบัคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หน่วยงานของ

ราชการและเอกชน โดยเป็นแหล่งขอ้มูลทางวิชาการ งานวจิยั และทดลองคน้ควา้หาความรู้ดา้นการ

จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งบริหารจดัการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

7. การบริการสังคม ชุมชน และผู้ปกครอง 

เสริมสร้างความเขา้ใจ แสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้บริการในด้าน

วชิาการแก่เพื่อนครูร่วมวชิาชีพสถาบนัการศึกษา นกัการศึกษา องคก์ร ชุมชนต่างๆ รวมทั้งนกัเรียน

และผูป้กครอง 
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ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงานและกาํกบัหน่วยงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

(คู่มือนกัเรียนและผูป้กครอง : 2563) 

 

ภาพท่ี 2.2 ข้อมูลอาคารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (สํานักบริหารระบบกายภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : สืบคน้ออนไลน์) 
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ภาพท่ี 2.3 ผงับริเวณโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม (คู่มือนกัเรียนและผูป้กครอง : 2563) 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 

2.2.1 ความหมายเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 

 ในการบริหารสถานศึกษา มีหลักการและกระบวนการบริหาร การจัดการ การศึกษา 

หลกัการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัการบริหาร สถานศึกษามี

ความเหมาะสมผูว้ิจยัจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมอง ในการ

บริหารสถานศึกษาของนกัวชิาการดงัน้ี 

พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 (2542 : 2) ให้ความหมายของ “สถานศึกษา” ไวว้่า 

สถานพฒันาเด็กปฐมถมวยั โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบนั มหาวิทยาลัย หน่วยงาน



 
 
 
 

20 

 

การศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั

การศึกษา 

รศ.ดร.ประยรู  ศรีประสาธน์ และคณะ (2549 : 136) ใหค้วามหมายของ “การบริหาร” ไวว้า่ 

การท่ีกลุ่มคนร่วมมือกนัทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี

ร่วมกันกําหนดไวล่้วงหน้าอย่างชัดเจน ด้วยการดึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ ประยุกต์เทคโนโลยี และ

นวตักรรมมาใชอ้ยา่งเป็นระบบ และมีระเบียบ มีกฎเกณฑใ์นการทาํงานท่ีเป็นท่ียอมรับไดร่้วมกนั  

รศ.ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา (2551 : 2-3) ให้ความหมายของการ “การบริหาร” ไวว้า่ การ

ทาํใหค้นตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือการทาํงานกบัและโดยคนเพือ่ให้

บรรลุเป้าหมายขององค์กร  (2551 อา้งถึงใน นพพงษ์  บุญจิตราดุล , 2527: 4) กล่าวว่า การบริหาร

ตอ้งมีหลกั 6 ประการ คือมีคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป ร่วมมือกนั ทาํกิจกรรม ใชท้รัพยากรและกลวิธีท่ี

เหมาะสม ทาํงานให้บรรลุ เป้าหมาย และเป้าหมายนั้นช่วยกนักาํหนดข้ึน  จึงไดส้รุปวา่ การบริหาร

หรือการจดัการ หมายถึง กระบวนการทาํงานกบัคน และโดยคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ

องคก์าร  

พิทยา บวรวฒันา (2543 : 11) ให้ความหมาย ของการบริหาร ไวว้่า หมายถึง การนําเอา

กฎหมาย และนโยบายต่าง ๆไปปฏิบติัให้เกิดผลซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของราชการท่ีจะทาํงานดว้ยความเต็ม

ใจดว้ยความ เท่ียงธรรมและมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑท่ี์กาหนด  

  นางศศิธร บุตรเมือง (2562 อา้งถึงใน ทองหล่อ เดชไชย 2544: 11) ให้ความหมายของการ

บ ริห ารจัด ก ารส ถ าน ศึ ก ษ าไว้ว่า  ห ม ายถึ ง  ก ารบ ริห าร (Administration) เป็ น ก ารจัดก าร 

(Management) อยา่งมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทาให้

ดาเนินไปอยา่งราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาหนดไวด้ว้ยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล การบริหาร

และจดัการนั้นบางคร้ังใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองคาน้ี เป็นกิจกรรมท่ีหวงัผลขั้นสุดท้ายอย่าง

เดียวกนั คือ ความสาํเร็จของงาน 

ประยูร  ศรีประสาธน์ และคณะ (2549 : 166-168) ให้ความหมายของ “การบริหารและการ

จดัการสถานศึกษา” ไวด้งัน้ี 

1. ดา้นการบริหารจดัการ มีหลกัดาํเนินการดงัน้ี  

1) สร้างศรัทธา สร้างความเข้าใจท่ีถูกตอ้ง เห็นแจ่มแจ้งตรงกันในเร่ืองของปรัชญา 

วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์คติพจน์ คาํขวญั เพลงประจาํสถานศึกษา สญัลกัษณ์ประจาํสถานศึกษา ฯลฯ 

ของสถานศึกษาและเห็นพอ้งร่วมกนัท่ีจะยึดถือเป้นวฒันธรรม และค่านิยมของบุคลากรภายใน

โรงเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยความจริงใจ 
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2) ยดึหลกัธรรมาธิปไตย โดยนาํหลกัธรรมทางศาสนามาใชใ้นการบริหาร 

3) จดัให้มีระบบตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้มีการประเมิน และตกัเตือนกนัไดอ้ยา่ง

เป็นกลัยาณมิตร เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

4) ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคีธรรมในหมู่บุคลากร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5) จดัให้มีการประเมินตนเอง เพื่อรู้ และปรับปรุงตนเอง ทั้งดา้นพฤติกรรม จิตใจ และ

ปัญญาวธีิการทาํเนินการ ไดแ้ก่ 

- จาํลอง ระบบการกระจายอาํนาจของหน่วยงานระดบัสูงเขา้มาใชใ้นสถานศึกษา 

- ลดระดบัชั้นของการบริหาร 

- มอบอาํนาจใหผู้ป้ฏิบติัท่ีแทจ้ริงตดัสินใจ และรับผดิชอบ 

- บริหารจดัการดว้ยระบบของการทาํงานเป็นทีม ในรูปคณะทาํงาน 

- เน้นวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management – SBM) 

ด้วยการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นบอร์ดใหญ่ โดยมีฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อนาํนโยบายของโรงเรียนมาสู่การปฏิบติั ดว้ยกลยทุธ์การมี

ส่วนร่วม 5’S ของกลุ่มครูผูส้อน กลุ่มนกัเรียน และกลุ่มบุคลากรภายในโรงเรียน คือ ร่วมวางแผน่ 

ร่วมดาํเนินการ ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุงพฒันา และร่วมภาคภูมิใจ 

2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีหลกัการดาํเนินการดงัน้ี  

1) ดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2) ส่งเสริมให้มีการนาํหลกัธรรมทางศาสนา มาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์ในการจดั

กิจกรรมทุกกิจกรรมในสถานศึกษา 

3) จดัการเรียนรู้ จดัส่ือการเรียนรู้ และจดัทาํ จดัหา แหล่งการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการใฝ่รู้ 

ใฝ่ทาํ ใฝ่แสวงหาความรู้ 

4) จดัใหมี้การวดัผลตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

การดาํเนินการเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การทาํงานเป็นทีมเก่ียวกบัการจดัการเรียน

การสอนตามสาระบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2545 หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และ 

พนัธกิจ 5ป ของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดแ้ก่ 

- ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

- ปฏิรูปการสอนท่ีเนน้บูรณาการ ในลกัษณะองคร์วม 
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- ปฏิรูปการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ในการจดัการเรียนการสอน ดว้ยการเน้น

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดว้ยการประเมินภายใน (จดัทาํ รายงานผลการ

ประเมินตนเอง ทุกๆ ปี) 

- ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

3. ดา้นการบริหารหลกัสูตร มีหลกักการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) นาํกิจกรรมหลกัๆ ของโรงเรียน และชุมชนมาจดัทาํเป็นโครงการเรียนรู้ควบคู่กบั

คลินิกการเรียนรู้ ท่ีบูรณาการแบบองค์รวมพร้อมกนัในหลายๆวิชา  แลว้จดัตารางเรียนเป็นบล็อค

ตามโครงการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน 

2) จดัเตรียมบริบทภายในโรงเรียน ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน บูรณาการแบบ

องคร์วมดว้ยการให้ครู-อาจารย ์จดัทาํแผนการสอนแบบบูรณาการ เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียน

การสอนให้แลว้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน และให้ครู-อาจารยทุ์กกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัตั้ง “คลินิก

การเรียนรู้” เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้นกัเรียนไดเ้ขา้ศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

อยา่งอิสระ ตามความถนดัและความสนในของนกัเรียนแต่ละคน 

4. ดา้นบรรยากาศความสัมพนัธ์ของบุคคล มีหลกักการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) จดัอาคารสถานท่ี ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีสะอาด เป็นระเบียบ และ

ปลอดภยั 

2) ส่งเสริม และฝึกทักษะการใช้สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมต่างๆ อนัเป็นสถานท่ีใช้

ร่วมกนั ดว้ยความเอาใจใส่ มีความระมดัระวงั ตั้งใจ และใคร่ครวญ พินิจ พิจารณาดว้ยปัญญา ท่ีจะ

ไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหาย สามารถใชป้ระโยชน์ไดน้านท่ีสุด มีระเบียบวนิยัการใช ้

3) ส่งเสริมกิจกรรมการดาํเนินดูแลรักษา พฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมอย่าง

สมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4) จดัสถานศึกษาใหป้ราศจากส่ิงเสพติด อบายมุข และส่ิงมึนเมาทุกชนิด 

5) จดัให้มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม คาํขวญั และคุณธรรม ติดตามบริเวณสถานศึกษา 

(ในลกัษณะตน้ไมพู้ดได)้ 

5. ดา้นการจดักิจกรรมพื้นฐานวถีิชีวติ มีหลกัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) จดักิจกรรมการดาํเนินชีวิตภายในสถานศึกษา ท่ียึดถือระเบียบวินัย แนวปฏิบติัอนั

เป็นขอ้ตกลงร่วมกนั ดว้ยความเอาใจใส่ ระมดัระวงั ตั้งใจ และใคร่ครวญให้ถว้นถ่ี เพื่อประโยชน์

สุขของการอยูร่่วมกนั 
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2) ส่งเสริมปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถืออย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ จนเป็นวิถี

ชีวติ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (2546 : 35 – 40) ไดใ้ห้แนวคิดหลกัเก่ียวกบัการ

บริหาร โรงเรียน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติัและ ผล

การจดัการศึกษาจะเป็นเช่นใดดูผลเกิดข้ึนจากโรงเรียน  

2. ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร นัน่คือ มีคุณภาพทั้งทางดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกๆ

กลุ่มสาระ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละสุขภาพอนามยัท่ีดี  

3. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลายอยา่ง เช่น ระบบการ บริหาร 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูป้กครองนักเรียน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัท่ีสุด ดงันั้นบุคคลท่ีมีบทบาทในการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ครูใหญ่ อาจารย์

ใหญ่และผูอ้าํนวยการ  

4. การบริหารโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะท่ีดี

และคุณธรรมของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ผูบ้ริหารท่ีสามารถใชท้รัพยากรท่ีมี อยูอ่ยา่งจาํกดั

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนจนบรรลุจุดหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

5. งานบริหารโรงเรียนมีหลายงาน แต่จะครอบคลุม 4 งานดว้ยกนั  

6. ในบรรดางานบริหารทั้ง 4 งานนั้น งานวิชาการเป็นงานท่ีสําคญัท่ีสุดในการท่ีจะทาํให้

นกัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ส่วนงานอ่ืนๆ เป็นงานเสริมและสนบัสนุนให ้

งานวชิาการประสบผลสาํเร็จดียิง่ข้ึน  

7. ในการบริหารโรงเรียนผูบ้ริหารจาํเป็นต้องตระหนักถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนเป็น

สาํคญั  

8. ทรัพยากรในการบริหารโรงเรียนท่ีสําคญัๆมี 4 อย่าง คือ คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ และ

ระบบการจดัการทรัพยากรด้านบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุด ดังนั้ น ในการบริหารงาน

โรงเรียนจาํเป็นตอ้งสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างภารกิจของโรงเรียน และบุคคลากรผูท้าํงาน

อย่างไรจึงจะให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันผูท่ี้ทาํงานนั้นก็มีความสุขในการ 

ทาํงานดว้ย นั้นคือไดท้าํงานและนํ้าใจของบุคลากรผูน้ัน่เอง  

9. การบริหารงานทั้ง 4 งานของโรงเรียนจะดาํเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพย่อมตอ้ง 

อาศยักระบวนการในการบริหารอยา่งนอ้ย 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ยเสมอ กล่าวคือ  

9.1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน  
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9.2 การวางแผนดาํเนินการ  

9.3 การดาํเนินการตามแผน  

9.4 การประเมินผล  

10. ทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็นในการบริหารของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ทกัษะในดา้นเทคนิค วิธี

ทกัษะในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์และทกัษะในดา้นความคิดรวบยอดของหน่วยงานผูบ้ริหารจาเป็นตอ้งมี 

ทกัษะในดา้นการใดมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บัระดบัปริมาณของหน่วยงานในหนา้ท่ีเป็นสาํคญั  

11. การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ยอ่มตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี  

11.1 ยึดภารกิจหรือวตัถุประสงค์หลกัของโรงเรียนเป็นส่ิงสําคญันั้น คือ คุณภาพของ

นกัเรียนท่ีกาํหนดไวใ้นจุดหมายของหลกัสูตรกิจกรรมใดท่ีโรงเรียนจดัข้ึนตอ้งมุ่งประโยชน์ท่ีจะเกิด 

ข้ึนกบันกัเรียนเป็นสาํคญั  

11.2 การท่ีโรงเรียนจะบรรลุภารกิจหลกัไดดี้นั้น ยอ่มตอ้งอาศยัการวางแผน บริหารท่ีมี

ระบบ และการดําเนินการตามแผนท่ีกาหนดไว้ วางแผนบริหารท่ีดีย่อมหมายถึงการบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ปแลว้ก่ึงหน่ึง  

11.3 การวางแผนบริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งครอบคลุมงานบริหารโรงเรียนทั้ง ๔ งาน

ดงักล่าวมาแล้วโดยยึดงานวิชาการเป็นหลกั ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการบรรลุ 

จุดมุ่งหมายไดดี้ยิง่ข้ึน  

11.4 การดาํเนินงานแต่ละงานจะสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพก็ ต่อเม่ือได้

ใช้กระบวนการบริหารอยา่งน้อย 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 

การวางแผน การดาํเนินการตามแผนการประเมินผล ทั้งน้ีการดาํเนินงานดงักล่าวจะเป็นไป ไดด้ว้ยดี 

จะเป็นไปไดด้ว้ยดี จาํเป็นตอ้งอาศยั  

1) คุณธรรมท่ีดีและการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร  

2) บุคคลกรท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร นัน่คือ ใช้

กระบวนการกลุ่มในการบริหาร  

3) การใช้เทคนิควิธีการนิเทศ การควบคุม กาํกับ ติดตามและประเมินผลอย่าง 

เหมาะสมของผูบ้ริหาร  

4) การตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ  

5) มนุษยส์ัมพนัธ์ในโรงเรียน  

6) การใชภ้าวะผูน้าํในโรงเรียน  

7) เทคนิคการนาํการประชุม  

8) การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  
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9) การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  

 

2.3 แนวความคดิเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

2.3.1 ความหมายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

 ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีหลกัการแนวคิด และทฤษฎีในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ภาพรวม

ของการจดัการส่ิงแวดล้อมทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการส่ิงแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมผูว้ิจยัจะได้

กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมอง ในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

นกัวชิาการดงัน้ี 

 ความหมายส่ิงแวดลอ้ม 

 คาํว่า “ส่ิงแวดล้อม” ตามความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยูร่อบ ๆ มนุษยมี์ทั้งท่ีดีและไม่ดี เช่น โรงเรียน

สร้างสวนดอกไมใ้ห้เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีดีแก่นักเรียน ชุมชนท่ีมีการทะเลาะวิวาทกนัหรือเล่นการ

พนนัเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีแก่เด็ก (สาํนกัราชบณัฑิตยสภา : 2554) 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535 : 1) ไดใ้ห้

ความหมายของ “ส่ิงแวดล้อม” ว่า หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู ่

รอบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้าํข้ึน  

 ธวชัชัย ศุภดิษฐ์ (2557 : 2) ได้ให้ความหมายของส่ิงแวดลอ้มว่า คือ สภาพแวดล้อมโดย

รอบตัวของส่ิงมีชีวิตในการดํารงชีพ ซ่ึงรวมถึงสภาวะแวดล้อม ส่ิงท่ีมี อิทธิพลต่าง ๆ และ

สภาพการณ์ทั้ งหมดซ่ึงก่อผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต โดยส่ิงแวดล้อมของมนุษย์นั้ นสามารถ

เปล่ียนแปลงไปตามสภาวะท่ีมนุษยด์าํรงอยูห่รือเปล่ียนตามสถานท่ีท่ีอาศยัอยู ่โดยส่ิงแวดลอ้มนั้น

อาจจะเป็นหอ้งเรียน สวนสาธารณะ บา้น หรือหอ้งท่ีพกัอาศยัอยูก่็ได ้

เกษม จนัทร์แกว้ (2545 : 2 อา้งถึงใน กานดา จินดามงคล, 2558 : 15) ไดใ้หค้วามหมายของ

ส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี ลกัษณะทาง ชีวภาพ และสังคม ท่ีอยูร่อบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติและมนุษยไ์ดท้าํข้ึน ทั้งน้ียงัไดใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมอีกวา่ หมายถึง 

ส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติและท่ี มนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้้วยตา

และไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตา ส่ิงท่ีเป็นทั้งท่ีใหคุ้ณและใหโ้ทษ และไดจ้าํแนกส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 4 

มิติดงัน้ี  



 
 
 
 

26 

 

1. มิติทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน มีบทบาทต่อมนุษยใ์นการเอ้ือใหปั้จจยัดา้นอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ให ้

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน อันได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ ของมนุษยแ์ละคุณค่าคุณภาพชีวติ  

2. มิติเทคโนโลยีโดยมีบทบาทและความสําคญัต่อการใชท้รัพยากรอยา่งมาก โดยมนุษยน์าํ

เทคโนโลยีหลายรูปแบบทั้งด้านการนาํทรัพยากรมาเพิ่มมูลค่าสร้างผลผลิต และด้านการป้องกนั

บาํบดั มลพิษ ซ่ึงทั้งน้ีก็เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง  

3. มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม คือเม่ือมีการใชท้รัพยากรดว้ยเทคโนโลยใีดก็ตามยอ่ม

มี ของเสียและมลภาวะเกิดข้ึนเสมอ มิติทางของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้มเป็นมิติท่ีแสดงใหเ้ห็นผล

ของ การใชท้รัพยากร  

4. มิติมนุษยห์รือ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมนุษยท่ี์ไดส้ร้างพฤติกรรมของมนุษยต่์อ 

สภาพแวดล้อม ทั้งระบบส่ิงแวดล้อมย่อย หรือทั้งระบบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมิติมนุษยป์ระกอบด้วย 

ประชากร การศึกษา อนามยัและสาธารณสุข เศรษฐกิจ โบราณสถานความปลอดภยั การเมืองและ 

การปกครอง การนนัทนาการ 

 ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558 : 10 – 11) ไดส้รุปวา่ ส่ิงแวดลอ้ม หรือสภาพแวดลอ้ม คือ ส่ิงหรือ

สภาพต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเราและชุมชน ซ่ึงมีผลต่อการดาํรงอยู ่และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชุมชนหรือสมาชิกของชุมชน ส่ิงและสภาพต่าง ๆ นั้น มีทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน ทั้งมีชีวติ และไม่มีชีวติทั้งเป็นรูปธรรม และนามธรรม จากนิยามดงักล่าว การดาเนินกิจกรรมใด 

ๆ ของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของชุมชน จาเป็นต้องอาศยัการสนับสนุนจาก

สภาพแวดลอ้มของชุมชนนั้น ๆ 

 วฒิุพงษ ์หงษไ์ชย (2555 : 25) ไดส้รุปวา่ ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

เช่น ตน้ไม ้อากาศ แร่ธาตุ และอ่ืนๆ อีกมากมาย และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้ง

ไม่ได ้ส่ิงจบัตอ้งไดก้็ไดแ้ก่ อาคาร บา้นเรือน ตึก รถ เรือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่มนุษย ์ส่วนส่ิงท่ีจบัตอ้งไมไดเ้ช่น วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา กฎระเบียบต่างๆ 

ณัฐวฒัน์  รักทอง (2555 : 13)ไดส้รุปว่า ส่ิงแวดลอ้ม คือส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรา และเรา

เผชิญอยูทุ่กวนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน ลว้นมีความสัมพนัธ์ต่อมนุษยท์ั้งทางตรง และทางออ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 ส่ิงแวดลอ้มศึกษาสาํหรับโรงเรียน ไดส้รุปไวว้า่ “ส่ิงแวดลอ้ม” หมายถึง ทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวั

เรา ทั้งท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม
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และนามธรรมธรรม รวมทั้งตวัมนุษยเ์อง โดยส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่งลว้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  

(ส่ิงแวดลอ้มศึกษาสาํหรับโรงเรียน 2561 : 31) 

จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน สรุปไดว้า่ ความหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม วา่ส่ิงท่ีอยู่

โดยรอบตวัเราท่ีปะปนกนัของสภาพภายนอกและสภาพภายในท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต 

เป็นปัจจยัพื้นฐานของการดาํรงชีวิต ทั้งจบัตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้และเป็นแหล่งรองรับของเสีย

จากกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภค เป็นท่ีรองรับในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์รวมไปถึง

หนา้ท่ีท่ีสําคญัคือ ให้ความร่มร่ืน สบายอารมณ์ในจิตใจ อีกทั้งยงัมีส่วนช่วยทาํให้มีการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจอยา่งมาก ส่งผลประชาชนไดมี้อาชีพและรายได ้ทาํใหท้รัพยากรส้ินเปลืองไปอยา่งรวดเร็ว

และยงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษในส่ิงแวดลอ้ม  

 

2.4 แนวความคดิเกีย่วกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 

             2.4.1 ความหมายเกีย่วกบัจัดการส่ิงแวดล้อม 

 เท เวศ อร่ามเรือง (2551 : 11-23) ได้กล่าวว่า การจัดการส่ิงแวดล้อม หมายถึง การ

ดาํเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง มีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการจดัหา การ

เก็บรักษา การซ่อมแซม การใชอ้ยา่งประหยดั และการสงวน รักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มนั้น สามารถเอ้ืออาํนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยไ์ดใ้ช ้ตลอดไป อยา่งไม่ขาดแคลน หรือ

มีปัญหาใด ๆ หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจดัการแผนงานหรือ กิจกรรมในการจดัสรรและการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสนองความตอ้งการใน ระดบัต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดหลกัการอนุรักษ์ดว้ยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม อย่างฉลาด 

ประหยดั และก่อใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 

 เกษม จันทร์แก้ว (2540 : 472 - 473  อ้างถึงใน ศุภาพร ผิวงาม , 2549 : 10 - 11) ได้

ทาํการศึกษาคาํนิยามและความหมายของคาํวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มของ Dassmann (1976, 1980), 

Chunkao (1981), Gopal (1977), Watt (1973)และ Moran et al. (1980) และไดส้รุปความหมายตาม

ทรรศนะของนักวิชาการต่างๆ ดงักล่าวน้ีว่าการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัหน่ึงอนัใดจากขอ้ความ

ต่อไปน้ี 
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1. การจดัการส่ิงแวดล้อม เป็นคาํท่ีเหมือนกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แต่ต่างกนัท่ีการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มนั้น เป็นเหมือนทฤษฎีและหลกัการไม่ไดมี้แผนงานปฏิบติั ส่วนคาํวา่การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นคาํท่ีมีความหมายเชิงปฏิบติัได ้

2. การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการ ซ่ึงหมายถึง ตอ้งมีกลไกส่ิงแวดลอ้มควบคุม

และมีขั้นตอนการดาํเนินงานอยา่งมีแบบแผน กล่าวคือตอ้งมีจุดเร่ิมตน้และลงทา้ยท่ีมีกลไกควบคุม 

ดว้ยเหตุดงัน้ี การจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงสามารถยอมรับไดใ้นทางปฏิบติัและเป็นไปตามหลกัการทาง

วทิยาศาสตร์ทุกประการ 

3. การจดัการส่ิงแวดล้อม เป็นเสมือนแผนงานในการดาํเนินการทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงการ

กาํหนดแผนงานน้ีจะตอ้งครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการหรือแผนปฏิบติั 

(action plan) ท่ีมีขั้นตอนและกลไกควบคุมใหแ้ผนงานดาํเนินไปได ้

4. การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมภายในระบบ

ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ต้อ งยึ ด ห ลัก แ ล ะ วิ ธี ก าร อ นุ รัก ษ์ วิท ย า ซ่ึ งผู ้ใช้ ต้อ งต ระ ห นั ก ดี ก ว่ าต้อ ง มี

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสําหรับมวลมนุษยต์ลอดไป ทั้งปริมาณท่ีเพียงพอ คุณภาพ

เป็นไปตามความต้องการและเวลาท่ีตอ้งการมีให้ได้ นอกจากน้ีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มตอ้งไม่ให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ถา้หลีกเล่ียงไม่ได ้ก็

ยอมให้เกิดให้นอ้ยท่ีสุดหรือเกิดไดต้ามความสามารถของธรรมชาติท่ีจะช่วยตวัเองไดเ้ท่านั้น ถา้เกิน

กว่าน้ีแล้วก็จะเกิดมลพิษส่ิงแวดล้อมได้ กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การจดัการส่ิงแวดล้อม คือ การ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มขั้นแผนการปฏิบติั หรือคือหาวธีิการอนุรักษม์าประยุกตใ์ช ้กล่าวคือ มีแผนการ

ใช้และดาํเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีขั้นตอนและมี

กลไกควบคุม 

5. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทางหน่ึงของนิเวศพฒันาปฏิบติั หรือพฒันาแบบยัง่ยืน 

กล่าวคือ การจดัการส่ิงแวดล้อมเป็นหลกัการท่ีเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรได้ แต่ตอ้งไม่ให้

คุณค่าทางนิเวศวทิยาสูญเสียไป หมายถึงวา่ การนาํทรัพยากรมาใชน้ั้นตอ้งอยูใ่นวิสัยท่ีธรรมชาติ จะ

ช่วยธรรมชาติใหฟ้ื้นฟูตวัเอง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้เกินความสามารถของธรรมชาติแลว้ ปัญหา

ของเสียมีมากเกินไปจนกลายเป็นมลพิษส่ิงแวดลอ้มก็จะมีมากตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

6. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นทั้งหลกัการและแผนปฏิบติัให้ผูบ้ริหารใชด้าํเนินงานตั้งแต่

เร่ิมโครงการและดําเนินโครงการ ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่าการจัดการส่ิงแวดล้อมมีกลไกท่ีกํากับ

กระบวนการ และแผนงานการใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม นกับริหารสามารถจะทราบแนวความคิด

และแนวดาํเนินงานอยา่งมีขั้นตอนดงักล่าวก่อน จึงนาํไปตดัสินใจได ้
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จกัพนัธ์ุ ปัญจะสุวรรณ (2555 : 42) ไดก้ล่าวไวว้า่ แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีแนวคิด

หลกัในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. มุ่งหวงัให้ส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบอยูใ่นระบบธรรมชาติมีศกัยภาพท่ีสามารถให้ผลิตผล

ได้อย่างมั่นคงย ัง่ยืนถาวร มุ่งหวงัให้เกิดความเพิ่มพูลภายในระบบท่ีจะนามาใช้ได้ โดยไม่มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ 

2. ตอ้งมีการจดัองคป์ระกอบภายในระบบธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มให้มีชนิดปริมาณและ

สัดส่วนของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามธรรมชาติเพื่อให้อยูใ่น

ภาวะสมดุลของธรรมชาติ 

3. ตอ้งยึดหลกัการอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐานโดยตอ้งมีการรักษาปรับปรุงซ่อมแซมพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 

4. กาํหนดทางปฏิบัติให้ชัดเจนในการควบคุมและกําจดัของเสียไม่ให้เกิดมีให้เกิดข้ึน

ภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการนาส่ิงของนั้นๆ กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

5. ตอ้งกาํหนดแนวทางในการจดัการเพื่อใหคุ้ณภาพชีวิตมนุษยดี์ข้ึน โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในแต่ละสถานท่ีและแต่ละสถานการณ์  

พวงเพชร์ ธนสิน (2554 : 234) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ลกัษณะดงัน้ี 

1. การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน มีหลกัการและวธีิการเฉพาะตวัเอง เช่น ป่าไม ้ดิน สัตว์

ป่า ภูเขา ตน้นํ้ าลาํธาร เป็นตน้ ผูจ้ดัการตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพในการช่วยเขา้มาเพื่อการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

2. การกาํจดั การบาํบดัและฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ เพื่อใหเ้กิดเป็นระบบแนวทางการ 

จดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. การควบคุมกิจกรรม กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบส่ิงแวดล้อมทั้งในและนอกระบบการ

จดัการอาจทาลายโครงสร้างส่ิงแวดลอ้มในระบบ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของ

ระบบส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกนัทาให้บทบาทหนา้ท่ีของระบบส่ิงแวดลอ้มยอ่มเปล่ียนแปลงไปอยา่ง

ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้การจดัการส่ิงแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการฟ้ืนฟูของเสียและ

มลพิษเป็นการควบคุมกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดล้อมทั้ งหมดช้ีให้เห็นว่า มนุษย์สามารถใช้

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มไดแ้ต่ตอ้งเป็นการใชแ้บบยัง่ยนื, การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

เกษม จนัทร์แกว้ (2556 : 77 อา้งถึงใน กานดา จินดามงคล, 2558 : 18 ) ไดป้ระมวลผลจาก

การศึกษาความหมาย และคาํนิยามของคาํวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มของ NCU (2000) ท่ีช้ีให้เห็นว่า 
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การจดัการสามารถนํามาประยุกต์เพื่อให้คาํนิยามและความหมายของ “การจดัการส่ิงแวดล้อม” 

(environmental management) ไว ้ดงัน้ี 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้สรุปว่า การจัดการส่ิงแวดล้อม หมายถึง 

กระบวนการสร้างศกัยภาพของส่ิงแวดลอ้มให้เกิดการ คงสภาพดว้ยการใชอ้ยา่งย ัง่ยืน การขจดัของ

เสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจดัการ เพื่อเอ้ือ ประโยชน์ต่อมนุษยต์ลอดไป ดงันั้น การ

จดัการส่ิงแวดลอ้มก็คือ กระบวนการ (processing) สร้างศกัยภาพบรรดา ส่ิงแวดลอ้มทั้งหลายท่ีให้

คุณต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม นัน่คือ  

1. การใช้อย่างย ัง่ยืน เป็นตวัส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ ตอ้งแสดงหรือมีศกัยภาพท่ีคงสภาพหรือ 

ใกลเ้คียงสภาวะนั้น ๆ ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษยไ์ดอ้ยา่งมัน่คงตลอดไป การท่ีจะทาํไดน้ั้น

ตอ้ง มีแผนงานและมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม  

2. การจดัการของเสีย/มลพิษ เป็นขยะติดเช้ือและ/หรือขยะกากของเสียอนัตรายจาํเป็นตอ้ง

จัดการ หมายถึงการควบคุมและกําจัดให้หมดไป หรือลดความเป็นพิษ อันต้องใช้ความรู้

ความสามารถ ในการจดัการ ตั้งแต่การเก็บ ขนยา้ย วธีิกาํจดั และการนาํไปใชป้ระโยชน์  

3. การควบคุมกิจกรรม เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีการจดัการส่ิงแวดลอ้มตอ้งยึดปฏิบติั ควบคุม 

กิจกรรมทั้ งในระบบการจัดการและนอกระบบ หรือจากภายนอก ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม นั้น ๆ จะเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษยใ์หย้ ัง่ยืนได ้อาจหมดไปหรือเส่ือมโทรมไปจนถึงขั้น

วกิฤต และเป็น อนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้ 

กานดา จินดามงคล (2558 : 18) สรุปไดว้่า การจดัการส่ิงแวดล้อม หมายถึง การวางแผน 

การจดัสรร การใช้ทรัพยากรและ การกระทาํหรือการดาํเนินการใด ๆ เพื่อการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทาํใหคุ้ณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

เพลินทิพย ์พวงพนัธ์ (2553 : 26) ไดส้รุปไวว้า่ การพฒันาแนวคิดในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ให้มีความเด่นชัดอยู่สามประเด็น คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามสมบัติ

เฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเป็นการใช้แบบยัง่ยืน โดยมีการวางแผนการจดัการท่ีเป็นรูปธรรม

ซ่ึงการควบคุมกิจกรรมในแผนการจดัการต้องควบคุมให้เป้นไปตามนั้ นเพื่อการคงสภาพของ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ และตอ้งสร้างแผนการกาํจดั/บาํบดัของเสีย/มลพิษ และการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือม

โทรมใหมี้ศกัยข์องการคงสภาพความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มเพื่อการใหผ้ลผลิตต่อไป 

สรุปไดว้า่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ กระบวนการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู ่

รวมถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการใดๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ เป็นการจดัการท่ีมีแบบแผน วิธีการ ตรวจสอบ และประเมินผล อ้างอิงจากหลัก

วิชาการ และการจดัการนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า เช่น การบาํบดัของ
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เสีย การนาํของเสียมาเป็นพลงังานหมุนเวียนเพื่อใช้ซํ้ า การนาํไปสู่การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมใน

ระยะยาว และมีความย ัง่ยนื  

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา 5 ด้าน 

  ความหมายของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 กรมสามญัศึกษา (2532 : 9) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีเป็นวตัถุ

ทั้ งหลาย เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องนํ้ า ห้องส้วม ห้อง

ประกอบ ครุภณัฑ์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ส่ิงท่ีช้ีวดัถึงลกัษณะส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดีได้แก่

ความชุ่มช้ืน การถูกสุขลกัษณะ ความร่มร่ืน ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความ

สะดวก ฯลฯการท่ีจะจัดสภาพของปัญหาหรือความต้องการจําเป็นแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับ

แนวความคิดและดุลยพินิจของบุคลากรภายในโรงเรียนนั้นๆ ท่ีจะสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึน แต่ก็ควรอยู่

ภายใตห้ลกัการของ“การร่วมคิดร่วมทาํ” ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกของการมี

ส่วนร่วม ความรู้สึกของความเป็นเจา้ของ โดยเฉพาะ นกัเรียน ซ่ึงเป็นหัวใจของการจดัการศึกษา 

ผูบ้ริหารและครูอาจารย์ควรยอมรับว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถและเป็นส่วนหน่ึงของ

โรงเรียนท่ีมีความรักความผูกผนั และปรารถนาดีต่อโรงเรียนภายใตก้ารแนะนาํของผูบ้ริหารและ

ครู-อาจารย ์

 เกษม จนัทร์แกว้ (2541 : 3-5 อา้งใน ศุภาพร ผิวงาม 2549 : 14) ไดส้รุปไวว้่า ส่ิงแวดลอ้ม

ทางภายภาพ (physical environment) เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีสามารถมองเห็นได ้โดยท่ีส่ิงท่ีถูก

สร้างนั้นไม่มีโอกาสกาํหนดสถานท่ีอยูข่องตนได ้อีกทั้งเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะทาํตนเองให้อยูใ่นภาวะ

แวดลอ้มตามท่ีตอ้งการได ้เช่น บา้นเรือน ถนน สะพาน รถยนต ์เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 ประวีณา โภควณิช (2559 : 25) ได้ให้ความหมาย การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

หมายถึง บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน 

หอ้งปฏิบติัการต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นและจบัตอ้งไดใ้นสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  

1) สภาพแวดลอ้มดา้นภูมิทศัน์ หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม บรรยากาศ

และความประทบัใจท่ีดีต่อผูพ้บเห็น ได้แก่ บริเวณสถานศึกษา บริเวณท่ีตั้งอาคารเรียนบริเวณท่ี

พกัผอ่น สวนหยอ่ม สนามกีฬา สนามเด็กเล่น  

2) สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม 

ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้าง อาคารเรียน หอ้งปฏิบติัการต่างๆ  
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3) สภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั หมายถึง มาตรการในการดูแลเอา ใจใส่เก่ียวกบัความ

ปลอดภัย การให้ความรู้การรักษาความปลอดภยั การจดัมาตรการรักษาความปลอดภยั การจดั

มาตรการป้องกนัอนัตราย 

อินทิรา บริบูรณ์ (2556 : 26) ไดใ้ห้ความหมายของ สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ หมายถึง 

สภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน โสตอุปกรณ์ต่างๆ 

ห้องสมุด โรงอาหาร สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ห้องปฏิบติัการต่างๆ สถานท่ีอาํนวยความสะดวก

ต่างๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจนการจราจรภายในโรงเรียน 

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีเป็นส่ิงมีชีวติและไม่

มีชีวิต ทั้งดา้นกายภาพและด้านสังคม โดยให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดงัน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมว่า หมายถึง 

สรรพส่ิงขอ้กาํหนดกฎเกณฑ์และกิจกรรมทั้งหลายท่ีอยูร่อบมนุษย ์ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

วฒันา ปุญญฤทธ์ิ (2547 อา้งใน ณิศศา ณภาส์ณฐั 2558 : 24) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มภายใน

สถานศึกษาจาํแนกไดเ้ป็น 3 ดา้นคือ สภาพแวดลอ้มท่ีตอบสนองทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัอาคาร

สถานท่ีและห้องต่าง ๆ การจัดบริเวณและเน้ือท่ี การจดัวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินกิจกรรมและประสบการณ์ ไดแ้ก่ ภารกิจดา้นกิจวตัรประจาวนั 

กิจกรรมประจาํวนั และการจดัสภาพแวดลอ้มอยา่งปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มดา้นปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล เป็นการจดัสภาพแวดล้อมดา้นบรรยากาศภายในสถานศึกษา ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลในสถานศึกษา ไดแ้ก่ เด็กกบัเด็ก เด็กกบัผูใ้หญ่ และผูใ้หญ่กบัผูใ้หญ่ 

อารียา สตารัตน์ (2556 : 41) ไดส้รุปวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ดา้นกายภาพ 

เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เป็นรูปธรรม ให้มีความเหมาะสมกบักิจกรรมต่างๆ ภายใน

สถานศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วย การจัดสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา ด้านกายภาพสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 1) ด้านภูมิทัศน์ 2) ด้านอาคาร

สถานท่ี และ 3) ดา้นความปลอดภยัซ่ึง 3 ส่วนน้ีจะอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน

ของผูเ้รียนและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาโดยผลพลอยไดท่ี้เกิดข้ึนคือผูเ้รียนและบุคลากรเกิด

ความรักความภาคภูมิใจและหวงแหนในสถานศึกษา 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง 

สภาพแวดลอ้มท่ีรอบตวัมนุษย ์ทั้งท่ีสร้างข้ึนเอง และเกิดข้ึนตามธรรมชาติ สามารถสัมผสัดว้ยการ

มองเห็น  และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน 
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ห้องประกอบ ครุภณัฑ์ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จะเป็นส่ิงท่ีบอกถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ไดแ้ก่ ความชุ่มช่ืน การถูกสุขลกัษณะ ความร่มร่ืน ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็น

ระเบียบ ความสะดวก 

2.5.1 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที ่

เจียรนัย ทรงชัยกุล  (2545  อ้างใน ณิ ศศา ณ ภาส์ณั ฐ 2558 : 17 - 18) ได้สรุปไว้ว่า 

สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี เป็นบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา ท่ีเห็นเป็น

รูปธรรมท่ีสุด ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นอาคารเรียน อาคารประกอบการ และห้องปฏิบติัการต่าง ๆ 

เน่ืองจากแต่ละสถานศึกษาตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาอาคารสถานท่ีให้เหมาะสม

กบัจานวนนกัเรียนท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อจะไดช่้วยอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียน ครู อาจารย ์

และผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชอ้าคารสถานท่ี ห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คือ เพื่อสนบัสนุน

การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การดาํเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี 

ท่ีสถานศึกษา หรือคณะทาํงานหรือผูรั้บผดิชอบดา้นน้ีควรจดัทาํหรือจดัใหมี้ข้ึน คือ  

1. แผนภูมิบริเวณสถานศึกษาอาจเป็นผงับริเวณท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัแนวถนน ช่ืออาคาร 

เลขท่ีอาคาร เลขท่ีห้องท่ีสัมพนัธ์กับเลขท่ีอาคาร และอ่ืน ๆ เท่าท่ีจาํเป็นและเหมาะสม แผนภูมิ

บริเวณจะช่วยให้ทราบถึงขนาดท่ีดิน ทิศทาง จาํนวนอาคาร ทางเช่ือมระหว่างอาคาร รวมทั้งการ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว  

2. แผนภูมิอาคาร อาคารแต่ละหลงัควรแสดงแผนภูมิไวใ้นท่ีท่ีสะดวกต่อการพบเห็น เช่น 

ใกลบ้นัได ส่ิงท่ีควรแสดงไว ้เช่น แผนภูมิแต่ละชั้น แผนภูมิห้อง ทางเดิน ทางเช่ือม บนัได ห้องนํ้ า 

ทางหนีไฟ ท่ีตั้งเคร่ืองดบัเพลิง เป็นตน้  

3. การควบคุมตรวจสอบอาคารและตรวจสอบการใช้อาคาร ผูรั้บผิดชอบด้านอาคาร

สถานท่ีตอ้งตรวจสอบมาตรฐานอาคาร ตรวจสอบการใชอ้าคาร การใชห้้องเรียน ห้องประกอบตาม

ความเป็นจริงว่ามีการใช้ประโยชน์ไดจ้ริงตามแผนท่ีกาํหนดไว ้มีการจดัชั้นเรียนตามจาํนวนตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนดหรือไม่ มากหรือน้อยกว่าเกณฑ์เพราะเหตุใด นอกจากน้ียงัควรเดินตรวจอาคาร 

สถานท่ีโดยทั่ว ๆ ไปอย่างสมํ่ าเสมอเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี ตลอดจน

ตรวจสอบ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบ ในการพิจารณาตดัสินใจ จดัซ้ือ จดัหา ซ่อมแซม

บาํรุงรักษาใหใ้ชง้านไดเ้ป็นปกติ  

4. การประเมินผลอาคารสถานท่ี การประเมินผลอาคารควรประเมินทั้งสองขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินเม่ือการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดูวา่การออกแบบและก่อสร้างดา

เนินการเป็นไปตามขอ้กาํหนด และตรงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ เพื่อจะไดแ้กไ้ขก่อนท่ีจะมีการรับ

มอบหรือใช้อาคารต่อไป ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินเม่ือไดใ้ช้อาคารไปแลว้ช่วงระยะเวลาหน่ึง ในการ
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ประเมินขั้นน้ี ควรให้ผูท่ี้มีส่วนร่วมประเมินดว้ย เช่น ครู อาจารย ์นกัเรียน คนงาน ภารโรงและผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้ง และใชอ้าคาร เป็นตน้  

5. การบาํรุงรักษา เน่ืองจากการบาํรุงรักษาจะมีระยะเวลานานเท่ากับอายุการใช้อาคาร 

ดงันั้นจึงมีระบบและวธีิการท่ีสามารถทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามปริมาณและลกัษณะความยากง่ายของ

อาคารทั้งการดูแลรักษาป้องกนัก่อนครบอายกุารใชง้านและการซ่อมบาํรุง  

สรุปไดว้า่ อาคารสถานท่ีนอกจากมีความสําคญัต่อการจดัการศึกษาให้แก่นกัเรียนแลว้ ยงัมี

ความสําคญัต่อการเสริมสร้างลกัษณะท่ีดีงามของนกัเรียน และยงัมีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขกายและ

สุขภาพจิตให้แก่นักเรียนอีกด้วย อาคารสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีใช้ให้การศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม 

กล่าวคือ เราใช้ห้องเรียน ห้องประกอบอ่ืน ๆ และห้องท่ีให้บริการแก่นักเรียน ถือได้ว่าเป็นไป

เพื่อใหก้ารศึกษาโดยตรง ในขณะเดียวกนัการจดัอาคารสถานท่ีท่ีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยถือวา่

เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อจิตใจของนกัเรียน เพราะความเคยชินต่อส่ิงดีงามจะค่อย ๆ 

ซึมซาบเขา้ไปในความรู้สึกจนเกิดเป็นนิสัยท่ีจะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นต่อไปดว้ย  

แอสติน (Astin, 1968 : 84 อา้งใน นฤมล กอ้นขาว ,2558 : 17) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มดา้น

อาคารสถานท่ี หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ี

อยู่ในสภาพแวดลอ้มนั้น สภาพแวดล้อมดา้นอาคารสถานท่ีในสถานศึกษา หมายถึง อาคารเรียน

ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ โรงอาหาร สถานท่ีเล่นกีฬาและสาธารณูปโภคต่าง ๆใน

การสร้างอาคารสถานท่ีในโรงเรียนจาเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆเช่น 

สถาปนิกและวิศวกร เพื่อการศึกษาคน้ควา้และวิจยัปัญหา ตลอดจนวางโครงการล่วงหน้าเพื่อให้

โรงเรียนมีการขยายตวัออกไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ 

มาริสา ธรรมมะ (2545 : 16 อา้งในนฤมล กอ้นขาว ,2558 : 18) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอาคารสถานท่ีคือ การสร้างอาคารสถานท่ีตลอดจนการจดัห้องเรียน ตอ้งมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยน่าดูอยูใ่นตาํแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย โดย

การจัดข้ึนอยู่กับสภาพความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของห้องเรียน ว ัส ดุท่ี ใช้และ

ความสามารถในการจดัของผูส้อนและนักเรียน รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียน 

เช่น สนาม สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบการ สวนหยอ่ม สนามกีฬา เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีพกัผอ่น 

ควรจดัให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด มีความเหมาะสมทั้งท่ีตั้งของโรงเรียน ตลอดถึงการปลูกไม้

ดอก ไมป้ระดบั เพื่อเป็นการเพิ่มความร่มร่ืนสวยงาม จาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการร่วมมือร่วมใจ

ของสมาชิกในโรงเรียนทั้งดา้นการระดมความคิด การก่อสร้าง การตกแต่ง ตลอดถึงการบารุงรักษา 

เพื่อใหเ้ป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจของสมาชิก 
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พรพิไล ชาญพนา (2559 : 16) ไดส้รุปวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี หมายถึง การ

จดับริเวณรอบ ๆอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้มีความสดช่ืน ร่มเงา เหมาะสมกบัการเรียนรู้ 

ประโยชน์ใช้สอยพฒันาการของเด็ก เพื่อกระตุน้ให้เกิดการพฒันาทางดา้นสติปัญญา และจดัส่ิงอา

นวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ สะอาด 

ปลอดภยั 

นฤมล ก้อนขาว (2558 : 13) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเป็นประชากรท่ีดีของชาติ ให้เป็นผูมี้คุณธรรม คุณภาพทั้ง

ดา้นวิชาการ และพฒันาบุคลิกภาพ การสร้างอาคารสถานท่ีตลอดจนการจดัห้องเรียน ตอ้งมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูและเอ้ือประโยชน์ต่อการใชส้อย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัและ

เอาใจใส่ต่อสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาอยา่งจริงจงั 

 วุฒิพงษ ์หงษไ์ชย (2555 : 27) ไดส้รุปวา่ อาคารสถานท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี

เป็นสถานท่ีให้ความรู้อาคารเรียนท่ีดีนั้นควรมีองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเหมาะสม สะดวกและตอ้งเป็น

องคป์ระกอบท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงในการเรียนการสอน และเสาะแสวงหาความรู้ของผูเ้รียนเพือ่ช่วยใน

การปรับตวัและเสริมสร้างสุขภาพจิตและประสบการณ์ของนกัเรียน 

 ทรรศนีย ์วราห์คาํ (2554 : 22)ไดส้รุปวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี หมายถึงการจดั

หอ้งเรียนเป็นระเบียบ เรียบร้อยน่าดู อยูใ่นตาํแหน่งหรือบริเวณท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อประโยชน์ใช ้

สอยโดยการจดัข้ึนอยู่กับสภาพความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของห้องเรียนวสัดุท่ีใช้และ

ความสามารถการจดัห้องของผูส้อน และผูเ้รียน รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มด้านอาคารสถานท่ี

ภายนอกและภายในห้องเรียน และส่ิงปลูกสร้างให้ มี ความมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยัความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด เช่น อาคารเรียนอาคารประกอบ สวนหย่อม ห้องเรียน ห้องสมุด 

ห้องปฏิบติัการ โรงอาหารท่ีถูก สุขลกัษณะ ห้องนํ้ าห้องส้วมท่ีมี การดูแลความสะอาดอย่างสมํ่า

เสมอ อุปกรณ์ในห้องเรียน สนามกีฬา เคร่ืองเล่นสนามท่ีพกัผอ่นควรจดัให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยมี 

ความเหมาะสมกบัท่ีตั้งของโรงเรียน ความปลอดภยัในสนามเด็กเล่น และบริเวณโรงเรียน ตลอดถึง

การปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อเป็น การเพิ่มความร่มร่ืนสวยงาม เพื่อให้เป็นศูนย ์รวมแห่งจิตใจของ

สมาชิกในโรงเรียนตลอดไป 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 

หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม ได้แก่ 

บริเวณสภาพพื้นท่ีของท่ีตั้ง ลกัษณะของอาคารเรียน หอ้งเรียน ห้องประชุมห้อง ห้องสาํนกังาน โต๊ะ 

เก้าอ้ี ความสะอาดและปลอดภัยภายในโรงเรียน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีจัดไวเ้พื่อ

เอ้ืออาํนวยใหน้กัเรียน บุคลากร และผูท่ี้มาติดต่อ ไดมี้ความสะดวกมากข้ึน 
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2.5.2 สภาพแวดล้อมด้านภูมิทศัน์ 

 Farina (2000 : 11 อ้างในสายยนัต์  จันทร์ศรี, 2546 : 15) ได้ให้ความหมาย ภูมิทัศน์ 

(Landscape) ไวว้่า เป็นเร่ืองเก่ียวกบัมิติสัมพนัธ์ของปรากฎการณ์กบัการเปล่ียนแปลงภูมิประเทศ

ภายใตก้ารไตร่ตรอง ภูมิทศัน์จากทิวทศัน์ลกัษณะหรือโครงสร้างของพืชพรรณเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การมองเน้ือท่ีโดยพื้นท่ีนั้นๆ มิไดเ้ป็นพื้นท่ีเดียวกนัหรือมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัภูมิทศัน์พื้นท่ีหน่ึงท่ี

ดีกวา่ มีท่ีตั้งภูมิศาสตร์ดีกวา่หรือมีส่วนประกอบกลมกลืนปกคลุมแผน่ดินนั้นมนัเป็นความจริงโดย

ลักษณะรูปร่างโดยธรรมชาติและองค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมในความเป็นไปของระบบ

นิเวศน์วทิยา และความสัมพนัธ์ของพืชต่อสถานท่ีท่ีแตกต่างร่วมทั้งสัดส่วนในบริเวณ 

ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558 : 14 – 16) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ หมายถึง 

บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมภายในสถานศึกษาท่ีสามารถมองเห็นไดโ้ดยทัว่ ๆ 

ไป แต่ให้ความรู้สึกซ่ึงเป็นนามธรรม คือ ความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ ปลอดภยั กระตือรือร้น มีความ

กระหายท่ีจะใฝ่หาความรู้ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีตั้งสถานศึกษา การจดัผงัท่ีตั้งอาคาร และบริเวณโดยรอบ

ตวัอาคาร บริเวณท่ีพกัผอ่น การจดัสรรพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสัดส่วน เป็นตน้ ซ่ึงสถานศึกษา

ในปัจจุบนัจะให้ความสนใจในดา้นภูมิสถาปัตยกรรม (landscape design) เป็นอย่างมาก เพราะจะ

ช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อผูพ้บเห็นและผูท่ี้ใช้บริการ อีกทั้งจะช่วยปลูกฝัง

รสนิยมและค่านิยมของนักเรียนท่ีมีต่อธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นสถานศึกษาอาจตอ้ง

ยอมลงทุนจา้งหรือขอคาํปรึกษาแนะนําจากสถาปนิก (landscape architect) เพื่อออกแบบตกแต่ง

ปรับปรุงบริเวณสถานท่ี และองคป์ระกอบอ่ืน สถานศึกษาควรพิจารณาและคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม

ดา้นภูมิทศัน์ ดงัน้ี  

1. สถานท่ีตั้ง ควรพิจารณาถึงระบบผงัเมือง การระบายนํ้ า สาธารณูปโภค การจราจร และ

ระยะทางในเขตพื้นท่ีบริการของสถานศึกษา เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง และนกัเรียนจะ

ได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปในการเดินทาง สภาพท่ีดินควรเหมาะแก่การก่อสร้างอาคาร และ

รูปร่างของท่ีดินท่ีตั้ง ถา้เป็นไปไดค้วรเลือกรูปทรงท่ีเหมาะต่อการจดัแผนผงัอาคาร เพราะรูปทรง

ท่ีดินบางอยา่งอาจมีสัดส่วนท่ีแคบและยาวเกินไป  

2. การวางแนวเขตทางสัญจร สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมหลากหลายประเภทและมี

การเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นในการกาํหนดเขตทางสัญจรจึงตอ้งพิจารณาใน

ประเด็นน้ีดว้ย คือ ควรมีถนน แนวทางเดินให้พอเพียงเหมาะสม ปลอดภยั สะดวกต่อการใช้สอย 

เช่น มีทางเดินมีหลงัคาเช่ือมระหว่างอาคาร มีป้ายแสดงเส้นทางเดินไปอาคารต่าง ๆ ทางเดินลง

บนัได และมีเน้ือท่ีของเฉลียงทางเดินพอเหมาะ เป็นตน้  
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3. สุนทรียภาพและส่ิงแวดลอ้ม ควรเป็นแบบเฉพาะท่ี ตามความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง 

สภาพท่ีดิน สภาพภูมิศาสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มิใช่ออกเป็นแบบมาตรฐาน (prototype) แลว้

ใชก้บัสถานท่ีทัว่ประเทศ เพราะการออกแบบของสถานศึกษาและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในโรงเรียน 

นอกจากเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแล้วยงัเป็นตวัอย่างในการพฒันาอาคารบา้นเรือนใน

ชนบทท่ีจะไดส้ร้างบรรยากาศแวดลอ้มให้สวยงามร่มร่ืนควบกนัไปดว้ย อนัเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะ

ช่วยพฒันาสังคมทางดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย  

4. การตกแต่งบริเวณใหดู้งดงาม มีส่ิงท่ีควรพิจารณา ดงัน้ี  

4.1 สนามหญา้ สถานศึกษาจาเป็นตอ้งมีสนามหญา้ขนาดใหญ่พอสมควรในโรงเรียน 

เพราะสีเขียวของหญา้จะช่วยให้เกิดความเยน็ตา ลดความร้อน ลดเสียงดงั และยงัใชเ้ป็นสนามเล่น

เพื่อให้นกัเรียนไดอ้อกกาลงักาย ฝึกฝนทกัษะกีฬา เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมสัมพนัธ์กบั

สถานศึกษาอ่ืน เป็นท่ีจดักิจกรรมกลางแจง้อ่ืน ๆ หรือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นไดด้ว้ย  

4.2 สวนหย่อม จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีสดช่ืนร่ืนรมยเ์ป็นธรรมชาติไดม้าก ควรเลือก

หาพรรณไมท่ี้ดูแลง่าย ทนทาน โตเร็ว เพราะตอ้งการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  

4.3 สวนดอกไม้ ควรเป็นดอกไม้ท่ีต้องการการบํารุงรักษาน้อย เพราะต้องการให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  

4.4 การปลูกตน้ไมย้ืนตน้ ควรเลือกปลูกให้เหมาะสมกบัสภาพท่ีตั้งและสภาพดิน เช่น 

ปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงาความร่มเยน็ ช่วยบงัแสงแดด ป้องกนัลม ป้องกนัฝุ่ นละออง หรือ ช่วยลดเสียง

ดงั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามก็ควรคาํนึงถึงอนัตรายจากตน้ไมด้ว้ย เช่นอนัตรายจากละอองเกสร หรือใบ 

อนัตรายจากรากหรือจากการเกาะเก่ียว อนัตรายจากก่ิงท่ีเปราะ หรือจากตน้ท่ีโค่นลม้ง่าย  

4.5 อนุรักษต์น้ไมใ้หญ่ ตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมในโรงเรียนควรมีการดูแล

อนุรักษอ์ยา่งถูกวิธี อยา่พยายามโค่นไมใ้หญ่ทิ้ง ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารท่ีจะสร้างใหม่ตอ้งจดัผงัให้

หลีกตน้ไมเ้ดิม มิใช่โค่นตน้ไมเ้พื่อใหท่ี้แก่อาคาร ทาํโครงการให้นกัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากตน้ไม้

ใหญ่ ทั้งดา้นการใชร่้มเงา และการเรียนรู้ธรรมชาติและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

4.6 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานศึกษาอาจทาํร้ัวกั้นเป็น

สัดส่วนซ่ึงควรเป็นร้ัวโปร่งท่ีจะให้ความรู้สึกปลอดโปร่งแก่จิตใจ เช่น ร้ัวตน้เข็ม ร้ัวตน้โมก ร้ัวตน้

พู่ระหง ร้ัวตน้กระถิน ร้ัวตน้ไผ ่เป็นตน้ โดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบทถา้ไม่จาํเป็นก็ไม่ควรสร้าง

ร้ัวทึบหรือกาแพงเพราะจะทาให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกกกัขงั ไม่เป็นอิสระ ไม่ปลอดโปร่งสบาย

ตาสบายใจ นอกจากน้ีสถานศึกษาตอ้งจดัหาท่ีทิ้งขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอทัว่ถึงเพื่อปลูกฝังสร้างนิสัย

รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้นักเรียน และเป็นการแบ่งเบาภาระของ

สถานศึกษาในการกาํจดัขยะมูลฝอยอีกดว้ย  
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5. การกาํหนดบริเวณเป็นเขตหรือเป็นสัดส่วนเฉพาะจะช่วยให้การจดักิจกรรมต่าง ๆ 

ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า การกาํหนดบริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณ

เรียนท่ีเป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน บริเวณสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ี

ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องประชุม ห้องอาหาร บริเวณกีฬาซ่ึง

ประกอบด้วย โรงพลศึกษา สระว่ายน้า สนามกีฬาต่าง ๆ บริเวณฝึกงาน เช่น แปลงเกษตร แหล่ง

สาธิตทดลอง เป็นตน้ นอกจากน้ีควรกาํหนดบริเวณพกัผอ่นท่ีเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นในซุ้ม ใตต้น้ไม ้ริม

สระนา้ เพื่อให้นกัเรียนนกัศึกษา ไดพ้บปะสังสรรค ์นัง่ทบทวนบทเรียน และผอ่นคลายความเครียด 

และจดับริเวณพกัอาศยัของครูอาจารย ์นกัการภารโรง ใหเ้ป็นระเบียบดูสวยงาม  

6. จดัทาํแหล่งบาํบดันํ้ าเสีย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน มิดชิด ไม่มี

กล่ินรบกวน ไม่เลอะเทอะ เฉอะแฉะ เป็นแหล่งเพาะแมลง และเช้ือโรคไม่เป็นแหล่งอาหารและท่ี

อาศยัของหนู  

นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2540 อา้งใน พระมหาเดชา อมรเมธ 2556 : 40) ได้

สรุปวา่ การบริหารจดัการดา้นภูมิทศัน์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง น้ีซ่ึงส่ิง

ท่ีผู ้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาและคํานึงได้แก่ สถานท่ีตั้ ง การวางแนวเขตทางสัญจร 

สุนทรียภาพและส่ิงแวดลอ้ม การตกแต่งบริเวณดูให้สวยงาม และการกาํหนดบริเวณเป็นเขตหรือ

เป็น สัดส่วนเฉพาะ  

วุฒิพงษ์ หงษ์ไชย (2555 : 34) ได้สรุปว่า การจดัภูมิทศัน์ของสถานศึกษานั้น มีส่วนช่วย

เสริมสร้างความคิด และคุณธรรมต่างๆ อนัพึงประสงค์ท่ีสังคมตอ้งการการจะจดัภูมิทศัน์ออกมาดี

นั้นทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียงขอ้งตอ้งมาปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อสาํรวจ ตรวจสอบ และศึกษาสภาพ

ปัญหาภูมิทศัน์ของโรงเรียนเพื่อกาํหนดนโยบาย ในการวางแผนจดัภูมิทศัน์ให้มีความสวยงามน่า

ร่ืนรมย ์เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม การ

จดัการภูมิทศัน์ท่ีอยูร่อบๆ โรงเรียนนั้นไม่ใชมี้แค่ความสวยงามเท่านั้นยงัเป็นแห่งเรียนรู้ท่ีเป็นครูพูด

ไม่ได้ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย และส่ิงท่ีขาดไม่ได้ตอ้งมีการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ 

ส่งเสริมใหท้ราบถึงประโยชน์ของการปรับปรุงภูมิทศัน์ ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะขอความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้มีส่วนในการปรับปรุงพฒันาภูมิทศัน์ของโรงเรียนเพื่อ

ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อไป 

ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558 : 16) ไดส้รุปวา่ การจดัการสภาพแวดลอ้มดา้นภูมิทศัน์ นอกจากจะ

ก่อให้เกิดความสวยงามสบายตาเจริญใจแก่สมาชิกในโรงเรียนและผูม้าเยือนแล้ว โรงเรียนยงั

สามารถนาเร่ืองราวของการจดัการสภาพแวดลอ้มดา้นภูมิทศัน์มาเป็นบทเรียนแก่นกัเรียนไดห้ลาย

ดา้น โดยแบ่งหน้าท่ีให้นกัเรียนมีส่วนร่วมหรือส่วนรับผิดชอบในการดูแลสวนดอกไม ้สวนหยอ่ม 
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ตน้ไม ้อ่างนา้ ปลาในอ่างท่ีนัง่พกัผอ่น ถงัขยะมูลฝอย ความสะอาดเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 

ฯลฯ เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้เกิดข้ึนแก่นกัเรียนให้รู้จกัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เรียนรู้การ

ทางาน รวมถึงได้ฝึกฝนการทางานร่วมกนั เด็กจะได้เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาดา้นต่าง ๆ แบบบูรณา

การ ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีครูเป็นพี่เล้ียงดูแล 

 ประวีณา โภควณิช (2559 : 29) ด้านภูมิทัศน์ หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีมองเห็นเป็น

รูปธรรม บรรยากาศและความประทบัใจท่ีดีต่อผูพ้บเห็น ได้แก่ บริเวณสถานศึกษา บริเวณท่ีตั้ง

อาคารเรียน บริเวณท่ีพกัผ่อน สวนหย่อม สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พื้นท่ีภายนอกอาคารท่ีมีการ

ปรับแต่งพื้นท่ีใหมี้ประโยชน์ใชส้อยท่ีมีประสิทธิภาพ มีความร่มร่ืนสวยงามและมีเอกลกัษณ์ 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปไดว้่า ด้านภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 

การจดัการพื้นท่ีใชส้อยให้เป็นธรรมชาติ และเป็นการปรับแต่งพื้นท่ีให้มีประโยชน์ใช้สอยมีความ

ร่มร่ืนสวยงามและมีรูปแบบในการจดัใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ี รวมทั้งการมีองคป์ระกอบพื้นฐาน เช่น 

ระบบการใหแ้สงสวา่ง ระบบใหน้ํ้าตน้ไม ้ระบบระบายนํ้า ระบบอาํนวยความสะดวก เช่น มา้นัง่ ถงั

ขยะ ป้าย ตลอดจนส่ิงประเทืองใจ เช่น นํ้าพุ นํ้าตก หรือประติมากรรม   

2.5.3 สภาพแวดล้อมด้านมลภาวะส่ิงแวดล้อม 

มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเป้ือน

ดว้ยส่ิงสกปรก ส่ิงแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทาํให้มีลกัษณะหรือสมบติัแตกต่างไปจากเดิมหรือ

จากธรรมชาติ โดยเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวลง ยงัผลให้ใช้ประโยชน์ไดน้้อยหรือใชป้ระโยชน์

ไม่ไดเ้ลย และมีผลเสียต่อสุขภาพ                                                                                                  

ราชบณัฑิตยสถาน (2564 : th.wikipedia.org) ไดบ้ญัญติัศพัทข้ึ์นมาสองคาํคือ มลภาวะ และ 

มลพิษ ท่ีมีความหมายตรงกบัคาํวา่ pollution ในภาษาองักฤษ โดยคาํวา่ "มลพิษ" บญัญติัข้ึนในวนัท่ี 

7 พฤษภาคม 2519 จากคณะกรรมการบญัญติัศพัท์ภาษาไทย ขณะท่ีคาํว่า "มลภาวะ" บญัญติัโดย

สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดเ้สนอให้ราชบณัฑิตทบทวนคาํว่า "พิษ" 

ในคาํว่ามลพิษ ท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงซ่ึงควรให้ครอบคลุมมากกว่า แต่ทางราชบณัฑิตได้

พิจารณาแลว้วา่ความหมายท่ีหมายถึงการมีพิษและการปนเป้ือนมีความหมายตรงกวา่และถ่ายทอด

ความหมายไดดี้กวา่ จึงกาํหนดใหใ้ช ้มลพิษ ต่อไป และมีการใชค้วบคู่กบัคาํวา่ "มลภาวะ" 

ปิตุพร พิมพาเพชร (2564 : www.trueplookpanya.com) มลภาวะ คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเกิด

มลทินหรือปนเป้ือน มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น มลภาวะทางนํ้ า เกิดการปนเป้ือนข้ึนในแหล่ง

นํ้ า เช่น ของเสีย ขยะ ส่ิงปฏิกูล ทาํให้นํ้ าเน่าเสีย ระบบนิเวศแหล่งนํ้ าไม่อยู่ในภาวะสมดุล การ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9
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ปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึนกบัดิน เรียกวา่ มลภาวะทางดิน และการปนเป้ือนของแก๊สหรือฝุ่ นละอองต่างๆ 

ในอากาศ เรียกวา่ มลภาวะทางอากาศ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535 : 2) ไดใ้ห้

ความหมายคาํวา่ มลพิษ ไวว้า่ ของเสีย วตัถุอนัตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิง

ตกค้างจากส่ิงเหล่านั้ น ท่ีถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อม ตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือภาวะท่ีเป็นพิษ ภยั

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง 

กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดมลพิษดว้ย 

อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์ (2531) ได้อธิบายความหมายของคาว่า มลพิษ หมายถึง 

สภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพ เคมี 

หรือชีวะในดินหรืออากาศ อนัจะยงัผลให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตหรือ ทรัพยสิ์น อีกทั้งส่ิงมีชีวติท่ี

มนุษยพ์ึงประสงค ์ไม่วา่การเปล่ียนแปลงน้ี จะมีผลโดยตรงหรือโดยออ้ม  

เกษม จันทร์แก้ว (2551 : 537) ได้สรุปว่า ปัญหาส่ิงแวดล้อม หมายถึง สภาพปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ ตลอดจนถึง

ระดบัโลก มีความคลา้ยคลึงกนัมาก นอกจากความรุนแรงของแต่ละปัญหาท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

ปัญหาเหล่านั้นแบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ 

1) การเพิ่มข้ึนของจานวนประชากร 

2) การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้

3) การสูญพนัธ์ของสัตวป่์า 

4) การขาดแคลนนํ้า 

5) การเส่ือมโทรมและพงัทลายของดิน 

6) ผลท่ีเกิดจากเกษตรกรรม 

7) แบบแผนผงัเมืองของชุมชนไม่ชดัเจนจนอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ 

     สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมน้ันเกดิจากหลายสาเหตุด้วยกนั ดังนี ้

1) การใช้ทรัพยากรมากเกินความสามารถต่อการปรับตวัของระบบส่ิงแวดล้อม เช่น การ

ทาํลายป่าไม ้การทาํประมง การทาํเหมืองแร่ ฯลฯ 

2) การนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อนาํทรัพยากรมาใชส้นองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยไม่มี 

ประสิทธิภาพเพียงพอหรือเหมาะสม 



 
 
 
 

41 

 

3) ช่วงเวลาการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมแทนท่ีจะนาํทรัพยากรมาใช้ในช่วงฤดูแล้งกลบั

นาํมาใชใ้นช่วงฤดูฝน 

4) มีผูใ้ชท้รัพยากรมากเกินไป ทั้งน้ีเพราะประชากรมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและปริมาณ

มาก 

5) ผูใ้ช้ทรัพยากรขาดความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ทาให้ขาดความระมดัระวงัใน

การใชน้อกจากจะนาํมาใชม้ากและไม่เหมาะสมแลว้ ยงัอาจมีส่วนสร้างของเสียและมลภาวะเกิดข้ึน

ได ้

6) เกิดมลสารใหม่หรือเพิ่มข้ึนจากเดิมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้สารปราบศตัรูพืช 

เกษตร ก่อให้เกิดการตกคา้งในพื้นดินและแหล่งนํ้ า หรืออาจก่อให้เกิดการกระตุน้ให้สารธรรมชาติ

เพิ่มข้ึน 

7) การผสมผสานระบบบริหารไม่เป็นไปตามทฤษฎี หรือไม่มีการประสานงานแต่ละระบบ 

ส่ิงแวดลอ้มจึงทาํให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่ และเพิ่มความรุนแรง แทนท่ีจะแกไ้ขไดแ้ต่ไม่สามารถ

ดาํเนินการได ้เพราะไม่มีการวางแผนผสมผสานระบบบริหารงานมาก่อน 

เสรี วรพงษ ์(2557 : 166-167) ไดก้ล่าวว่า ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีมี

การเปล่ียนแปลงจาก สภาพท่ีเคยสามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ไดส้ําหรับการดาํรงอยู่ของมนุษย์

ได ้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใช้ทรัพยากรของมนุษยอ์ย่างไม่ประหยดัและขาด ความรับผิดชอบ

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและปัญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นภาวการณ์ท่ี กระทบกระเทือนต่อคนจาํนวนมากซ่ึง

ภาวการณ์ดงักล่าวไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา และควรมีการกระทาํบางอยา่งเพื่อแกไ้ขปรับปรุงให้ดีข้ึน 

ตวัอย่างเช่น 1) ปัญหานํ้ าเน่าเสีย 2) ปัญหามลพิษทางอากาศ วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ 3) 

ปัญหามลพิษทางเสียง 4) ปัญหาขยะมูลฝอย และอ่ืน ๆ 

จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน ไดส้รุปวา่ เกิดจากการปล่อยสาร หรือ พลงังาน ใดๆ 

เขา้ไปสู่ส่ิงแวดล้อม และทาํให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ก่อให้เกิดสภาวะส่ิงแวดล้อมถูกปนเป้ือน

ดว้ยสารมลพิษหรือพลงังานแลว้ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ อนัส่งผล 

ทาํให้สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ เกิดการเจ็บป่วย และเกิดความหวาดหวัน่ วิตกกงัวล หรือไม่มีความ

ปลอดภยั รู้สึกวา่มีอนัตรายเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดโรคต่างๆ ได ้ 
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2.5.4 สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย 

ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558 : 18 - 21)สภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั หมายถึง มาตรการ

และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีจะกระตุน้จิตสานึกของบุคคลทุกฝ่ายในโรงเรียนและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

รักษาความปลอดภยัในการใชอ้าคารสถานท่ี ความปลอดภยัในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการ ความ

ปลอดภยัในสนามกีฬา ความปลอดภยัดา้นการจราจร ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั

จากอุบติัภยั ความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ เป็นตน้ เพราะเป็นท่ีคาดหวงัว่า ตลอดเวลาท่ีนกัเรียน 

อยู่ในสถานศึกษาควรมีความปลอดภยัในทุก ๆ ด้าน ดังนั้ นสถานศึกษาจึงควรจดัระบบและมี

มาตรการต่าง ๆในดา้นความปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี  

1. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั จากสโลแกนท่ีวา่ “ปลอดภยัไวก่้อน” อนัเป็น

มาตรการป้องกนัในขั้นตน้สาหรับนกัเรียนซ่ึงรวมตวักนัอยูเ่ป็นจานวนมาก จะไดมี้ความระมดัระวงั

ต่อการใชอ้าคารและสถานท่ี ตวัอยา่งเช่น สถานศึกษาตั้งอยูริ่มแม่นา้ นกัเรียนจะตอ้งเดินทางโดยเรือ

โดยสาร จึงควรจะมีการปฐมนิเทศในเร่ืองการลงเรือ การนัง่เรือ หากเกิดอุปัทวเหตุตกลงไปในน้า 

จะช่วยตวัเองอย่างไรโดยอย่างน้อยนักเรียนควรว่ายน้าเป็นทุกคน เป็นตน้ ส่ิงสาคญั คือ การให้

ความรู้แก่นกัเรียนในการใชป้ระโยชน์อาคาร ตวัอยา่งเช่น กนัสาดของอาคารสร้างไวเ้พื่อกนัแดดกนั

ฝน นกัเรียนอาจใชเ้ป็นท่ีนัง่คุยกนัโดยครูไม่รู้ไม่เห็นอาจพลาดพลั้งตกลงมาไดค้รูตอ้งใหค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัการใชอ้าคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  

1.1 ราวบนัไดมีไวจ้บัเวลาเดินข้ึนหรือลง ไม่ใช่ให้นกัเรียนนัง่คร่อมราวแลว้ปล่อยให้ตวั

ล่ืนไหลลงมาขา้งล่าง  

1.2 แผงสวิทซ์รวมไฟฟ้าของอาคารแต่ละชั้น ห้ามนกัเรียนไปเปิดเล่น เพราะอาจทาให้

เกิดอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร  

1.3 ปัจจุบนั นิยมใช้หน้าต่างกระจกใส บางแห่งก็ใช้กระจกใสเป็นบานประตูควรท่ีจะ

ป้องกนัดว้ยติดรูปลอกใหเ้ห็นเป็นท่ีสังเกต มิเช่นนั้นนกัเรียนอาจเดินชนประตูกระจกได ้ 

1.4 ให้ความรู้เร่ืองแผน่ดินไหว อยา่ให้นกัเรียนตกใจแลว้วิ่งออกมาพร้อม ๆ กนั จะเกิด

อนัตรายจนแย่งกันลงบนัได ควรให้ความรู้นักเรียนให้พยายามอยู่ในความสงบ เพราะการเกิด

แผน่ดินไหวของบา้นเราจะไม่รุนแรงมากนกั  

1.5 ให้ความรู้เร่ืองการดบัเพลิง การหนีไฟ การช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุอยา่งถูกวิธีและมี

การซอ้มโดยใชเ้หตุการณ์จาลอง  

1.6 ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในสนามกีฬาและในบริเวณโรงเรียน ให้ความรู้

เร่ืองการปฐมพยาบาลแก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุละมีการซกัซอ้มอยูเ่สมอ  
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1.7 ให้ความรู้เร่ืองอนัตรายอนัอาจเกิดได้ในห้องปฏิบติัการ มีป้ายเตือนให้ระวงัและ

บอกวธีิแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุ  

1.8 ใหค้วามรู้เร่ืองการจราจร การใชถ้นน ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

2. ขจดัส่ิงท่ีอาจเป็นภยัแก่นกัเรียน เป็นเร่ืองการแบ่งเขตภายในบริเวณโรงเรียน ตวัอยา่งเช่น 

บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนเป็นเขตท่ีควรแยกออกให้ชดัเจน อาจปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวหรือเขียน

ป้ายบอกไวว้่าเป็นเขตกีฬาเพราะอาจเกิดอุบติัเหตุจากลูกฟุตบอลหรือการซ้อมพุ่งแหลน การขวา้ง

จกัร ฯลฯ ท่ีอาจผดิทิศทางออกมาถูกนกัเรียนได ้ 

2.1 โรงฝึกงานบางรายวิชาอาจมีอนัตรายจากกระแสไฟฟ้าสูง ท่ีเรียกว่าไฟฟ้าสามเฟส 

การใช้ปลัก๊ การเขา้ไปในเขตของการปฏิบติังาน ควรมีป้ายว่าระวงัอนัตราย ติดเอาไวเ้พื่อเป็นการ

เตือนนกัเรียนใหไ้ดส้ติสัมปชญัญะเพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและเคร่ืองจกัร  

2.2 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ซ่ึงมีการทดลองควนัจะตอ้งมีการต่อปล่องควนั

จากผลการทดลองทางเคมีให้อยูสู่งพอใหก้ลุ่มควนัไม่ทาอนัตรายต่อนกัเรียนในชั้นอ่ืน อาจมีการต่อ

ปล่องควนัให้สูงพ้นแนวหลังคาอาคารเพื่อให้ลมธรรมชาติพดัพาควนัจากการทดลองกระจาย

ออกไป  

2.3 การตรวจสอบสายล่อฟ้าประจาอาคารวา่ยงัใชก้ารไดห้รือไม่เพราะบางทีสายจะขาด

กระแสไฟฟ้าจะลงเดินไม่ได้จะทาให้เกิดอนัตรายต่อนักเรียน หากอาคารเรียนเป็นอาคารสูงใน

บริเวณนั้น  

2.4 หากโรงอาหารหรือวิชาอาหารมีการใช้ก๊าซหุงตม้ควรให้ติดตั้งหัวก๊าซแบบตดัก๊าซ

อตัโนมติัเม่ือเกิดก๊าซร่ัวอนัจะทาใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัเรียนหรือทาใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้ 

2.5 ตดัแต่งก่ิงไมใ้หญ่ ก่ิงไมแ้หง้ ท่ีอาจหกัหล่นลงมาทาอนัตรายนกัเรียนได ้อยูเ่สมอให้

อยูใ่นสภาพปลอดภยั  

3. การป้องกนัภยัจากการจราจร การวางผงับริเวณโรงเรียนมกัจะแยกแนวถนน ท่ีจอดรถ 

และท่ีขนส่ง บริการเขา้มาสู่อาคารต่าง ๆ ออกจากเขตอาคารเรียน อาคารประกอบ ซ่ึงนกัเรียนจาน

วนมากจะตอ้งเดินขณะเปล่ียนชั้นเรียน เพื่อป้องกนัภยัจากรถยนต์ให้นกัเรียนตั้งแต่เร่ิมตน้โดยการ

วางผงัท่ีให้รถยนตเ์ขา้ไปไดใ้นเขตท่ีจดัไวใ้ห้รถ ส่วนบริเวณท่ีนกัเรียนใช้งานจะไม่ยอมให้รถยนต์

เขา้ไป 

เป็นอนัขาด เป็นการวางแผนขั้นแรกในการป้องกนัภยัจากการจราจรอย่างถูกวิธี หัวขอ้น้ีอาจแบ่ง

ออกเป็นสองแนวทาง คือ  

3.1 ความปลอดภยัจากการขนส่ง ซ่ึงหมายถึง การให้ความรู้แก่นกัเรียนในการข้ึนรถลง

เรือ ไม่วา่จะเป็นการขนส่งสาธารณะ หรือการจดัรถรับส่งของโรงเรียน ให้ความรู้วา่การข้ึนหรือลง
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รถจะตอ้งรอให้รถจอดสนิทก่อนไม่ให้โดดลงเวลารถยงัมีความเร็วอยู ่การยืน่อวยัวะออกมานอกตวั

รถ หากเกิดอุบติัเหตุนกัเรียนควรปฏิบติัตวัใหค้วามช่วยเหลือตนเองและเพื่อนนกัเรียนอยา่งไรบา้ง  

3.2 ความปลอดภยัจากการจราจร เป็นการให้ความรู้แก่นกัเรียน เม่ือตอ้งขา้มถนนหรือ

การเดินทางกลบับา้น การขา้มหากเป็นจุดท่ีมีสะพานขา้ม ควรใชส้ะพานจะปลอดภยักวา่ การขา้ม

ถนนอาจตอ้งดูทั้งสองขา้งใหแ้น่ใจวา่ปลอดภยัเพราะจกัรยานยนตบ์างคนัจะวิ่งผดิทางก็เป็นไดซ่ึ้งทา

ให้เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง การใหค้วามรู้แก่นกัเรียนต่อระยะเบรกของรถยนตก์็จะเป็นประโยชน์อยา่ง

มาก เพราะบางทีนกัเรียนไม่ทราบวา่ ระยะของการหยุดรถทาไดข้นาดไหนทาให้นกัเรียนกะระยะ

ผิดพลาดทั้ง ๆ ท่ีคนขบัก็พยายามเหยียบเบรกอย่างเต็มท่ีแล้วก็ตาม ตารวจจราจรจะให้ความรู้ว่า 

นกัเรียนท่ีลงรถประจาทางแลว้เดินขา้มถนนจากดา้นทา้ยรถประจาทางนั้นอนัตรายมาก เน่ืองจากตวั

รถประจาทางจะบงันกัเรียนไว ้รถท่ีวิง่สวนมาจะมองไม่เห็นทาใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย  

4. การป้องกนัเพลิงไหม ้แมว้า่การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบในปัจจุบนั รัฐบาลมี

กฎใหใ้ชว้สัดุทนไฟแลว้ก็ตาม แต่โอกาสท่ีทาใหเ้กิดเพลิงไหมก้็ยงัคงมีอยูจึ่งไดมี้ระเบียบให้มีครูเวร

อยู่เฝ้าโรงเรียน ในเวลาค่าคืน โอกาสท่ีจะเกิดเพลิงไหม้ยงัมีอยู่ได้หลายทาง เป็นต้นว่า ไฟฟ้า

ลดัวงจร ฟ้าผา่ การทิ้งกน้บุหร่ีในบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง เกิดจากการร่ัวของก๊าซหุงตม้ เป็นตน้  

4.1 ใหน้กัเรียนมีส่วนในการป้องกนัเพลิง ช่วยดูแลจุดท่ีเป็นเช้ือเพลิง เช่น กอง กระดาษ

เก่า ๆ กองขยะแห้ง หญา้แห้งท่ีสุมไวใ้นฤดูแลง้ นกัเรียนอาจช่วยดูแลสายไฟฟ้าท่ีถลอกจนอาจเกิด

ไฟลดัวงจรไดส่ิ้งเหล่าน้ีจะตอ้งจดัครูมาให้ความรู้แก่นกัเรียนซ่ึงประโยชน์จะเกิดทั้งในการป้องกนัท่ี

บา้นของนกัเรียนดว้ย  

4.2 ให้นกัเรียนตรวจสอบและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิง อาคารทัว่ไปจะมีถุงเคมี

สาหรับดบัเพลิง อาคารบางหลงัจะมีสายยางดบัเพลิง ส่วนอาคารท่ีอยูใ่นชนบทท่ีขาดแคลนนิยมใช้

ถงับรรจุทรายแขวนไวใ้ช้ผจญเพลิง ครูจะตอ้งให้ความรู้แก่นกัเรียนในการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงทุก

ประเภทท่ีมีอยูร่วมทั้งการรวมตวักนัใชถ้งันา้ดบัเพลิงอีกทางหน่ึงดว้ย  

5. จดัทาปฏิทินด้านตรวจสอบความปลอดภัยประจาโรงเรียนและให้มีการปฏิบัติตาม

ปฏิทินอยา่งเคร่งครัด เช่น การซอ้มรับมือภยัพิบติัต่าง ๆ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ การ

ตรวจสุขภาพนกัเรียนโดยเชิญผูช้านาญงานจากหน่วยงานโดยตรงมาตรวจสอบหรือซกัซอ้ม  

6. จดัตั้งหน่วยสารวตัรนักเรียนดูแลเร่ืองความปลอดภยัด้านต่าง ๆ และมีครูควบคุมดูแล

อยา่งใกลชิ้ด มีการฝึกอบรมการปฏิบติังานและจดัแผนปฏิบติังานท่ีเป็นจริง  

สรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาดา้นความปลอดภยั นบัว่ามีความสําคญัยิ่งดา้นหน่ึง 

เพราะนอกจากเกิดผลโดยตรงดา้นความปลอดภยัแลว้ ยงัเป็นการให้ความรู้และฝึกฝนนกัเรียนให้
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ป้องกนัอนัตรายและแกไ้ขปัญหาเน่ืองจากอุบติัเหตุ อุบติัภยั ภยัธรรมชาติและอนัตรายอ่ืน ๆ ซ่ึงจะ

สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและฝึกฝนความมีระเบียบวนิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( 2554) ได้กล่าวไวว้่า ความ

ปลอดภยัในสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญั ท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

จะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการได้รับการปกป้อง

คุม้ครองให้เกิดความปลอดภยั สถานศึกษาท่ีมีความปลอดภยันั้น ผูป้กครองก็จะเกิดความเช่ือมัน่วา่

ผูเ้รียนจะได้รับความรู้ทางสติปัญญา อารมณ์ อย่างอบอุ่น และปลอดภยั ดังนั้น การรักษาความ

ปลอดภยัในโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีสําคญัยิ่งท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่สามารถละเลยได ้สถานศึกษา

ควรมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะและมีความปลอดภยั โดยมีการป้องกนั 

อุบัติเหตุ อุบัติภยั และการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือทรัพยากรอ่ืนๆของ

สถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพท่ีดี ใช้การได้ และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูเ้รียน ครู บุคลากรใน

สถานศึกษา  

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2552)ได้กล่าวไวว้่า โรงเรียนถือเป็นบา้นหลังท่ี 2 

ของเด็กนกัเรียนท่ีมกัใชเ้วลาส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ประกอบกบัเด็กอยู่

ในวยัซุกซน หากสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนไม่ปลอดภยั จะยิง่เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุท่ี

ไม่คาดคิดได ้เพื่อป้องกนัอุบติัภยัท่ีมกัเกิดในโรงเรียน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครู อาจารย์ต้องให้ความสําคัญร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจุดเส่ียง จุด

อนัตราย หมัน่ตรวจสอบสภาพวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงของเคร่ืองใช้ภายในโรงเรียนด้วยว่าชารุด

เสียหายหรือไม่ หากชารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

อุบติัเหตุอนัน่าเศร้าสลดท่ีไดค้ร่าชีวิตเด็กนกัเรียน เช่น เคร่ืองเล่นเด็กลม้ทบัเด็กเสียชีวติ เด็กถูกตูท้า

น้าเยน็ไฟฟ้าดูด เป็นตน้ รวมถึงเด็กนักเรียนตอ้งรู้จกัการปฏิบติัตนให้ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ 

เพื่อร่วมกนัสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ให้กบัสถานท่ีท่ีเป็นท่ีอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีและ

เติบโตเป็นกาลงัทรัพยากรสาํคญัของประเทศต่อไปในอนาคต 

นางสาวศิริพรรณ เกตุแกว้ และปองสิน วเิศษศิริ (2557, บทคดัยอ่) กล่าววา่ สถานศึกษาจดั

บรรยากาศภายในห้องเรียนและสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยั มีการสร้างความร่วมมือระหวา่ง

สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน จดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้ดา้นโภชนาการแก่นกัเรียน ครู บุคลากร 

ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จดัระบบรักษาความปลอดภยั ดาเนินการควบคุม
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การดูแลการนาขอ้มูลข่าวสารและส่ือบนัเทิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศไม่ให้เขา้มาเผยแพร่ใน

สถานศึกษา มีการกากบั ติดตาม การมาเรียนของนกัเรียน และจดัให้บริการอินเตอร์เน็ตกบันกัเรียน

ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปไดว้่า ความปลอดภยั เป็นวิธีการอย่างหน่ึงท่ี

เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีครู และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ตอ้งมี

ความตระหนกัในความสําคญั และมีความจาํเป็นท่ีตอ้งร่วมกนัแสวงหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมใน

การดูแล ช่วยเหลือนกัเรียนให้ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข และปลอดภยัท่ามกลางสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา อุบติัเหตุ และอุบติัภยั ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกัเรียน ท่ีสําคญั คือ การรักษา

ความปลอดภยั ในสถานศึกษา  

2.5.5 สภาพแวดล้อมด้านมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 

               1. สถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  

  กรมควบคุมโรค (2564) ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation 

Center: EOC) ตั้ งแต่ 4 มกราคม 2563 เพื่อตอบโตก้ารระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หลงัจากท่ีประเทศจีนประกาศพบผูป่้วยเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และเร่ิมคดักรองหาผูติ้ดเช้ือท่ี

ช่องทางเขา้ออกประเทศ พบผูติ้ดเช้ือรายแรกเป็นนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 

12 มกราคม 2563 ภายในเวลา 2 สัปดาห์หลงัจากมีรายงานการระบาดในประเทศจีน การติดเช้ือใน

ช่วงแรกของประเทศไทยนั้นเป็นผูเ้ดินทางมาจากต่างประเทศ แลว้จึงค่อยๆ พบผูติ้ดเช้ือชาวไทยใน

ระยะเวลาต่อมา การระบ าดในระลอกแรกนั้ นอยู่ใน ช่วงเดือน มีนาคมถึงเมษายน 2563 

(ภาพประกอบท่ี 5) สามารถควบคุมโรคไดภ้ายใน 2 เดือน โดยผูติ้ดเช้ือท่ีพบหลงัจาก เดินทางเขา้สู่

ประเทศไทย เป็นผูติ้ดเช้ือท่ีไดรั้บการดูแลในสถานท่ีกกักนัของรัฐ (State Quarantine) และ ไม่พบ

การติดเช้ือในประเทศเป็นเวลา นานกวา่ 100 วนั  

ประเทศไทยเร่ิมพบผูติ้ดเช้ือท่ีไม่ได้อยู่ในสถานท่ีกักกัน โดยมีประวติัเดินทางมาจาก

จงัหวดัท่าข้ีเหล็ก ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เขา้มายงัประเทศไทย ซ่ึงพบผูป่้วยรายแรก

ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ผูติ้ดเช้ือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานสถานบนัเทิง นอกจากน้ี

จากการเฝ้าระวงัผูติ้ดเช้ือท่ีลกัลอบเดินทาง เขา้มาจากช่องทางธรรมชาติ และพบรายสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 

8 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงต่อมายงัคงมีการพบผูติ้ดเช้ือท่ีเดินทางมาจากจงัหวดัท่าข้ีเหล็กอยา่งต่อเน่ือง แต่



 
 
 
 

47 

 

เป็นการพบท่ีสถานกกักนัแห่งรัฐ และการตรวจพบเช้ือ ท่ีสหภาพพม่าแลว้ถูกส่งตวักลบัมารักษาท่ี

โรงพยาบาลในประเทศไทย 

 

   ภาพท่ี 2.4 เปรียบเทียบเส้นโคง้การระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก และระลอกใหม่ (กรมควบคุมโรค , 

2564) 

2. มาตรการทางสาธารณสุข ในประเทศไทย 

บุคลากรท่ีสาํคญัในการควบคุมโรคในการระบาดระลอกแรก คือ อาสาสมคัรสาธารณสุข 

(อ.ส.ม.) ซ่ึง 1 คนดูแลบา้น 10 - 15 หลงัคาเรือน โดยครอบคลุมทุกหมู่บา้น รวมทั้งส้ินประมาณ 1 

ลา้นคนเศษ ซ่ึงสามารถช่วยไดถึ้งร้อยละ 90 ในงานควบคุมโรค นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพระดับตําบล ประมาณ  10,000 แห่ง มีบุคลากร 3 - 10 คน ครอบคลุมทุกอาํเภอ ถือเป็น

หน่วยงานสาธารณสุขท่ีสําคญั ในการควบคุมโรค ตลอดจนสนบัสนุนการดาํเนินงานของ อ.ส.ม. 

นอกจากน้ีประชาชนไทยให้ความร่วมมือ กบัรัฐบาลอย่างสูงทั้งในเร่ืองการดูแลสุขอนามยัส่วน

บุคคล โดยลา้งมือ สวมหนา้การอนามยั กินร้อน ใชอุ้ปกรณ์ส่วนบุคคล เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

ทาํงานจากบ้าน หลีกเล่ียงการเดินทาง และหลีกเล่ียงการอยู่ในท่ีแออดั ตลอดจนการตรวจเช็ค 

สังเกตอาการตนเอง และการใช้เทคโนโลยี เพื่อติดตามผูส้ัมผสั รวมทั้งคน้หาผูป่้วยเชิงรุก ซ่ึงเป็น

มาตรการท่ีสําคญัในการควบคุมโรค เป็นท่ียอมรับของนานาชาติ ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ี เป็นมาตรการ

สาํคญัท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่วคัซีนจะแพร่หลาย และไดผ้ลดีทัว่โลก  
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เม่ือมีการระบาดระลอกใหม่ ศบค.ยงัคงให้ปฏิบติัการตามแนวทางควบคุมโรคในระยะแรก 

แต่ไดย้กระดบัการควบคุมโรคตามมาตรา ๙ ของพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 27) ได้ยกระดบัการควบคุมสุขอนามยัส่วนบุคคลและการกกัตวัอย่าง

เคร่งครัด รวมทั้งยกระดบัพื้นท่ีควบคุมสูงสุดท่ีจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเขม้งวดอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ จงัหวดั

ชลบุรี ระยอง ตราด จนัทบุรี และสมุทรสาคร ซ่ึงบุคคลท่ีจะออกจากพื้นท่ีตอ้งแสดงบตัรประชาชน 

หรือบตัรอ่ืนๆ ควบคู่กบัเอกสารรับรอง ความจาํเป็นท่ีตอ้งออกจากพื้นท่ีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีออกให ้และให้

ปราบปรามเขม้งวดผูก้ระทาํผิดอนัเป็นเหตุให้เกิดการระบาด โดยผูฝ่้าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่

เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ นอกจากน้ีจงัหวดัปลายทางของผูเ้ดินทาง

จากพื้นท่ีควบคุมโรคสูงสุดมีมาตรการกักตัว และมาตรการสาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ

โรคติดต่อจงัหวดันั้น ๆ เห็นชอบ เขม้งวดแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์โรคของจงัหวดันั้นๆ ซ่ึงผู ้

เดินทางตอ้งตรวจสอบทาํความเขา้ใจล่วงหนา้ (กรมควบคุมโรค : 2564) 

3. สถานการณ์โรคโควดิ 19 ในเด็ก 

ความเป็นไปไดข้องคนทุกช่วงวยัสามารถติดเช้ือไวรัสโควดิ 19 ปัจจุบนัรายงานการติดเช้ือ

และเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ในเด็กพบน้อยมาก เด็กเป็นกลุ่มเส่ียงในการติดเช้ือค่อนข้างตํ่า 

ประมาณ 1-6 % เน่ืองจากเด็กมี ACEreceptor ในทางเดินหายใจนอ้ย ทาํใหเ้ช้ือโควดิเขา้สู่ร่างกายได้

ยากกวา่ผูใ้หญ่ ขอ้มูลสถิติผูป่้วยสะสมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ระบุว่า พบผูติ้ดเช้ือในกลุ่ม

อายุ 0-9 ปี ชาย 35 ราย หญิง 28 ราย รวม 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89 กลุ่มอายุ 10-19 ปี ชาย 68 ราย 

หญิง 69 ราย รวม 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.02 ซ่ึงผูป่้วยรายสุดทา้ยเป็นเด็กตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 

และไม่เคยพบ Cluster ในโรงเรียน นอกจากน้ีตั้งแต่เร่ิมเปิดโรงเรียนมาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ยงั

ไม่มีการระบาดในโรงเรียน (คู่มือการเฝ้าระวงัติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของ

โรคโควดิ 19 ในสถานศึกษา : 2563) 

โควิด-19 สามารถทาํลายสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเติบโตและพฒันาการของเด็ก การท่ี

กิจกรรมในครอบครัว ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งญาติมิตร กิจวตัรประจาํวนัและปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนตอ้ง

หยุดชะงกัเปล่ียนแปลงหรือถูกรบกวนลว้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาวะ พฒันาการและการ

คุม้ครองเด็กทั้งน้ี มาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่เช้ือโควิด-19 เช่น การปิดโรงเรียนและการ

จาํกดัการเดินทางกระทบโดยตรงต่อกิจวตัร ของเด็กและเครือข่ายทางสังคม ขณะเดียวกนัยงัสร้าง

แรงกดดนัและความเครียดให้ผูป้กครองและผูดู้แลเด็กดว้ย เน่ืองจากตอ้งหาทางเลือกใหม่ในการ

ดูแลเด็ก หรือตอ้งยอมละทิ้งหน้าท่ีการงาน เด็กและผูดู้แลมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญภาวะโดดเด่ียวทาง

สังคม ความเครียดทางจิตสังคม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
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นอกจากนั้น การจาํกดัการเดินทาง ยงัทาํให้เด็กและผูดู้แลท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไม่

สามารถออกจากบา้นและขอความช่วยเหลือไดย้ิง่กวา่นั้น การตีตราและการเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโควิด-19 ยิ่งทาํให้เด็กมีความเส่ียงต่อความรุนแรงและภาวะกดดนัทางจิตสังคมมากข้ึนกวา่เดิม 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงรวมถึงเด็กและครอบครัวท่ีมีความเปราะบางอยูแ่ลว้ เน่ืองจากถูกกีด

กนัทางเศรษฐกิจ-สังคม เด็กและครอบครัวท่ีมีประวติัการใช้ความรุนแรงในบ้าน หรือเด็กและ

ครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนแออดั ดงันั้น ความต่อเน่ืองของการจดัการรายกรณีสําหรับเด็กและ

ครอบครัวท่ีมีความเส่ียงสูงจึงเป็นส่วนสําคญัในการรับมือในสภาวะฉุกเฉิน และเป็นเร่ืองของการ

รักษาชีวิตเด็ก (แนวปฏิบติัการจดัการรายกรณีเพื่อคุม้ครองเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 : 2563) 

4. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Preparations before re-opening)  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (2563) มีการหารือร่วมกนั

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

องคก์ารอนามยัโลกประเทศไทย ยูนิเซฟ และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดมาตรการก่อนเปิด

ภาคเรียนร่วมกนั โดยใช้กรอบแนวทาง 6 มิติ ไดแ้ก่ การดาํเนินงานเพื่อความปลอดภยั การเรียนรู้ 

การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวสัดิภาพและการคุ้มครอง นโยบายและการบริหารการเงิน 

สาํหรับเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา  

4.1 มิติที ่1 ความปลอดภัยจาการลดการแพร่เช้ือโรค  

4.1.1 มาตรการควบคุมหลกั  

1. มีมาตรการคดักรองวดัไขอ้าการเส่ียง และประวติัเส่ียง  

2. ใหน้กัเรียน บุคลากร และผูเ้ขา้มาในสถานศึกษาทุกคนตอ้งสวมหนา้กากผา้  

3. มีจุดบริการลา้งมือดว้ยสบู่และนา้ หรือเจลแอลกอฮอล ์อยา่งเพียงพอ  

4. จดัเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร  

5. เปิดประตู หนา้ต่างใหอ้ากาศถ่ายเท ทาํความสะอาดหอ้งเรียนและบริเวณต่าง ๆ  

6. พิจารณาควบคุมจาํนวนนกัเรียน ลดแออดั เหล่ือมเวลาหรือลดเวลาทาํกิจกรรมให้สั้นลง

เท่าท่ีจาํเป็น  

4.1.2 มาตรการเสริม  

1. ทาํความสะอาดพื้นท่ีท่ีนกัเรียนใชร่้วมกนั ก่อนและหลงัใชง้านทุกคร้ัง  

2. จดัใหมี้พื้นท่ีการทากิจกรรม เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร  

3. ใหน้กัเรียนใชข้องใชส่้วนตวั  

4. จดัใหมี้หอ้งพยาบาลสาหรับแยกผูมี้อาการป่วยระบบทางเดินหายใจ  
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5. จดัให้มีการส่ือสารความรู้การป้องกนัโรคโควิด-19 การลา้งมือ การสวมหนา้กาก การทาํ

ความสะอาดแก่ทุกคนในสถานศึกษา  

6. มีมาตรการสาหรับกรณีมีรถรับ -ส่งนกัเรียน  

4.2 มิติที ่2 การเรียนรู้  

4.2.1 มาตรการควบคุมหลกั  

1. จดัหาส่ือความรู้ป้องกนัควบคุมโรคโควดิ-19 สาํหรับใชใ้นการเรียนการสอน  

2. เตรียมความพร้อมดา้นการเรียนรู้ของเด็กตามวยัและสอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นสังคม 

อารมณ์ และสติปัญญา  

3. สร้างความเขม้แขง็ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

4.2.2 มาตรการเสริม  

1. กรณีเด็กเล็ก ไม่แนะนาใหใ้ชส่ื้อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยขาดปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูส้อน ครู ผูป้กครอง  

2. ไม่ปล่อยให้เด็กและวยัรุ่นอยูก่บัส่ือออนไลน์ (ท่ีไม่ใช่ส่ือการเรียนการสอน) นานเกินไป 

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียนประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

ภาคเรียน  

4. สนบัสนุนให้นกัเรียนใชส่ื้อรอบรู้ดา้นสุขภาพในรูปแบบและผา่นช่องทางหลากหลายท่ี

สามารถเขา้ถึงได ้ 

4.3 มิติที ่3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสได้แก่  1) เด็กพเิศษ  2) เด็กพืน้ทีเ่ฉพาะห่างไกลมาก  

4.3.1 มาตรการควบคุมหลกั  

1. จัดหาอุปกรณ์การป้องกันตนเองและและอุปกรณ์ล้างมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล ์

หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยัใหเ้พียงพอ  

2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบับริบทการเขา้ถึงการเรียนรู้ของ

นกัเรียน  

3. มีมาตรการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง  

4. มีมาตรการการทาํความสะอาดและจดัสภาพแวดล้อมของท่ีพกัและเรือนนอนให้ถูก

สุขลกัษณะ  

5. มีมาตรการการทาํความสะอาดและจดัสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบัขอ้บญัญติัการ

ปฏิบติัดา้นศาสนกิจ  
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6. มีมาตรการดูแลนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการ การเรียนรู้ หรือดา้นพฤติกรรม

อารมณ์  

4.3.2 มาตรการเสริม  

1. ประสานและแสวงหาการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์การป้องโรคโควิด-19  

2. ประสานการดาํเนินงานตามแนวทางพฒันากิจกรรมผูเ้รียนของกระทรวงศึกษาธิการ 

กรณีมีขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา  

3. ใช้ส่ือสร้างความเข้าใจเร่ืองโรคโควิด-19 และแนวทางการดูแลตัวเอง โดยคานึงถึง

ขอ้จาํกดัทางภาษาและสงัคม กลุ่มนกัเรียนพิการเรียนร่วม  

4.4 มิติที ่4 สวสัดิภาพ และการคุ้มครอง  

4.4.1 มาตรการควบคุมหลกั  

1. จดัเตรียมแผนรองรับด้านการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนป่วย กกัตวั หรือกรณีปิด

สถานศึกษาชัว่คราว  

2. จดัเตรียมแนวปฏิบติัเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)  

3. จดัเตรียมแนวปฏิบติัดา้นการจดัการความเครียดของครูและบุคลากร  

4. ตรวจสอบประวติัเส่ียงของบุคลากรและนกัเรียน และการกกัตวั  

5. กาํหนดแนวทางปฏิบติัตามระเบียบสําหรับบุคลากรและนกัเรียนท่ีสงสัยติดเช้ือหรือป่วย

ดว้ยโรคโควดิ-19 โดยไม่ถือเป็นวนัลาหรือวนัหยดุเรียน  

4.4.2 มาตรการเสริม  

1. ส่ือสารทาํความเขา้ใจกบับุคคลทุกฝ่ายในเร่ืองมาตรการป้องกนั การตีตราทางสังคม 

(social stigma)  

2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อม

ใบรับรองแพทยโ์ดยไม่ถือวา่ขาดเรียนหรือขาดงาน  

3. กกัตวัผูใ้กลชิ้ดกบัผูป่้วยตามเกณฑค์วบคุมโรค  

4.5 มิติที ่5 นโยบาย  

4.5.1 มาตรการควบคุมหลกั  

1. ส่ือสารประชาสัมพนัธ์แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัโรคโควิด-19 การลา้งมือ การสวมหนา้กาก การรักษาระยะห่างระหวา่งบุคคล การทาํความ

สะอาด  

2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษา  
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3. มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกนัโรคโควิด-19 

ของสถานศึกษา  

4. แต่งตั้งคณะทาํงานรับผดิชอบเก่ียวกบัโรคโควดิ-19 ในสถานศึกษา  

5. กาํหนดบทบาทหนา้ท่ี และมอบหมายผูรั้บผดิชอบดาํเนินการตามมาตรการ  

6. ส่ือสารทาํความเขา้ใจผูป้กครองและนกัเรียน เก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัโรคโควิด-19 

และมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร  

7. มีการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  

8. มีมาตรการการจดัการดา้นความสะอาด รถรับ -ส่งนกัเรียน และช้ีแจงผูป้ระกอบการ  

9. เสริมสร้างวคัซีนชุมชนในสถานศึกษา โดยมาตรการ “4 สร้าง 2 ใช”้  

- สร้างสถานศึกษาท่ีรู้สึก...“ปลอดภยั” (safety)  

- สร้างสถานศึกษาท่ี... “สงบ” (calm)  

- สร้างสถานศึกษาท่ีมี... “ความหวงั” (Hope)  

- สร้างสถานศึกษาท่ี... “เขา้ใจ เห็นใจและใหโ้อกาส” (De-stigmatization)  

- ใช้ศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน (Efficacy) เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบ่งปันทรัพยากรในชุมชน  

- ใชส้ายสมัพนัธ์ในสถานศึกษา (Connectedness)  

10. มีการกาํกบั ติดตามใหมี้การดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัด  

4.5.2 มาตรการเสริม  

1. จดัระบบใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

2. พิจารณาปิดสถานศึกษาตามสถานการณ์และความเหมาะสม  

3. ส่ือสารให้มีความรู้เก่ียวกบัการสังเกตอาการเส่ียง การมีแนวโน้มเส่ียงต่อการติดเช้ือโค

วดิ-19 ไดง่้าย โดยเฉพาะในเด็กท่ีมีอาการสมาธิสั้น  

4.6 มิติที ่6 การบริหารการเงิน  

4.6.1 มาตรการควบคุมหลกั  

1. พิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษาสาหรับการป้องกนัการระบาดของโรคโค

วดิ-19 ตามความจาํเป็นและเหมาะสม  

2. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควดิ-19 สาหรับนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

มาตรการเสริม  

1. ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุนและการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือ

ภาคเอกชน  
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2. พิจารณาสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจดัการส่ิงแวดล้อมใน

สถานศึกษา  

5.  แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน (Public health and social guidelines in schools)  

5.1 หลกัปฏิบัติในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

1. คดักรอง (Screening) ผูท่ี้เขา้มาในสถานศึกษาทุกคน ตอ้งไดรั้บการคดักรองวดัอุณหภูมิ

ร่างกาย  

2. สวมหนา้กาก (Mask) ทุกคนตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั ตลอดเวลาท่ีอยูใ่น

สถานศึกษา  

3. ลา้งมือ (Hand Wash) ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และนํ้ า นานอยา่งนอ้ย 20 วินาที หรือใชเ้จล

แอลกอฮอล ์หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณจุดเส่ียงโดยไม่จาํเป็น  

4. เวน้ระยะห่าง (Social distancing) เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งนอ้ย 1-2เมตร รวมถึง

การจดัเวน้ระยะห่างของสถานท่ี  

5. ทาํความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หากจาํเป็นต้องใช้

เคร่ืองปรับอากาศ กาํหนดเวลาเปิด -ปิดเคร่ืองปรับอากาศ และเปิดประตู หนา้ต่าง ระบายอากาศ ทุก 

1ชัว่โมง และทาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทาํความสะอาดพื้นผิวสัมผสัของ

โต๊ะ เกา้อ้ี และวสัดุอุปกรณ์ ก่อนเขา้เรียน ช่วงพกัเท่ียง และหลงัเลิกเรียนทุกวนั รวมถึงจดัให้มีถงั

ขยะมูลฝอยแบบมี ฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากหอ้งเรียนเพื่อนาไปกาจดัทุกวนั  

6. ลดแออดั (Decrease) ลดระยะเวลาการทาํกิจกรรมให้สั้ นลงเท่าท่ีจาเป็นหรือเหล่ือมเวลา

ทาํกิจกรรมและหลีกเล่ียงการทาํกิจกรรมรวมตวักนัเป็นกลุ่ม  

5.2 ข้ันตอนการคัดกรองสุขภาพและแนวทางการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

1. จดัตั้งจุด/บริเวณคดักรองบริเวณทางเขา้สถานศึกษา  

2. วดัอุณหภูมิ (> 37.5° C ถือวา่มีไข)้  

3. ใหผู้ถู้กคดักรองลา้งมือดว้ยสบู่และนา้ หรือเจลแอลกอฮอล ์ 

4. ตรวจสอบการสวมหนา้กากของบุคคลทุกคนท่ีเขา้สถานศึกษา  

5. ซักประวติัเส่ียง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอยา่งหน่ึง (มีน้ามูก เจ็บคอ หายใจลาบาก 

เหน่ือยหอบ ไม่ไดก้ล่ิน ไม่รู้รส) และบนัทึกผลในแบบบนัทึกการตรวจคดักรองสุขภาพ  

- กรณี วดัอุณหภูมิกาย < 37.5° C ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่มีประวติัสัมผสัใกลชิ้ด

กบัผูป่้วยยนืยนัใหติ้ดสัญลกัษณ์หรือสต๊ิกเกอร์ เขา้เรียน/ปฏิบติังานไดต้ามปกติ  



 
 
 
 

54 

 

- กรณี วดัอุณหภูมิกาย > 37.5° C ข้ึนไป ร่วมกบัอาการทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

และ/หรือมีประวติัสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยยืนยนั ใหแ้ยกนกัเรียนไวใ้นห้องหรือบริเวณท่ีจดัเตรียมไว ้

แจง้ผูป้กครอง แจง้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขสอบสวนโรค และดาํเนินการตามคาแนะนาํ  

6. ผูรั้บผดิชอบรวบรวมขอ้มูลรายงานผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทราบ  

5.3 แนวปฏิบัติสาหรับบุคลากรในสถานศึกษา  

5.3.1 ผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา  

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบติั พร้อมทั้งจดัตั้งคณะทาํงานดาํเนินการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

2. ทบทวน ปรับปรุง ซอ้มปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา  

3. ให้มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์การป้องกนัโรคโควิด-19 เก่ียวกบันโยบาย มาตรการ 

การปฏิบติัตน การจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง และลดการตีตราทางสังคม (Social stigma)  

4. มีมาตรการคดักรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of 

entry)  

5. ควรพิจารณาการจดัใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึงการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสม

ตามบริบทไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการติดตามกรณีนกัเรียนขาดเรียน ลาป่วย  

6. กรณีพบนกัเรียน ครู บุคลากร หรือผูป้กครองอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือผูป่้วยยืนยนัเขา้มา

ในสถานศึกษา ใหรี้บแจง้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ี  

7. มีมาตรการให้นกัเรียนไดรั้บอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนมตามสิทธิท่ีควรไดรั้บ 

กรณีพบอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือกกัตวั  

8. ควบคุม กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการดาํเนินงานตามมาตรการอยา่งเคร่งครัดและ

ต่อเน่ือง  

5.3.2 ครู ผู้ดูแลนักเรียน  

1. ติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ 

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง ให้หยุด

ปฏิบติังาน และรีบไปพบแพทยท์นัที  

3. ปฏิบติัตามมาตรการการป้องกนัโรคอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ ลา้งมือบ่อยๆ สวมหนา้กาก

ผา้หรือหน้ากากอนามยั และเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออดัหรือ

แหล่งชุมชน  

4. แจง้ผูป้กครองและนกัเรียน ให้นาํของใช้ส่วนตวัและอุปกรณ์ป้องกนัมาใช้เป็นของ

ตนเอง  
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5. ส่ือสารความรู้คาแนะนาํหรือจดัหาส่ือประชาสัมพนัธ์ในการป้องกนัและลดความ

เส่ียงจากการแพร่กระจายโรคโควดิ-19  

6. ทาํความสะอาดส่ือการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใชร่้วมท่ีเป็นจุดสัมผสัเส่ียง ทุก

คร้ังหลงัใชง้าน  

7. ควบคุมดูแลการจัดท่ีนั่งภายในสถานท่ีในโรงเรียน ตามหลักการเวน้ระยะห่าง

ระหวา่งบุคคล อยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร  

8. ตรวจสอบ กาํกบั ติดตามการมาเรียนของนกัเรียน  

9. ตรวจคดักรองสุขภาพทุกคนท่ีเขา้มาในสถานศึกษาตามขั้นตอน  

10. สังเกตกลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนท่ีไม่ร่วมมือปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีครูกาํหนดเพือ่ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือ  

11. ส่ือสารความรู้เก่ียวกับความเครียด กระบวนการการจดัการความเครียดให้แก่

นกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  

5.3.4 นักเรียน  

1. ติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ

ได ้ 

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง รีบแจง้

ครูหรือผูป้กครอง  

3. มีและใชข้องใชส่้วนตวั ไม่ใชร่้วมกบัผูอ่ื้น  

4. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวม

หน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามยั และเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ี

แออดัหรือแหล่งชุมชน  

5. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ดว้ยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ 

และผกั ผลไม ้ออกกาลงักาย และนอนหลบัใหเ้พียงพอ  

6. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกกัตวั ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่า

เสมอ  

7. หลีกเล่ียงการลอ้เลียนความผดิปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน  

5.3.5 ผู้ปกครอง  

1. ติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ

ได ้ 
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2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้

รีบพาไปพบแพทย ์ 

3. จดัหาของใชส่้วนตวัใหบุ้ตรหลาน  

4. จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัโรคและการลา้งมือ กาํกบัให้บุตรหลานปฏิบติัตามมาตรการ

การป้องกนัโรคอย่างเคร่งครัด ไดแ้ก่ ลา้งมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามยั และเวน้

ระยะห่างระหวา่งบุคคล หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออดัหรือแหล่งชุมชน  

5. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จดัเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่  

6. กรณีมีการจดัการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผูป้กครองควรให้ความร่วมมือ

กบัครูในการดูแลจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน  

5.3.6 แม่ครัว ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทาํความสะอาด  

1. ติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือ

ได ้ 

2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้หยุด

ปฏิบติังาน และรีบไปพบแพทยท์นัที  

3. ลา้งมือบ่อยๆ ก่อน – หลงัปรุงและประกอบอาหาร ขณะจาํหน่ายอาหาร หลงัสัมผสั

ส่ิงสกปรก  

4. ขณะปฏิบติังานของผูส้ัมผสัอาหาร ตอ้งสวมหมวกคลุมผม ผา้กนัเป้ือน ถุงมือ สวม

หนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั และปฏิบติัตนตามสุขอนามยัส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้ง  

5. ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใชท่ี้คีบหยบิจบัอาหาร  

6. จดัเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ใหน้กัเรียนกิน ภายในเวลา 2 ชัว่โมง  

7. ผูป้ฏิบติังานทาความสะอาด ผูป้ฏิบติังานเก็บขนขยะ ตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนัตนเอง

และปฏิบติัตามขั้นตอนการทาความสะอาดใหถู้กตอ้ง  

5.3.7 ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

1. ห้องเรียน สถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใน

สถานศึกษา ห้องประชุม ห้องพกัครู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นตน้ ให้ดาํเนินการ

ตามหลกัปฏิบติัการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่  

1. จดัโต๊ะ เก้าอ้ี หรือท่ีนั่ง ให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 

เมตร  

2. มีการเหล่ือมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มยอ่ย  
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3. จดัให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท และทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี 

อุปกรณ์การเรียนทุกคร้ัง และจุดสัมผสัเส่ียง ก่อน-หลงัใชง้าน  

4. จดัใหมี้เจลแอลกอฮอลใ์ชท้าความสะอาดมือ  

5. จาํกดัจาํนวนผูใ้ชง้านหรือลดระยะเวลาทากิจกรรมหรือเหล่ือมเวลา  

2. โรงอาหาร  

1. จดับริการอาหาร เน้นป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงสาเร็จ

สุกใหม่ทุกคร้ัง  

2. พิจารณาทางเลือกให้ผูป้กครองสามารถเตรียมอาหารกลางวนั (Lunch box) ให้

นกัเรียน  

3. สถานทีแ่ปรงฟัน  

1. หลีกเล่ียงการรวมกลุ่ม และเวน้ระยะห่างในการแปรงฟัน ให้นกัเรียนแปรงฟัน

ในห้องเรียน โดยนั่งท่ีโต๊ะเรียน เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของนํ้ าลายละอองน้า หรือเช้ือโรคสู่

ผูอ่ื้นตามขั้นตอนการแปรงฟัน  

4. สระว่ายน้า  

     1.  หลีกเล่ียงหรืองดการจดัการเรียนการสอนในสระวา่ยนา้ กรณีรัฐบาลมีการผอ่น

ปรนมาตรการควบคุมโรค ให้มีการคัดกรองเบ้ืองต้นหรือเฝ้าระวงั กํากับดูแลและปฏิบัติตาม

คาํแนะนาํของระบบฆ่าเช้ืออยา่งเคร่งครัด ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในสระทุกวนั และกาํหนดมาตรการ

ก่อนลงสระวา่ยนา้  

5. ห้องพยาบาล  

1. จดัหาครูหรือเจา้หนา้ท่ี เพื่อดูแลนกัเรียน ในกรณีท่ีมีนกัเรียนป่วยมานอนพกัรอ

ผูป้กครองมารับ และมีการบนัทึกรายช่ือและอาการของนกัเรียนท่ีป่วย  

2. จดัให้มีพื้นท่ีหรือห้องแยกอยา่งชดัเจน ระหวา่งนกัเรียนป่วยจากอาการไขห้วดั

กบันกัเรียนป่วยจากสาเหตุอ่ืน ๆ  

6. ห้องนอนเด็กเลก็  

1. ทาํความสะอาดเคร่ืองนอน และผา้กนัเป้ือนทุกวนั อุปกรณ์ของใช้ของเล่น ตู้

เก็บของส่วนบุคคล และจุดสัมผสัเส่ียงร่วม เป็นประจาํทุกวนั  

2. จดัให้มีพื้นท่ีสาหรับการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคลยึดหลกัเวน้ระยะห่างระหวา่ง

บุคคล อยา่งนอ้ย 1 -2 เมตร  

3. มีและใชข้องใชส่้วนตวั เนน้ไม่ใชข้องใชร่้วมกนั  
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4. จดัใหมี้เจลแอลกอฮอลใ์ชท้าความสะอาดมือสาหรับครูและนกัเรียน  

5. มีการระบายอากาศท่ีดี อากาศถ่ายเทสะดวก  

6. จดัอุปกรณ์การส่งเสริมพฒันาการเด็กใหเ้พียงพอ  

7. อตัราส่วนของครูหรือผูดู้แลเด็กหรือพี่เล้ียงต่อเด็กเล็ก 1 : 5-8 ในการดูแลเด็ก

ตลอดทั้งวนั  

7. รถรับ-ส่งนักเรียน  

1. ทาํความสะอาดรถรับนกัเรียนและบริเวณจุดสัมผสัเส่ียง  

2. นกัเรียนท่ีใชบ้ริการรถรับนกัเรียน ตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั  

3. การจดัท่ีนัง่บนรถรับนกัเรียน ควรจดัใหมี้การเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่ง

นอ้ย 1 - 2 เมตร  

4. ก่อนและหลงัให้บริการรับนกัเรียนแต่ละรอบ ควรเปิดหน้าต่าง ประตู ระบาย

อากาศ ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  

5. จดัใหมี้เจลแอลกอฮอลส์าหรับใชท้าความสะอาดมือ  

8. หอพกันักเรียน  

1. มีการตรวจคดักรองวดัอุณหภูมิร่างกายของนกัเรียนทุกคนก่อนเขา้หอพกั และ

สังเกตอาการเส่ียง หากพบผูมี้อาการเส่ียง ต้องรีบแจ้งครูหรือผู ้ดูแลหอพัก และแจ้งประสาน

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขดาํเนินการต่อไป  

2. จดัใหมี้เจลแอลกอฮอลส์าหรับใชท้าํความสะอาดมือ อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง  

3. ดูแลสุขลกัษณะความสะอาดของอาคาร ห้องต่างๆ ภายในอาคาร ดว้ยนํ้ ายาทา

ความสะอาดตามคาแนะนาํของผลิตภณัฑ ์ 

4. จดัใหมี้การเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร  

5. จดัให้มีการระบายอากาศท่ีดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หนา้ต่าง 6) มีและ

ใชข้องใชส่้วนตวั เนน้ไม่ใชข้องใชร่้วมกนั เช่น ผา้เช็ดตวั ผา้ปู ท่ีนอน ปลอกหมอน จาน ชาม ช้อน 

ส้อม แกว้นํ้า เป็นตน้  

6. ภาชนะบรรจุนํ้ าด่ืมตอ้งสะอาด มีฝาปิด ควรมีทางเทรินหรือก๊อกน้า ไม่ควรใช้

การจว้งตกัโดยตรง และตอ้งลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้ายาลา้งภาชนะ ภายในและภายนอกทุกวนั  

7. หลีกเล่ียงการทาํกิจกรรมหรือจบักลุ่มคลุกคลีใกลชิ้ดกบัผูอ่ื้นในพื้นท่ีส่วนรวม

ภายในอาคาร  

8. ควบคุมดูแลการจดัการขยะทัว่ไป  
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9. กากบัดูแลตรวจสอบการปฏิบติัตนใหเ้ป็นสุขนิสัยกิจวตัร  

5.4 มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กรณเีกดิการระบาด (เม่ือพบผู้ป่วยยืนยัน

อย่างน้อย 1 ราย ทีค่ิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเช้ือในสถานศึกษา)  

1. ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทาํความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วนั  

2. ประสานเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข สํารวจคดักรองนกัเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณ

ทางเขา้สถานศึกษา และดาํเนินการขั้นตอนท่ีกาํหนด หากพบผูเ้ขา้เกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บ

ตวัอยา่ง NP swab ส่งตรวจหาเช้ือ  

3. ผูส้ัมผสักลุ่ม High risk ใหด้าเนินการเก็บตวัอยา่ง NP swab ส่งตรวจเช้ือ  

4. ผูส้ัมผสักลุ่ม Low risk ไม่ตอ้งเก็บตวัอยา่ง แต่ให้แยกตวัอยูท่ี่บา้น และรายงานอาการ 

(Self-report) ทุกวนั หากพบวา่ มีอาการเขา้เกณฑ ์PUI ใหด้าเนินการแบบผูป่้วย PUI  

5. เม่ือเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวนั หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บ

ตวัอย่าง และพิจารณาความเส่ียงเพื่อตดัสินใจว่าจะให้ผูป่้วยดูอาการท่ีบ้าน หรือต้องแยกตวัใน

โรงพยาบาล  

6. ทีมสอบสวนโรคทาํการติดตามผูส้ัมผสัทุกวนั จนครบกาํหนด  

5.5 การกาํกบั ติดตาม และรายงานผล  

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขท่ีดูแลสถานศึกษา ควรมี

การกาํกับ ติดตาม ทบทวนการดาํเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบติั สถานการณ์ และบริบท

พื้นท่ี อย่างต่อเน่ือง กรณีพบผูมี้อาการเส่ียงหรือป่วย ตอ้งรีบแจง้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขทนัที และ

รายงานต่อผูบ้ริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

วรรษมน จนัทรเบญจกุล (2563) ได้ให้คาํแนะนําระดับองค์กร/สถานศึกษา เร่ืองการ

ป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไวด้งัน้ี 

1. ให้ความรู้ ค ําแนะนํา หรือจัดหาส่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการป้องกันการ

แพร่กระจายเช้ือในหน่วยงาน  

2. จดัหาแอลกอฮอลเ์จล หรือสถานท่ีสา หรับลา้งมือ บริเวณทางเขา้ต่างๆ และหอ้งนา้  

3. จดัให้มีการทาํความสะอาดในพื้นท่ีท่ีใช้งานบ่อยๆ ถ่ีมากข้ึน เช่นประตู ลิฟท์ และ

แนะนาํใหท้าํความสะอาดส่ิงของต่างๆ เช่น โตะ๊ทาํงาน คอมพวิเตอร์  

4. ควรมีห้องพยาบาลแยกกบัผูอ่ื้น และมีเจา้หน้าท่ีเพื่อประสานงาน และจดัทาํบนัทึก

ขอ้มูลการป่วย และใหก้าร ดูแลรักษาเบ้ืองตน้ รวมทั้งมีแนวทางการในการคดัแยกผูป่้วยและส่งต่อ  

5. คดักรองพนักงานก่อนทา งาน หากพบว่าป่วย ควรให้หยุดงาน เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายของเช้ือ  
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6. หากมีผูป่้วยจาํนวนมากในสถานท่ีหน่ึงควรปิดการทาํงานชัว่คราว  

7. พิจารณาเล่ือนหรืองดการจดักิจกรรมท่ีตอ้งชุมชนุมคนจาํนวนมาก  

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (2563) ไดอ้ธิบายการป้องกนัการแพร่เช้ือ และ

การติดเช้ือ ไวด้งัน้ี 

1. ลา้งมือ ดว้ยนา้และสบู่ ใหท้ัว่ และนานพอ (ประมาณ 20 วนิาที) และเช็ดมือใหแ้หง้  

1.1 การลา้งมือดว้ยนํ้าและสบู่ จะกาํจดัคราบสกปรก และฆ่าเช้ือไวรัส ไม่จาํเป็น ตอ้ง

ใชส้บู่ท่ีผสมสารฆ่าเช้ือ  

1.2 ถา้ไม่มีนํ้าและสบู่ จึงใชแ้อลกอฮอล ์ (60-70 % ซ่ึงมกัอยูใ่นรูปเจล หรือสเปรย)์ 

ทาํทัว่มือท่ีไม่เปียกเพื่อฆ่าเช้ือโรค (ถา้มือเปียก แอลกอฮอลจ์ะเจือจางจนฆ่าเช้ือไม่ได)้ ทิ้งใหแ้ห้ง 

หา้มลา้งนํ้าต่อ เพราะจะลา้งแอลกอฮอลห์มดไป แต่ถา้มือสกปรกตอ้งลา้ง มือดว้ยนา้และสบู่ เพราะ

แอลกอฮอลจ์ะไม่สามารถฆ่าเช้ือโรคท่ีอยูใ่นคราบเป้ือน  

2. ไม่เอามือจบัหนา้ ปาก จมูก หรือ ตา ถา้จาเป็น ควรทาํมือใหส้ะอาดก่อน  

3. เวน้ระยะห่าง จากคนอ่ืนท่ีอาจจะแพร่เช้ือ (keep distance) ไดแ้ก่  

3.1 คนท่ีมีอาการซ่ึงอาจจะเกิดจากการติดเช้ือทางเดินหายใจ เช่น ไข ้ไอ  

3.2 หลีกเล่ียงการไปในท่ีท่ีมีคนหนาแน่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีไม่รู้จกัและอาจติด

เช้ือ โดยไม่สามารถอยูห่่างกนัเกิน 1 เมตร ไดต้ลอดเวลา ถา้จาเป็น ควรใส่หน้ากากอนามยั และไม่

หนัหนา้เผชิญกนั เพราะเขาอาจไอ จามรดได ้ 

4. ทาํความสะอาดส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีอาจปนเป้ือนเสมหะ นํ้ามูก 

นํ้าลาย จากผูป่้วย และมีไวรัส 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลบางส่วนจากงานวิจัยทางการศึกษาท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ซ่ึงมีทั้ ง งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย

ต่างประเทศ ไดร้วบรวมนาํเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 งานวจิัยในประเทศทีเ่กีย่วข้อง 

สุจินตรา ผริตะโกมลสา (2548 : 75) ไดศึ้กษาเร่ือง “การจดัส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน

สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี” พบวา่การจดัส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากนั้น แสดงให้เห็นวา่โรงเรียนมีความมุ่งมัน่ เอาใจใส่ ดูแลของผูบ้ริหาร

และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องกับ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเพื่อเตรียมความ
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พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ซ่ึงการจดัส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศใน

สถานศึกษาซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึง  

จิรกิต์ิ ทองปรีชา (2563 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการการเรียนการ

สอน ภายใตส้ถานการณ์ COVID - 19 ระดบัมธัยมศึกษา พื้นท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระ

โขนง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารจดัการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิร

ธรรมสาธิต เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมในการจดัการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพื่อความ

ปลอดภยัสูงสุดของนกัเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

อารียา สตารัตน์ (2556 : 77) ได้ศึกษาเร่ือง “การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี” พบว่า องค์ประกอบต่างๆ ภายใน

โรงเรียนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ 

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มร่ืนเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดีมีความปลอดภยั มีวสัดุ

อุปกรณ์เสริมสร้างการพฒันาการ และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีส่ิงย ัว่ยุให้เกิดการเรียนรู้ 

และไม่มีมลภาวะซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเอง ให้

ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้ นๆ กําหนด ซ่ึงสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็น

ส่วนประกอบสําคญัส่วนหน่ึงท่ีจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ มีความปลอดภยั มีแรงจูงใจและเกิด

ความสุขความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงตรงกนัขา้ม โรงเรียนท่ีขาดการเอาใจใส่ในด้าน

สภาพแวดล้อมไม่เห็นความสําคญัของการจดัสภาพแวดล้อม จะทาํให้บุคลากรทั้งในและนอก

สถานศึกษาขาดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีมีบรรยากาศท่ีน่าเบ่ือขาดความอบอุ่นและบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และ

ขาดศรัทธาต่อโรงเรียน ทาํให้ส่วนประกอบของคาํว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ขาดความสมบูรณ์

ตามมาในท่ีสุด 

ดาํรง อ่อนน่วม (2543 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา สภาพและปัญหาการจดัส่ิงแวดลอ้มของ

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การจดัส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

ดาํเนินการทั้ง 4 ดา้น โรงเรียนส่วนใหญ่ดาํเนินการดงัน้ี 1)ดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีถูก

สุขลกัษณะคือ โรงเรียนจดัทาํแผนงานโครงการพฒันาส่ิงแวดล้อม 2) ด้านการเสริมสร้างความ

ตระหนกัในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน ให้การยกยอ่งชมเชยบุคลากร และนกัเรียน

ท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3)ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงแวดลอ้มศึกษาโรงเรียน

จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ในวนัสําคญัและร่วมกนัปลูกไมด้อกไมป้ระดบัในโรงเรียน4)ดา้นการ

ประสานงานและร่วมมือกบัชุมชนพบว่าผูบ้ริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน 

ชมรม สมาคม ดาํเนินการรณรงคแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่วนท่ีไดด้าํเนินการ คือการจดัทาํแผนงาน



 
 
 
 

62 

 

ระยะยาวการปลูกตน้ไมย้ืนตน้ การจดัหาส่ือ โปสเตอร์ สไลด ์วดีิโอ หนงัสือ เอกสาร วารสารต่างๆ

ไว้เพิ่มพูนความรู้ การนําผลการประเมินการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาไปใช้ไม่ได้

ประสานงานกบัชุมชนเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปของโรงเรียนและชุมชน สําหรับปัญหาท่ีพบ

ส่วนใหญ่ คือโรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ขาดงบประมาณและขาดการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ 

ณุตตรา แทนขาํ (2543 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง”การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน

ส่ิงแวดลอ้มดีเด่นระดบัประถมศึกษาปีพุทธศกัราช 2541” พบวา่ โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัส่ิงแวดลอ้ม

ดีเด่นมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้ร่มร่ืน มีท่ีรองรับขยะและมีกิจกรรม

ประหยดัพลังงานไฟฟ้าและนํ้ า ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสําคญัในการจดักิจกรรมส่ิงแวดล้อม

ศึกษา บุคคลในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมสางแวดลอ้มศึกษา โดยเนน้ให้นกัเรียน

ไดล้งมือปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้กิดความตระหนกัในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ณัฐภคั อุทโท (2558 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน

ทางกายภาพของโรงเรียนอนุบาลวดัช่องลม สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 

1” พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันของการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตอ้งปรับปรุงให้ดีข้ึน ตามลาํดบัดงัน้ี การจดัห้องสุขา การจดัห้องเรียน 

การจดับริเวณโรงเรียน การจดัอาคารเรียน และการจดัโรงอาหาร สภาพท่ีควรจะเป็นในความ

คาดหวงัของการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนทางกายภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง

ตอ้งให้มีการพฒันาตามลาํดบัดงัน้ี การจดัโรงอาหาร การจดัห้องเรียน การจดับริเวณโรงเรียน การ

จดัอาคารเรียน และการจดัห้องสุขา ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาของการจดัสภาพแวดลอ้ม

ทางการเรียนทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัตอ้งการพฒันา ตามลาํดบั ดงัน้ี การจดัห้องสุขา 

การจดัห้องเรียน การจดับริเวณโรงเรียนการจดัอาคารเรียน และการจดัโรงอาหาร ขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนทางกายภาพ การจดัห้องสุขา ดงัน้ี 

ห้องสุขาสะอาดไม่มีกล่ินเหม็น มีสีสันสวยสดใสปลูกตน้ไมข้า้งห้องนา้ และมีกระดาษชา ระ การ

จดัห้องเรียน ดงัน้ี มีแอร์ในห้องเรียน จดัโต๊ะเรียนใหม่ให้เป็นเป็นระเบียบ มีสีสันสวยงาม และมี

ความสะอาดของห้องเรียน การจดับริเวณโรงเรียน ดงัน้ีปลูกตน้ไมจ้ะไดร่้มร่ืน สนามฟุตบอลเป็น

สนามหญา้ มีความสวยงาม มีสีสันสวยงาม และมีสนามเด็กเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ การจดัอาคารเรียน 

ดงัน้ี ทาสีสวยงามสบายตา ทาํความสะอาดอาคาร และจดับอร์ดและการจดัโรงอาหาร ดงัน้ี ดูแล

รักษาความสะอาดของโรงอาหาร ทาสีโตะ๊รับประทานอาหารใหม่มีโทรทศัน์ดูข่าวสาร มีการแสดง

บนเวทีทุกวนั โรงอาหารมีความปลอดภยั จดัโตะ๊อาหารใหเ้ป็นระเบียบ 
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พชัราภรณ์ ดวงช่ืน (2563 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “ การบริหารจดัการศึกษารับ

ความปกติใหม่หลงัวิกฤตโควิด – 19” ไดเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการศึกษาในการเตรียมรับ

ความปกติใหม่ (New normal) ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัวิกฤตโควิด-19 สาหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีตอ้ง

บริหารจดัการศึกษาภายใตรู้ปแบบการดาเนินชีวติอยา่งใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต อนัเน่ืองจากมีบางส่ิง

มากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบติัท่ีคนในสังคมคุน้เคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมาย

ล่วงหนา้ไดต้อ้งเปล่ียนแปลงไปสู่วถีิใหม่ เช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคม การใส่แมส ฯลฯ เป็นตน้ 

ผูบ้ริหารจึงต้องมีการบริหารจดัการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการ

บริหาร ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ีการ

ออกแบบหลกัสูตรโดยคานึงถึงความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคน การบริหารจดัการโรงเรียนและ

ครูให้ประสบความสาเร็จในการจดัการเรียนรู้ มีการหารือและวางแผนร่วมกนัของบุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน ตั้ งแต่ผูก้าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา 

ผูป้ระกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พ่อแม่ ผูป้กครอง รวมถึงการเตรียมความพร้อม

ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของครูและนกัเรียน 

พระมหาเดชา อมรเมธี (2556 : 91) ได้ศึกษาเร่ือง “การบริหารส่ิงแวดล้อมใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง” ดา้นการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา 

จงัหวดัอ่างทอง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีมาตรการ/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ รักษาความสะอาด

และปลอดภยั อาคารเรียน อาคารประกอบ และพื้นท่ีโรงเรียนสะอาดปลอดภยั ดว้ยความร่วมมือ

ของทุกฝ่าย 

สาคร มหาหิงค์ (2559 : 356) ไดศึ้กษาเร่ือง “แนวทางการบริหารสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเขต 4” พบว่า การบริหาร

สภาพแวดลอ้ม ในภาพรวม 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นกายภาพ รองลงมา

คือ ด้านการบริหารจดัการ และด้านวิชาการ ตามลาดับ แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1) ควรจดั 

ตกแต่งบริเวณรอบๆอาคารเรียนอาคารประกอบให้ร่มร่ืน สวยงาม มีความสะอาดและปลอดภยั 2) 

ควรใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน และอาคารประกอบอย่างคุม้ค่า 3) ควรจดัห้องน้า ห้องส้วมให้

เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลกัษณะ 4) ควรใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย 

และจดัทาแผนปฏิบติัการร่วมกนั 5) ควรมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 

6) ควรระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสนบัสนุนในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 7) ควรจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยบูรณาการผ่านการปฏิบัติให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้ งในและนอก
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ห้องเรียน8) ควรจดับรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 9) ควรจดัการเรียนการ

สอน โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ 

 

2.6.2  งานวจิัยในต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง 

ซีเกอร์ (Seager ,1961) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถานศึกษาว่า ควรประกอบดว้ยลกัษณะ

ทางสภาพแวดลอ้มคือ ตอ้งมีขนาดกวา้งพอเหมาะกบัโครงการปัจจุบนัและตอ้งขยายไดใ้นอนาคต

ตอ้งอยูใ่นสถานท่ีปลอดภยั สวยงาม และสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อกิจกรรมกลางแจง้และสันทนา

การไดม้ากท่ีสุด การวางแผนยงัใหส้ามารถเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ

สังคมในอนาคต จดัส่วนท่ีอึกทึกและสงบออกจากกนั 

คีใจ (Kijai 1987: 38 อ้างใน  อารียา สตาร์รัตน์  2556  : 60) ท่ี ได้ศึกษาเร่ือง 

“คุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จจากปัจจยัพื้นฐาน 5 ประการ” ไดแ้ก่ บรรยากาศ

ของสถานศึกษา ภาพพจน์ของสถานศึกษา ความเป็นผูน้าํ ทางวชิาการของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์

กบัความสาํเร็จของสถานศึกษาสูงกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน 

เพ อร์สั น  (Person. 1993: 3071-A อ้างใน  ท รรศนี ย์ วราห์ คํา  2554  : 47) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “การสาํรวจหาความสัมพนัธ์ ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลท่ี

ไดรั้บจากการจดัการของวิทยาลยัในรัฐโรไลนา” เหนือโดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือผูบ้ริหาร 

คณะครูในวิทยาลยั และเจา้หนา้ท่ีระดบัต่างๆในวทิยาล ัยโดยผู ้ท่ีตอบกลบัจะถือวา่เป็นตวัแทนของ

กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาพบวา่ การบริหาร อยา่งมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญั

กบัประสิทธิผลท่ีได้รับจากการจดัการ และจากแบบสอบถามความคิดเห็นในด้านต่างๆ พบว่า 

แบบสอบถามเก่ียวกบัความพอใจท่ีไดรั้บจากการจดัการซ่ึงมี 27 ปัจจยั มีความพึงพอใจ 17 ปัจจยั

และแบบสอบถามเก่ียวกบับริหารแบบมีส่วนร่วม จาํนวน 10 ปัจจยั เป็นปัจจยัท่ีลูกจา้งตอ้งการให้

เกิดในวทิยาลยัและยงัพบวา่ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนัไม่มีผลต่อการยอมรับผลของ

การจดัการ และถึงแมว้า่การบริหารในวิทยาลยัไม่สามารถท่ีจะให้ลูกจา้งในวิทยาลยัดาํเนินการได้

ทั้ งหมด ผูบ้ริหารก็ควรให้การสนับสนุนให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อนเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมี การนาํความรู้ และความชาํนาญของ

คุณครู และบุคลากรในวิทยาลยัมาผสมผสานให้ควบคู่กบัการจดัการอยา่งชาญฉลาดของผูบ้ริหาร 

ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดแนวทางในการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมในวทิยาลยั 

ยาท (Yates : 2084 –A อ้างใน สุจินตรา ผริตะโกมล 2548 : 41) ได้ศึกษาเร่ือง 

“ความยืดหยุ่นของการพฒันาอาคารสถานท่ีและการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานท่ีของโรงเรียน

ประถมศึกษา” ผลกการศึกษาพบว่าโรงเรียนรู้จกัการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานท่ีอย่างรวดเร็ว
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และการใชรู้้จกัจดัห้องให้กวา้ง โดยแบ่งห้องดว้ยกระดานดาํหรือตูเ้คล่ือนท่ีไดง่้าย เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 1960 แลว้ ปรากฏวา่โรงเรียนในปี 1968 รู้จกัยดืหยุน่ในการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ีมาก

ข้ึน บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษามีแนวโนม้วา่จะรู้จกัยืดหยุน่ใชป้ระโยชน์จากอาคารสถานท่ี

มากกวา่บุคลากรในโรงเรียนมธัยม โรงเรียนจาํนวน 9 ใน 12 โรงเรียนท่ีศึกษามีความยืดหยุน่ในการ

ใชอ้าคารสถานท่ีสูงมาก 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้ งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีผลต่อการจดัการเรียนการ

สอนและการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นอกจากน้ี

การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาควรจดัให้ถูกสุขลกัษณะ มีความสะอาด มีความปลอดภยัจาก

อุบติัเหตุ มีความปลอดภยัจากโรคติดต่อมีความเหมาะสมกบัการพฒันาทางด้านร่างกายของเด็ก 

และสร้างบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงสร้างจิตสํานึกใน

การรักษาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาใหดี้ และปัจจยัดา้นบริหารจดัการต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ใน

การดาํเนินการใหมี้ความสอดคลอ้ง และมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และ

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 

19  ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป อนัจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาดีข้ึน การ

วิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม และผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการ

วจิยัดาํเนินวจิยัไดก้าํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ 

วจิยัและระเบียบวธีิวจิยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล

4. การจดักระทาํและการวเิคราะห์ขอ้มูล

5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ฝ่ายประถม , คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

คณะกรรมการสมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รวมจาํนวน 235 คน 

1) บุคลากรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม

2. คณาจารย ์

3. เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน

4. เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป

2) สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

3) สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

https://satite.chula.ac.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/
https://satite.chula.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/
https://satite.chula.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84/
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคลากรของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม , คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

คณะกรรมการสมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํนวน 201 คน ไดต้าม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของเครจซ่ี และ มอร์แกน 

(Krejcie; & Morgan, 1970: 608) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 201 คน 

2. ท ําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีบุคลากรโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จาํนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย ์, เจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน ,

เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป ,กรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จาํนวน 1 กลุ่ม และ

กรรมการสมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จาํนวน 1 กลุ่ม รวมจาํนวนทั้งหมด 235 คน แลว้

เทียบสัดส่วนไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 201 คน ดงัปรากฏจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในตาราง

ท่ี 3.1  

ตารางที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ฝ่ายประถม 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป 40 36 

เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 39 35 

อาจารย ์ 110 86 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 21 20 

สมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 25 24 

รวม 235 201 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนโดยมีเน้ือหาครอบคลุม 

วตัถุประสงค์ และเน้ือหาจากแนวคิดท่ีตอ้งการศึกษา แบบสอบถามมี 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ดงัน้ี  

   ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามลักษณะของ

คาํถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง และ

ประสบการณ์การทาํงาน  

   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ลกัษณะถามเป็น

แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านบริหารจดัการท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม ลกัษณะถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

  ตอนท่ี 4 เป็นแบบแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถมลกัษณะถามเป็นแบบแสดงความคิดเห็น 

3.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  

1. กาํหนดจุดมุ่งหมายการสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถาม ใหค้รอบคลุมขอบข่ายเน้ือหา  

ตามนิยามศพัท์เฉพาะและกรอบแนวคิด เก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

2. ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษา ตาํรา บทความ และงานวิจยัท่ี เก่ียวกบั

จดัการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยอาศยัขอบข่ายจาก 

แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร ความพึงพอใจ และแนวคิดเก่ียวกบัจดัการส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ

และ และความเป็นมาของโรค COVID – 19 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งวิธีการสร้างแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

4. สร้างแบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ์ เก่ียวกับการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 
 
 
 

69 

 

ฝ่ายประถม จํานวน 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการอาคารสถานท่ี , ด้านการจัดการภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดลอ้ม , ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม , ดา้นการจดัการความปลอดภยั , ดา้นมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19  และดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงแบบสอบถามมี 1 ชุด แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  

   ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะของคาํถาม 

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหน่ง  และ

ประสบการณ์การทาํงาน/วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายทัว่ไป 

และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ลกัษณะ

ถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

   ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม ลกัษณะถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

   ตอนท่ี 4 เป็นแบบสังเกตการณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ลกัษณะถามแบบแสดงความคิดเห็น 

5.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง 

ครบถ้วนตามขอบเขตท่ีกาํหนด และตรวจสํานวนภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามแล้วนําไปแก้ไข

ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

6.  นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และลงความเห็นวา่ แบบสอบถามแต่ละขอ้สามารถสอบถามไดต้รงตามเน้ือหา

ท่ีวดัหรือไม่สําหรับรายละเอียดท่ีให้ตรวจ ไดแ้ก่ ตรวจสอบความชดัเจน และความครอบคลุมนิยาม 

ตวัแปร ตรวจสอบขอ้คาํถามแต่ละขอ้วา่ วดัตามนิยามหรือไม่ จากนั้นนาํผลการตอบของผูเ้ช่ียวชาญ

ไปหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาหรือค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ผลปรากฏว่า ขอ้คาํถามไดใ้ช้ทุกขอ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ ความสอดคล้องอยู่

ระหวา่ง 0.6 – 1.00 

 7. ประมวลความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดท่ีได้จากแบบสอบถาม แล้วนาํมาปรับปรุง

แกไ้ขถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้

ไปทดลองใช้ (Try –Out) กับคณ ะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งเพื่อเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจภาษา คาํช้ีแจงต่างๆของแบบสอบถามและวเิคราะห์แต่ละ

ขอ้ (Item – Total Correlation)  

8. นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยหา ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Co – Efficient) ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach) ท่ี .098 

9. จดัทาํแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ นาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ถึงผูอ้าํนวยการของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม , นายกสมาคม

ผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดช่้วยตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามจาํนวน 201 ชุด และส่งผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ให้

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามพร้อมนดัหมายวนัเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัคืน โดยผูว้ิจยัติดตามเก็บ

แบบสอบถาม พร้อมนดัหมายวนัเก็บรวบรวมขอ้มูล กลบัคืนโดยผูว้ิจยัติดตามเก็บแบบสอบถาม

ดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามกลบัคืน 201 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 

3.5 การจัดการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาทําการจัดคดัเลือกแล้วบันทึกข้อมูล เพื่อ

คาํนวณหาค่าสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แปลผลแลว้นาํเสนอรูปตารางประกอบความเรียง 

3.5.1 การจัดกระทาํข้อมูล 

1. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

จากนั้นนาํไปคิดคาํนวณหาเปอร์เซ็นตข์องแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ 

2. ทาํการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

ถา้ตอบในช่องเหมาะสมมากท่ีสุด  ให ้ 5  คะแนน 

ถา้ตอบในช่องหมาะสมมาก  ให ้ 4  คะแนน 

ถา้ตอบในช่องเหมาะสมปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 

ถา้ตอบในช่องเหมาะสมนอ้ย   ให ้ 2  คะแนน 

ถา้ตอบในช่องเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  ให ้ 1  คะแนน 
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3.5.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้วย

คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยันําข้อมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับสถานภาพของ

ผูต้อบแบบสอบถามนาํมาวเิคราะห์ดว้ยสถิติร้อยละ (Percentage) 

2. ผูว้ิจยันาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ทั่วไป และภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม มาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (X�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดบั (Rating Scale) กาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญ

ชม ศรีสะอาด, และ บุญส่ง นิลแกว้. 2535: 23 – 24)  

คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง ระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง ระดบัหมาะสมมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง ระดบัเหมาะสมปานกลาง   

คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

3. ผูว้ิจยันาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 เก่ียวกบัปัจจยัดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการ

จดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  ลักษณะถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) กาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, และ บุญส่ง นิลแกว้. 

2535: 23 – 24)  

คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง ระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง ระดบัหมาะสมมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง ระดบัเหมาะสมปานกลาง   

คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อการวจิยั สาํหรับวเิคราะห์ 

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
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1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 

1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

2.1 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป ทั้ง 5 ดา้น 

และภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม กบั 

ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั

การวจิยัเร่ือง “การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใตส้ถานการณ์ COVID 

– 19  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” ในการวิจยัคร้ังน้ี น้ีผูว้ิจยัได้ตั้ ง

วตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

n       แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

X�  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

S.D.   แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

df      แทน  ระดบัชั้นแบ่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

t  แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน (t – distribution) 

r  แทน     ค่าการทดสอบความสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 

P  แทน  ค่าความน่าจะเป็น 

4.2 การเสนอผลวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อการวิจยั

สาํหรับวเิคราะห์ จาํแนกออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี  

1. ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

2. ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 
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3. ตอนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพทัว่ไป ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม   

4.2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที ่4.1 

ตารางที ่4.1 จํานวน และค่าร้อยละข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

1 

เพศ 

    ชาย           

    หญิง           

 

66 

135 

 

32.8  

67.2 

 รวม 201 100.00 

2 

อายุ 

     ตํ่ากว่า 30 ปี         

     31 – 40 ปี          

     41 – 50 ปี  

     51 ข้ึนไป          

 

34 

42 

78 

47 

 

16.9 

20.9 

38.8 

23.4 

 รวม 201 100.00 

3 

ระดบัการศึกษา 

     ตํ่ากว่าปริญญาตรี          

     ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก          

 

37 

56 

100 

8 

 

18.4 

27.9 

49.8 

4 

 รวม 201 100.00 

4 

ตําแหน่ง 

     เจา้หนา้ท่ีบริการทัว่ไป 

     เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน  

     อาจารย ์

     กรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

     กรรมการสมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั   

 

36 

35 

86 

20 

 

24 

 

17.9 

17.4 

42.8 

10.0 

 

11.9 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 รวม 201 100.00 

5 

ประสบการณ์การทํางาน/วาระการดาํรงตําแหน่ง 

     นอ้ยกว่า  5  ปี         

     5 – 10  ปี          

     11 – 15 ปี  

     15 ปี ข้ึนไป          

 

53 

54 

36 

58 

 

26.4 

26.9 

17.9 

28.9 

 รวม 201 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.2 เป็นเพศชาย จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 เป็นผูมี้อายุระหวา่ง 41 - 50 ปี จาํนวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.8 อายุ 51 ข้ึนไป จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และอายุตํ่ากว่า 30 ปี จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาโทมากท่ีสุด รวม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาระดบัปริญญาตรี 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.9 ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และระดบัปริญญาเอก

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 เป็นอาจารย ์จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 เป็นเจา้หนา้ท่ีบริการ

ทัว่ไปจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9  เป็นเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุนจาํนวน 36 คิดเป็นร้อยละ 

17.4 เป็นกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํนวน 24 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.9 และเป็นกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 มีประสบการณ์ในการทาํงาน 15 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จาํนวน 58 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาเรียงลาํดบั ดงัน้ี อายุงานระหวา่ง 5 – 10  ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.9 อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 อายุงานระหว่าง 11 - 15 ปี 

จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 
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4.2.2 ควาคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายทั่วไป และใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ใน

ภาพรวมด้านกายภาพทั้ง 5 ด้าน แสดงดังตารางที ่4.2 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายทั่วไป 

และใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ใน

ภาพรวมด้านกายภาพทั้ง 5 ด้าน 

ท่ี 

การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และ 

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19  ของโรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี 4.27 0.69 มาก 

2 ดา้นการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 4.23 0.71 มาก 

3 ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 4.21 0.72 มาก 

4 ดา้นการจดัการความปลอดภยั 4.25 0.68 มาก 

5 
ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

COVID – 19   

4.43 0.73 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.28 0.65 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X� = 4.43, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น ตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ( X� = 4.43, 

S.D. = 0.73) รองลงมา ด้านการจดัการอาคารสถานท่ี ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.27, S.D. = 0.69) ด้านการ

จดัการความปลอดภยั ( X� = 4.25, S.D. = 0.68) ด้านการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย        

( X� = 4.23, S.D. = 0.71) และดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.21, S.D. = 0.72)  
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4.2.3 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการด้านอาคารสถานที ่แสดงดังตารางที ่4.3 

ตารางที ่4.3 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ด้านการจัดการอาคารสถานที ่  

ท่ี ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 
การจดับริเวณอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงคมี์ความ

เหมาะสมกบัการเรียนรู้ และประโยชนก์ารใชส้อย 
4.27 0.82 มาก 

2 
มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อ

การจดัการเรียนการสอน และการทาํงานของบุคลากร 
4.35 0.78 มาก 

3 
มีสถานท่ีพกัผอ่นหลงักิจกรรมการเรียนการสอน และมี

สนามเดก็เล่นมีความกวา้งขวางเพียงพอ 
4.08 0.85 มาก 

4 
มีการจดัหอ้งเรียนใหมี้โต๊ะและเกา้อ้ี และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอยา่งเหมาะสม 
4.27 0.87 มาก 

5 
โครงสร้างอาคาร ผนงั เพดาน ประตู ระเบียง บนัได มัน่คง 

แขง็แรง   
4.44 0.82 มาก 

6 
โรงอาหารมีความสะอาด จดัระบบร้านคา้ การวางภาชนะ 

และมีจุดสาํหรับคดัแยกขยะไดเ้ป็นสดัส่วนเหมาะสม 
4.09 0.89 มาก 

7 
โรงเรียนมีการจดัทาํทางเดินระหวา่งอาคารเรียนและ

อาคารอเนกประสงค ์เพ่ือความสะดวกและปลอดภยั  
4.32 0.89 มาก 

8 
ภายในอาคาร หรือหอ้งเรียน มีแสงสวา่งเพียงพอ ตามเกณฑ ์

มาตรฐานของสมาคมแสงสวา่งแห่งประเทศไทย (TIEA) 
4.44 0.85 มาก 

9 
ภายในโรงเรียนมีหอ้งนํ้าท่ีมีความสะอาด ถูกลกัษณะและ

เพียงพอในการใช ้
4.20 0.83 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.27 0.69 มาก 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ด้านการจดัการอาคารสถานท่ี ในการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม ในภาพรวมดา้นการจดัการอาคารสถานท่ีโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.27, 

S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไป

หานอ้ย คือ โครงสร้างอาคาร ผนงั เพดาน ประตู ระเบียง บนัได มัน่คง แข็งแรง  และภายในอาคาร 

หรือห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

(TIEA) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X� = 4.44, S.D. = 0.69) รองลงมา มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี
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เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน และการทาํงานของบุคลากร ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.35, S.D. = 

0.78) โรงเรียนมีการจดัทาํทางเดินระหว่างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ เพื่อความสะดวก

และปลอดภยั ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.35, S.D. = 0.78)        

4.2.4 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการด้านภูมิทศัน์และส่ิงแวดล้อม  แสดงดังตารางที ่4.4                     

ตารางที ่4.4 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ด้านการจัดการภูมิทศัน์และส่ิงแวดล้อม  

ท่ี ดา้นการจดัการภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 

โรงเรียนมีแผนผงัแสดงบริเวณและสถานท่ีต่างๆ และ

ป้ายบอกทาง ภายในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน สวยงาม 

และเหมาะสม 

4.03 0.79 มาก 

2 

โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน งดงาม 

เช่น สนามหญา้ สวนหย่อม และบาํรุงรักษาใหค้งสภาพดี

อยูเ่สมอ  

4.34 0.81 มาก 

3 

โรงเรียนจดัทาํแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวน

สมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ เรือนเพาะชาํ มีป้ายช่ือพนัธ์ุ

ไมบ้อกชดัเจน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.25 0.85 มาก 

4 
โรงเรียนมีการอนุรักษ ์บาํรุงรักษาตน้ไมใ้หญ่ในบริเวณ

โรงเรียนเป็นอยา่งดี  
4.23 0.89 มาก 

5 

โรงเรียนมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแล ปรับปรุง 

บาํรุงรักษา และตกแต่งงานภูมิทศันใ์นโรงเรียนอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

4.34 0.82 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.24 0.71 มาก 

จากตารางท่ี  4 .4  พ บ ว่า ด้าน การจัดการภู มิทัศน์และส่ิ งแวดล้อม  ในก ารจัดการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ในภาพรวมดา้นการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มท่ีโดยรวม อยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.24, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 

อนัดบัเรียงจากมากไปหาน้อย คือ โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดร่มร่ืน งดงาม เช่น 

สนามหญา้ สวนหยอ่ม และบาํรุงรักษาให้คงสภาพดีอยูเ่สมอ  และโรงเรียนมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

ดูแล ปรับปรุง บาํรุงรักษา และตกแต่งงานภูมิทศัน์ในโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 

ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.34, S.D. = 0.81) รองลงมา โรงเรียนจดัทาํแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวน
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สมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ เรือนเพาะชาํ มีป้ายช่ือพนัธ์ุไมบ้อกชดัเจน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียน ( X� = 4.25, S.D. = 0.85) และ โรงเรียนมีการอนุรักษ์ บาํรุงรักษาตน้ไม้ใหญ่ในบริเวณ

โรงเรียนเป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.23, S.D. = 0.89)                        

4.2.5 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการด้านมลภาวะส่ิงแวดล้อม แสดงดังตารางที ่4.5      

ตารางที ่4.5 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ด้านการจัดการมลภาวะส่ิงแวดล้อม  

ท่ี ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 
โรงเรียนมีการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนให้

เอ้ือประโยชนต่์อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
4.31 0.75 มาก 

2 
โรงเรียนมีการจดัระบบป้องกนัฝุ่ น เสียง หรือกล่ินท่ีไม่พึง

ประสงค ์ 
4.14 0.82 มาก 

3 

โรงเรียนมีการบาํบดันํ้าเสีย และทางระบายนํ้าท่ีถูก

สุขลกัษณะ ตามเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศของกรม

ควบคุมมลพิษ (ถูกจดัใหเ้ป็นอาคารประเภท ก.) 

4.11 0.87 มาก 

4 
โรงเรียนมีการจดัการขยะมูลฝอย และของเสียอนัตรายอยา่ง

ถูกตอ้งและถูกวิธี 
4.24 0.84 มาก 

5 

โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลการจดัการดา้นมลภาวะ

สภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ เช่น การจดัการฝุ่ นละอองการ

จดัการขยะ เป็นตน้ 

4.23 0.80 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 0.72 มาก 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม ในภาพรวมดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้มโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( X� = 

4.21, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจาก

มากไปหาน้อย คือ โรงเรียนมีการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียน มีค่าเฉล่ีย ( X� = 4.31, S.D. = 0.75) รองลงมา โรงเรียนมีการจดัการขยะมูลฝอย 

และของเสียอนัตรายอย่างถูกตอ้งและถูกวิธี ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.24, S.D. = 0.84) และ โรงเรียนมีการ

ติดตาม ประเมินผลการจดัการดา้นมลภาวะสภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.23, S.D. 

= 0.80)      
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4.2.6 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการด้านความปลอดภัย แสดงดังตารางที ่4.6 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ด้านการจัดการความปลอดภัย  

ท่ี ดา้นการจดัการความปลอดภยั 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 
โรงเรียนมีมาตรการ/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความ

ปลอดภยัในโรงเรียนท่ีเขม้งวด และรัดกุม 
4.35 0.78 มาก 

2 
โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภยัภายใน

โรงเรียน โดยคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
4.40 0.78 มาก 

3 
มีการจดัการใหค้วามรู้และฝึกซอ้มนกัเรียนและ

บุคลากรกรณีเกิดอคัคีภยั อุทกภยัและอุบติัภยัต่าง ๆ  
4.37 0.82 มาก 

4 
โรงเรียนมีการจดัระบบการจราจรบริเวณหนา้โรงเรียน 

และรอบ ๆ โรงเรียนใหมี้ความปลอดภยั  
4.40 0.83 มาก 

5 

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัความ

ปลอดภยั เช่น สัญญาณเตือนภยั ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ 

4.31 0.79 มาก 

6 
อาคารต่างๆภายในโรงเรียนมีทางออกฉุกเฉิน หรือ

ทางหนีไฟ ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
4.33 0.78 มาก 

7 

โรงเรียนมีหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินของหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ไวใ้ห้เห็นชดัเจน สามารถติดต่อได้

ทนัที เช่น สถานีตาํรวจ โรงพยาบาล และหน่วย

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3.81 0.96 มาก 

8 
โรงเรียนมีแผนป้องกนั และรับมือดา้นบรรเทาสา

ธารณภยัและระบบส่งต่อฉุกเฉิน 
4.10 0.87 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.26 0.68 มาก 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ด้านการจดัการความปลอดภยั ในการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ในภาพรวมด้านการจดัการความปลอดภยัโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.26, 

S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไป

หาน้อย โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภยัภายในโรงเรียน โดยคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี และ
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โรงเรียนมีการจดัระบบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และรอบ ๆ โรงเรียนให้มีความปลอดภยั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากนั ( X� = 4.40, S.D. = 0.78) รองลงมา มีการจดัการให้ความรู้และฝึกซ้อมนกัเรียนและ

บุคลากรกรณีเกิดอคัคีภยั อุทกภยัและอุบติัภยัต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.37, S.D. = 0.82) และโรงเรียน

มีมาตรการ/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงเรียนท่ีเขม้งวด และรัดกุม ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.35, 

S.D. = 0.78)   

4.2.7 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 แสดง

ดังตารางที ่4.7                             

ตารางที ่4.7 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ด้านมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

COVID – 19  

ท่ี 
ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ  

COVID – 19   

ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 

โรงเรียนมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล ์หรือแอลกอฮอล ์

แบบสเปรยฉี์ดพ่น ทาํความสะอาดมือ อยา่งเหมาะสม

และเพียงพอ 

4.43 0.85 มาก 

2 

โรงเรียนมีจุดคดักรองก่อนเขา้ติดต่อภายใน เช่น การวดั

อุณหภูมิร่างกาย ดว้ยอุปกรณ์ตรวจรังสีความร้อน 

(Infrared Sensor)  

4.52 0.83 มากท่ีสุด 

3 
โรงเรียนส่งเสริมใหส้วมใส่หนา้กากอนามยั และ

วิธีการสวมใส่หนา้กากอนามยัท่ีถูกตอ้ง 
4.51 0.84 มากท่ีสุด 

4 

โรงเรียนจดัใหมี้ท่ีกั้นระหว่างพื้นท่ี ท่ีมีการใชร่้วมกนั 

เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร หรือหน่วยงานภายใน

โรงเรียน เป็นตน้ 

4.48 0.78 มาก 

5 

โรงเรียนจดัใหมี้เวน้ระยะห่างในพื้นท่ีสาธารณะ 

หลีกเล่ียง การสัมผสัและใกลชิ้ด โดยรักษาระยะห่าง

กนัไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร  

4.31 0.80 มาก 

6 
โรงเรียนจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดดว้ยนํ้ายาฆ่า

เช้ือโรค ดว้ยวิธีเช็ดถู และเคร่ืองพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
4.44 0.82 มาก 

7 
โรงเรียนจดัใหมี้การเวน้ระยะห่างในหอ้งเรียน / 

หอ้งปฏิบติัการ / หอ้งกิจกรรม และหอ้งอ่ืนๆ   
4.34 0.79 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.43 0.73 มาก 



 
 
 
 

82 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ด้านการจดัการความปลอดภยั ในการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ในภาพรวมดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดยรวม อยู่ในระดบั

มาก ( X� = 4.43, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบั

เรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีจุดคดักรองก่อนเขา้ติดต่อภายใน เช่น การวดัอุณหภูมิร่างกาย 

ด้วยอุปกรณ์ตรวจรังสีความร้อน (Infrared Sensor) ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.52, S.D. = 0.83) รองลงมา มี

โรงเรียนส่งเสริมให้สวมใส่หนา้กากอนามยั และวิธีการสวมใส่หนา้กากอนามยัท่ีถูกตอ้ง ค่าเฉล่ีย ( 

X� = 4.51, S.D. = 0.84) และโรงเรียนจัดให้มี ท่ีกั้ นระหว่างพื้นท่ี  ท่ี มีการใช้ร่วมกัน เช่น โต๊ะ

รับประทานอาหาร หรือหน่วยงานภายในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.48, S.D. = 0.78)                  

4.2.8 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวมแต่ละด้าน  

แสดงดังตารางที ่4.8              

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวม

แต่ละด้าน ของการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายทั่วไป และใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  

ท่ี ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.34 0.85 มาก 

2 ดา้นนโยบาย 4.36 0.83 มาก 

3 ดา้นบุคลากร 4.28 0.81 มาก 

4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 4.35 0.77 มาก 

5 ดา้นการจดัสรรงบประมาณ 4.33 0.83 มาก 

6 ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม 4.16 0.94 มาก 

7 ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 4.21 0.87 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.29 0.76 มาก 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อ

การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X� = 4.29, S.D. = 0.76) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นนโยบาย ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.36, S.D. = 0.83) ดา้น

การประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.35, S.D. = 0.77) ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.34, 
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S.D. = 0.85) ดา้นการจดัสรรงบประมาณค่าเฉล่ีย ( X� = 4.33, S.D. = 0.83) ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย ( X� 

= 4.28, S.D. = 0.81) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.21, S.D. = 0.87) 

และดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมค่าเฉล่ีย ( X� = 4.16, S.D. = 0.94)  

4.2.9 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านผู้บริหารสถานศึกษา  

แสดงดังตารางที ่4.9 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้านผู้บริหาร

สถานศึกษา  

ท่ี ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการจดัการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไปภายในโรงเรียน 
4.35 0.87 มาก 

2 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการพฒันาและปรับปรุง

ส่ิงแวดลอ้มสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในโรงเรียน

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

4.41 0.90 มาก 

3 
ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือ

หาทางป้องกนั และแกไ้ขการแพร่ระบาดของโควิด – 19 
4.26 0.95 มาก 

4 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของ COVID – 19   อยา่งต่อเน่ือง 
4.32 0.92 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.34 0.85 มาก 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ภายทั่วไป และใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม ในภาพรวมดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X� = 4.34, S.D. = 0.85) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาส่งเสริมการพฒันาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในโรงเรียน

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.41, S.D. = 0.90) รองลงมา ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้

ความสําคญักบัการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัว่ไปภายในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.35, 

S.D. = 0.87) และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 

19 อยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.32, S.D. = 0.92) 
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4.2.10 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านนโยบาย  

แสดงดังตารางที ่4.10 

ตารางที ่4.10 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้านนโยบาย  

ท่ี ดา้นนโยบาย 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 

โรงเรียนมีนโยบายในการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพทัว่ไป เช่น การจดัอาคารสถานท่ีและหอ้งต่าง ๆ 

การจดับริเวณและภูมิทศัน ์การจดัการของเสียอนัตราย 

4.30 0.85 มาก 

2 
โรงเรียนมีนโยบายใหค้วามสาํคญัต่อมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของ COVID – 19    
4.44 0.92 มาก 

3 

โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่าย ในการกาํหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของ COVID – 19   

4.37 0.88 มาก 

4 

โรงเรียนมีนโยบายในการประเมินความรุนแรงของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อยา่ง

ต่อเน่ือง 

4.34 0.91 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.36 0.83 มาก 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ดา้นนโยบาย ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายทัว่ไป 

และใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ใน

ภาพรวมด้านนโยบาย โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X� = 4.36, S.D. = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เด่นชัด 3 อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีนโยบายให้

ความสําคญัต่อมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.41, S.D. = 0.90) 

รองลงมา โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการกาํหนดมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.35, S.D. = 0.87) และโรงเรียนมีนโยบาย

ในการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19   อย่างต่อเน่ือง 

ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.34, S.D. = 0.91) 
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4.2.11 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านบุคลากร นโยบาย  

แสดงดังตารางที ่4.11 

ตารางที ่4.11 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้านบุคลากร  

ท่ี ดา้นบุคลากร 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 

โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบติังานในดา้นการจดัการสภาพ 

แวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น งานจดัการอาคารสถานท่ี 

และหอ้งต่าง ๆ งานจดัการภูมิทศัน ์และส่ิงแวดลอ้ม และ

งานจดัการขยะและของเสียอนัตราย 

4.36 0.87 มาก 

2 
โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19   
4.21 0.87 มาก 

3 
โรงเรียนกาํหนดแนวปฏิบติัของบุคลากรท่ีไดรั้บ 

มอบหมายไวอ้ยา่งชดัเจน 
4.28 0.86 มาก 

4 
โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19   
4.25 0.87 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.28 0.81 มาก 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ดา้นบุคลากร ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายทัว่ไป 

และใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ใน

ภาพรวมด้านบุคลากร โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X� = 4.28, S.D. = 0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบติังาน

ในดา้นการจดัการสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น งานจดัการอาคารสถานท่ี และห้องต่าง ๆ 

งานจดัการภูมิทศัน์ และส่ิงแวดลอ้ม และงานจดัการขยะและของเสียอนัตราย ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.36, 

S.D. = 0.87) รองลงมา โรงเรียนกาํหนดแนวปฏิบติัของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายไวอ้ย่างชดัเจน 

ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.28, S.D. = 0.86) และโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 

เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.34, S.D. = 0.91) 
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4.2.12 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านประชาสัมพนัธ์  

แสดงดังตารางที ่4.12 

ตารางที ่4.12 ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้าน

ประชาสัมพนัธ์  

ท่ี ดา้นประชาสมัพนัธ์ 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองการจดัการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น กิจกรรมการ

จดัการอาคารสถานท่ี การจดัการภูมิทศัน ์และกิจกรรม

จดัการขยะและของเสียอนัตราย 

4.27 0.89 มาก 

2 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองมาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของ COVID – 19 อยา่งต่อเน่ือง 
4.41 0.81 มาก 

3 โรงเรียนมีการติดป้ายรณรงคก์ารปฏิบติัเพ่ือสุขอนามยัท่ี

ดี เช่น วิธีลา้งมือท่ีถูกตอ้ง หากมีอาการไอ/จามควรสวม

หนา้กากอนามยั เป็นตน้ 

4.37 0.79 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.35 0.77 มาก 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ดา้นประชาสัมพนัธ์ ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภาย

ทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ใน

ภาพรวมดา้นประชาสัมพนัธ์โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X� = 4.35, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เด่นชัด 3 อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีการ

ประชาสัมพนัธ์เร่ืองมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย ( X� = 

4.41, S.D. = 0.81) รองลงมา โรงเรียนมีการติดป้ายรณรงคก์ารปฏิบติัเพื่อสุขอนามยัท่ีดี ค่าเฉล่ีย ( X� 

= 4.37, S.D. = 0.79) และโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ทัว่ไป เช่น กิจกรรมการจดัการอาคารสถานท่ี การจดัการภูมิทศัน์ ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.27, S.D. = 0.89) 
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4.2.13  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านการจัดสรรงบประมาณ      

แสดงดังตารางที ่4.13 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้านการ

จัดสรรงบประมาณ  

ท่ี ดา้นการจดัสรรงบประมาณ 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 

โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัการสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพทัว่ไป เช่น ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ และปรับปรุง 

ภูมิทศัน ์รวมถึงการบาํรุงรักษา 

4.41 0.82 มาก 

2 

โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของ COVID – 19   

4.31 0.93 มาก 

3 
โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจดักิจกรรมต่างๆ ในการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19     

4.27 0.90 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.33 0.83 มาก 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ด้านการจดัสรรงบประมาณ ในการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม ในภาพรวมด้านการจดัสรรงบประมาณโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X� = 4.33, S.D. = 

0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย 

โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น ซ่อมแซม

อาคารต่างๆ  ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.41, S.D. = 0.82) รองลงมา โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.37, S.D. = 0.79) และโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.27, S.D. = 0.89) 
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4.2.14 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านกระบวนการมีส่วนร่วม      

แสดงดังตารางที ่4.14 

ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้าน

กระบวนการมีส่วนร่วม  

ที่ ด้านกระบวนการมส่ีวนร่วม 
ค่าเฉลีย่ 

( X� ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดับ 

1 

โรงเรียนส่งเสริมใหก้ระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการจดัการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ   

4.15 0.94 มาก 

2 

โรงเรียนส่งเสริมใหก้ระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกนัการ

แพร่ระบาดของ COVID – 19   

4.18 0.99 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.16 0.94 มาก 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม ในภาพรวมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X� = 4.16, S.D. = 

0.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 

4.18, S.D. = 0.99) รองลงมา โรงเรียนส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็น

จากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.15, S.D. = 

0.94) 
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4.2.15 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารจัดการในด้านการสนับสนุนหน่วยงาน

ภายนอก แสดงดังตารางที ่4.15 

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปัจจัยการบริหารจัดการในด้านการ

สนับสนุนหน่วยงานภายนอก 

ท่ี การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าเฉล่ีย 

( X� ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 
ระดบั 

1 

โรงเรียนเปิดโอกาสให ้ผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐและ

เอกชน มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการจดัการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียน   

4.24 0.89 มาก 

2 

โรงเรียนเปิดโอกาสให ้ผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐและ

เอกชน มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการดาํเนินงาน

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือหาทางป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

COVID – 19   

4.18 0.93 มาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.21 0.87 มาก 

จากตารางท่ี  15 พบว่า ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในการจัดการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายทั่วไป และใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ในภาพรวมดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X� = 4.21, S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให ้

ผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.24, S.D. = 0.89) รองลงมา โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผูป้กครอง 

ชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาทาง

ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.18, S.D. = 0.93) 

4.3 ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็น 

ส่วนขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใต้

สถานการณ์  COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 201 คน มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จาํนวน 55 คน 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ร้อยละ 40.00 ให้ประชาสัมพนัธ์ให้สวมหน้ากากอนามยั 

เวน้ระยะห่าง และลา้งมือบ่อยๆ รองลงมาคือ ร้อยละ 27.27 อยากใหมี้การพฒันากระบวนการทาํงาน 
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และปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น บริเวณห้องนํ้ าดูสะอาด กาํจดักล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์

และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหม้ากข้ึน  และร้อยละ 18.18 อยากให้มีการจดัการดา้นต่างๆใหป้ลอดภยัจากโค

วิด 19 มากข้ึน เช่น เพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาด เพิ่มจุดวางเจลแอลกอฮอล์ คดักรองบุคคลท่ี

เขา้มาติดต่อใหเ้ขม้งวดมาข้ึน 

ตารางที่ 4.16 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ขอ้เสนอแนะ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

1 
ให้ประชาสัมพนัธ์ให้สวมหน้ากากอนามยั เวน้ระยะห่าง และ

ลา้งมือบ่อยๆ 

20 40.00 

2 

ใหก้ารพฒันากระบวนการทาํงาน และปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ อยา่ง

สมํ่ าเสมอ เช่น บริเวณห้องนํ้ าดูสะอาด กําจัดกล่ินท่ีไม่พึง

ประสงค ์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหม้ากข้ึน   

15 27.27 

3 

อยากใหมี้การจดัการดา้นต่างๆใหป้ลอดภยัจากโควิด 19 มากข้ึน 

เช่ น  เพิ่ ม ค วาม ถ่ี ใน ก ารทําค วาม ส ะอาด  เพิ่ ม จุด วาง เจล

แอลกอฮอล ์คดักรองบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อใหเ้ขม้งวดมาข้ึน 

10 18.18 

4 อยากใหมี้การติดตั้งพน่ละอองนํ้าเพิ่มเติม 3 1.65 

5 อ่ืนๆ เช่น กาํจดัสัตวร์บกวนอยา่งสมํ่าเสมอ  2 1.10 
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัเร่ือง การจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภาย

ทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

โดยการใชแ้บบสอบถามจาํนวน 201 ฉบบั มีผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

4.4.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านงบประมาณมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง 5 ด้าน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

ตารางที่ 4.17 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง

ปัจจัยด้านงบประมาณกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง 5 ด้าน ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ตวัแปร ( X� ) S.D. 

Pearson 

Correlation 

( r ) 

Sig. 

ปัจจยัดา้นงบประมาณ 4.33 0.83 

0.814 .000 

การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 

ดา้น ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ 

COVID – 19 

4.28 0.65 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัดา้นงบประมาณต่อ

การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 ดา้น ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 พบวา่ ค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นงบประมาณ ( X� = 4.33, S.D. 

= 0.83) และการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 4.28, S.D. = 0.65) มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r = 0.814) มีความสัมพนัธ์ในระดบัมากท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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4.4.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัการ

จดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ ง 5 ด้าน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

ตารางที่ 4.18 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง

ปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วมกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ ง 5 ด้าน ของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ตวัแปร ( X� ) S.D. 

Pearson 

Correlation 

( r ) 

Sig. 

ปัจจยัดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม 4.16 0.94 

0.729 .000 

การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 

ดา้น ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ 

COVID – 19 

4.28 0.65 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัดา้นกระบวนการมี

ส่วนร่วมต่อการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ ง 5 ด้าน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภายใต้สถานการณ์  COVID – 19 พ บว่า ค่ าเฉ ล่ียของปัจจัยด้าน

กระบวนการมีส่วนร่วม ( X� = 4.16, S.D. = 0.94) และการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 

4.28, S.D. = 0.65) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r = 0.729) มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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4.4.3 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มี

ความสัมพนัธ์กบัการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 ดา้น ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

ตารางที่ 4.19 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง 5 

ด้าน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ตวัแปร ( X� ) S.D. 

Pearson 

Correlation 

( r ) 

Sig. 

ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก 
4.21 0.87 

0.789 .000 
การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 

ดา้น ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ 

COVID – 19 

4.28 0.65 

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

r คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 

จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัดา้นการสนบัสนุน

จากหน่วยงานภายนอก ต่อการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง 5 ด้าน ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 พบวา่ ค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้น

กระบวนการมีส่วนร่วม ( X� = 4.21, S.D. = 0.87) และการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ค่าเฉล่ีย ( X� = 

4.28, S.D. = 0.65) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r = 0.789) มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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บทที ่5  

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัเร่ือง การจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้สถานการณ์ 

COVID – 19  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์อง

การวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID –

19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 

3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ บุคลากรของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม , คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการกาํหนดขนาดตวัอย่างของ เครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie; & 

Morgan. 1970: 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัค่าโดยผ่านขั้น ตอนการ

วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ดว้ยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าระหวา่ง .60 – 1.00 หลงัจากนั้นไปทดลอง

ใช้ (Try –Out) กับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค ผลการวิเคราะห์มีค่าความเช่ือมัน่ 

.098 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัขอเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองและสามารถเก็บขอ้มูล

ไดร้้อยละ 100 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานใชค้่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใชก้ารวิเคราะห์ t-Test การ

วเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากสถิติท่ีไดน้าํมาสรุปผลในการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดด้งัน้ี 

5.1.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.2 ผูมี้

อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 49.8 และ

ตาํแหน่งเป็นอาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 42.8 ตามลาํดบั  

5.1.2 สภาพการดําเนินงานปัจจุบันในการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และ

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย แต่ละด้านพบว่า ด้าน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 มากท่ีสุด รองลงมา ด้านการจดัการอาคาร

สถานท่ี ดา้นการจดัการความปลอดภยั ดา้นการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการจดัการ

มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั  

1. ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ โครงสร้างอาคาร ผนงั 

เพดาน ประตู ระเบียง บนัได มัน่คง แข็งแรง  และภายในอาคาร หรือห้องเรียน มีแสงสวา่งเพียงพอ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) รองลงมา มีการจดัส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน และการทาํงานของบุคลากร และ

โรงเรียนมีการจดัทาํทางเดินระหว่างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภยั ตามลาํดบั 

2. ดา้นการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ โรงเรียนมีการ

จดัสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน งดงาม เช่น สนามหญา้ สวนหยอ่ม และบาํรุงรักษาให้คงสภาพดี

อยูเ่สมอ  และโรงเรียนมีบุคลากรท่ีรับผดิชอบดูแล ปรับปรุง บาํรุงรักษา และตกแต่งงานภูมิทศัน์ใน

โรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมา โรงเรียนจดัทาํแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น 

สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ เรือนเพาะชาํ มีป้ายช่ือพนัธ์ุไมบ้อกชดัเจน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ของนกัเรียน และ โรงเรียนมีการอนุรักษ ์บาํรุงรักษาตน้ไมใ้หญ่ในบริเวณโรงเรียนเป็นอยา่งดี  

3. ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เด่นชัด 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหาน้อย คือ โรงเรียนมีการ

จดัการมลภาวะส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รองลงมา 

โรงเรียนมีการจดัการขยะมูลฝอย และของเสียอนัตรายอยา่งถูกตอ้งและถูกวิธี และ โรงเรียนมีการ

ติดตาม ประเมินผลการจดัการดา้นมลภาวะสภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ  
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4. ดา้นการจดัการความปลอดภยั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีระบบการดูแล

ความปลอดภยัภายในโรงเรียน โดยคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี และโรงเรียนมีการจดัระบบการจราจร

บริเวณหนา้โรงเรียน และรอบ ๆ โรงเรียนให้มีความปลอดภยั รองลงมา มีการจดัการให้ความรู้และ

ฝึกซ้อมนกัเรียนและบุคลากรกรณีเกิดอคัคีภยั อุทกภยัและอุบติัภยัต่าง ๆ และโรงเรียนมีมาตรการ/

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงเรียนท่ีเขม้งวด และรัดกุม  

5. ด้านมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหาน้อย 

โรงเรียนมีจุดคดักรองก่อนเขา้ติดต่อภายใน เช่น การวดัอุณหภูมิร่างกาย ดว้ยอุปกรณ์ตรวจรังสีความ

ร้อน (Infrared Sensor) รองลงมา มีโรงเรียนส่งเสริมให้สวมใส่หนา้กากอนามยั และวิธีการสวมใส่

หน้ากากอนามัยท่ีถูกต้อง และโรงเรียนจดัให้มีท่ีกั้นระหว่างพื้นท่ี ท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น โต๊ะ

รับประทานอาหาร หรือหน่วยงานภายในโรงเรียน  

5.1.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการปัจจุบันในการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป 

และภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย แต่ละดา้นพบว่า ดา้น

นโยบาย รองลงมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการจดัสรรงบประมาณ

ค่าเฉล่ีย ดา้นบุคลากร ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก และดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ค่าเฉล่ีย ตามลาํดบั  

1. ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการพฒันา

และปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในโรงเรียนภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 

รองลงมา ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสําคญักบัการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัว่ไป

ภายในโรงเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

COVID – 19 อยา่งต่อเน่ือง  

2. ด้านนโยบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ เด่นชัด 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีนโยบายให้ความสําคญัต่อ

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 รองลงมา โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบาย โดย

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการกาํหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 และ
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โรงเรียนมีนโยบายในการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 

อยา่งต่อเน่ือง  

3. ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน

ระดบัมากทุกขอ้ เด่นชดั 3 อนัดบัเรียงจากมากไปหานอ้ย โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบติังานในดา้นการ

จดัการสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น งานจดัการอาคารสถานท่ี และห้องต่าง ๆ งานจดัการ

ภูมิทศัน์ และส่ิงแวดลอ้ม และงานจดัการขยะและของเสียอนัตราย รองลงมา โรงเรียนกาํหนดแนว

ปฏิบติัของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายไวอ้ยา่งชดัเจน และโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ

ในการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19  

4. ดา้นประชาสัมพนัธ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ เด่นชัด 3 อนัดับเรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์เร่ือง

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อยา่งต่อเน่ือง รองลงมา โรงเรียนมีการติดป้าย

รณ รงค์การปฏิบัติ เพื่ อสุขอนามัย ท่ี ดี  และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น กิจกรรมการจดัการอาคารสถานท่ี การจดัการภูมิทศัน์  

5. ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เด่นชัด 3 อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย โรงเรียนมีการจัดสรร

งบประมาณในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป เช่น ซ่อมแซมอาคารต่างๆ รองลงมา 

โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมต่างๆ ใน

การป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 และโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจดักิจกรรม

ต่างๆ ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19  

6. ดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า โรงเรียนส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 รองลงมา โรงเรียนส่งเสริมให้กระบวนการ

มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ   

7. ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม และ
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สนบัสนุนในการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียน รองลงมา โรงเรียนเปิดโอกาสให ้

ผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

หาทางป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19  

5.1.4 ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นงบประมาณมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพทั้ง 5 ดา้นของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม ภายใตส้ถานการณ์ 

COVID – 19 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r = 0.814) มีความสัมพันธ์ในระดับมากท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านกระบวนการมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ ง 5 ด้านของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r = 0.729) มีความสัมพนัธ์ในระดบั

ปานกลางท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อ

การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้ง 5 ดา้นของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r = 0.789) มีความสัมพนัธ์

ในระดบัปานกลางท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

5.1.5 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และภายใต้

สถานการณ์  COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 201 คน มีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จาํนวน 55 คน 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ ร้อยละ 40.00 ประชาสัมพนัธ์ให้สวมหนา้กากอนามยั เวน้

ระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ รองลงมาคือ ร้อยละ 27.27 อยากให้มีการพัฒนาการจดัการ และ

ปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น บริเวณห้องนํ้ าดูสะอาด กาํจดักล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ และ

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มากข้ึน  และร้อยละ 18.18 อยากให้มีการจดัการดา้นต่างๆให้ปลอดภยัจากโควิด 

19 มากข้ึน เช่น เพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาด เพิ่มจุดวางเจลแอลกอฮอล์ คดักรองบุคคลท่ีเขา้มา

ติดต่อใหเ้ขม้งวดมาข้ึน 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย  

การวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ได้ทราบถึงการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัว่ไป และภายใต้

สถานการณ์ COVID – 19  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม มีประเด็นสําคญั

ท่ีนาํมาอภิปรายผลไดแ้ต่ละดา้นดงัน้ี 

5.2.1 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายทั่วไป และใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ด้านกายภาพทั้ง 5 ด้าน 

1. ด้านการจัดการอาคารสถานที่ อาคารโรงเรียนมีโครงสร้างอาคาร ผนัง เพดาน ประตู 

ระเบียง บนัได มัน่คง แข็งแรง และภายในอาคาร หรือห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอตามเกณฑ์

มาตรฐาน มีการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน และ

การทํางานของบุคลากร และโรงเรียนมีการจัดทําทางเดินระหว่างอาคารเรียนและอาคาร

อเนกประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภยั รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น โรงอาหาร สนามกีฬาในร่ม 

เป็นตน้ อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณสําหรับการจดัการอาคารสถานท่ี 

และให้ความสําคญัต่อการจดัการดา้นอาคารสถานท่ี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคาํนึงถึง

ประโยชน์ใชส้อยท่ีคุม้ค่า รวมถึงการวางแผนการตรวจสอบ และซ่อมบาํรุงประจาํปี สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของสาคร มหาหิงค์ (2559 : 356) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเขต 4 ได้กล่าวถึง

สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ี ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีให้เกิด

ความร่มร่ืน สวยงามอยูเ่สมอ ตลอดจนส่ือ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ีจะตอ้งมีความมัน่คงปลอดภยั 

มีสภาพใช้การไดอ้ยู่เสมอ ดาํเนินการจดัอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการจดั

การศึกษาและมีการพฒันา ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนอยู่

เสมอ 

2. ด้านการจัดการภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดร่มร่ืน 

งดงาม เช่น สนามหญา้ สวนหยอ่ม และบาํรุงรักษาให้คงสภาพดีอยูเ่สมอ และโรงเรียนมีบุคลากรท่ี

รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง บาํรุงรักษา และตกแต่งงานภูมิทศัน์ในโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ และ

โรงเรียนจดัทาํแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ เรือนเพาะชาํ มีป้าย

ช่ือพนัธ์ุไมบ้อกชดัเจน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน และ โรงเรียนมีการอนุรักษ์ บาํรุงรักษา

ตน้ไม้ใหญ่ในบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะทางโรงเรียนได้คาํแนะนํา วิธีการดูแล

ตน้ไมจ้ากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารสวนนงนุชพทัยา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สายนัต์ จนัทร์ศรี (2546 : 111) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองการจดัภูมิทศัน์ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
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สํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอเมืองสมุทรสาคร ไดก้ล่าวถึงการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม

วา่ ในการจดัภูมิทศัน์ควรเนน้ท่ีความร่มร่ืน สวยงามสะอาด และเนน้ระเบียบเรียบร้อย มีการเลือกใช้

พรรณไมท่ี้มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ และสภาพของพื้นท่ีในส่วนท่ีจดัภูมิทศัน์แต่ะละส่วน 

รวมถึงการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ในโรงเรียนให้คงรูปแบบเดิมเพื่อให้มีความสวยงามอยูต่ลอดเวลา 

และบุคลากรนาํหลกัวชิาการจากงานการจดัภูมิทศัน์ในโรงเรียนมาใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

3. ด้านการจัดการมลภาวะส่ิงแวดล้อม โรงเรียนไดมี้การจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้มของ

โรงเรียนใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ไม่วา่จะเป็นการจดัการฝุ่ นละออง เช่นการปลูก

ตน้ไมป้ระเภทสวนแนวตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์พน่ละอองนํ้ าดกัจบัฝุ่ น  โรงเรียนมีการจดัการขยะมูล

ฝอย เช่น การจดัตั้งธนาคารขยะ และจุดคดัขยะโดยเฉพาะ และของเสียอนัตรายอยา่งถูกตอ้งและถูก

วิธี และ โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลการจดัการดา้นมลภาวะสภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น โครงการธนาคารขยะ 

และงดใช้ถุงพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง และโครงการท่ีร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น 

โครงการ Chula Zero Waste ท่ีคอยให้ความรู้ในการจดัการขยะภายในโรงเรียน ความรู้ด้านการ

บรรเทาปัญหาฝุ่ นละออง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวุฒิพงษ ์หงษไ์ชย (2555 : 80) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง 

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนพ ระป ริย ัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา กลุ่ม ท่ี  1 

กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวถึงดา้นมลภาวะสภาพแวดลอ้มผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรมีการสํารวจ

ตรวจสอบ เพื่อกาํหนดนโยบาย วางแผนป้องกนักบัมลภาวะสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

และถูกวิธีดว้ยการปลูกจิตสาํนึก สร้างความกระหนกัให้เกิดข้ึน เช่น การรณรงคแ์ละการส่งเสริมให้

บุคลากรในโรงเรียนทุกคน เห็นโทษของมลภาวะสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนและประโยชน์ของการ

จดัการกบัมลภาวะสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 

4. ด้านการจัดการความปลอดภัย โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภยัภายในโรงเรียน 

โดยคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี และโรงเรียนมีการจดัระบบการจราจรบริเวณหนา้โรงเรียน และรอบ ๆ 

โรงเรียนให้มีความปลอดภยั มีการจดัการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนและบุคลากรกรณีเกิด

อคัคีภยั อุทกภยัและอุบติัภยัต่าง ๆ และโรงเรียนมีมาตรการ/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

โรงเรียนท่ีเขม้งวด และรัดกุม ทั้งน้ีเป็นเพราะเป็นโรงเรียนคาํนึงความปลอดภยัของนักเรียน และ

บุคลากรเป็นเร่ืองสําคญั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผูบ้ริหาร ครู ประธานนักเรียน

ร่วมกันวางมาตรการการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ดูแลเอาใจใส่ในทุกบริเวณของ

โรงเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายใกล้ตวั  รวมถึงมีการทาํประกนัสุขภาพให้กับ

นกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สุชีรา ใจหวงั และจนัทรัศม ์ภูติ

อริยวฒัน์ (2561 : 55) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาการจดัการความปลอดภยัในสถานศึกษา สังกดั
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สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ไดก้ล่าวถึงดา้นการจดัการความปลอดภยั เป็นการจดั

ใหทุ้กโรงเรียน มีการจดัระบบป้องกนัอุบติัภยัในโรงเรียนเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียนทุกคน จดั

ให้มีร้ัว โรงเรียนป้องกนับุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้มาภายในโรงเรียน มีการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ี

ประจาํห้องพยาบาลท่ีพร้อมให้การดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วย มีการจดัให้มีการดูแลและตรวจสอบ

ส่ิงแวดลอ้มและอาคารเรียนให้มีความมัน่นคง แข็งแรง ให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานท่ี

และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความปลอดภยักบันกัเรียน มีการทาํป้ายเตือนในพื้นท่ี ท่ีเป็นอนัตรายกบั

นกัเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในสถานศึกษา มีการติดตั้ง กลอ้ง CCTV ในการเขา้-ออกโรงเรียน

ของบุคคล ภายนอกอย่างเขม้งวด มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้ทราบถึงโทษและการ

ป้องกันภยัจากยาเสพติด มีการมอบหมายครูให้ทาํหน้าท่ีเร่ืองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือ มีการกาํหนดใหอ้าคารเรียนมีทางออกฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบติัภยั 

5. ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โรงเรียนมีจุดคดักรองก่อนเขา้

ติดต่อภายใน เช่น การวดัอุณหภูมิร่างกาย ด้วยอุปกรณ์ตรวจรังสีความร้อน (Infrared Sensor) มี

โรงเรียนส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากากอนามยั และวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามยัท่ีถูกตอ้ง โรงเรียน

จดัให้มีท่ีกั้นระหว่างพื้นท่ี ท่ีมีการใช้ร่วมกนั เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร หรือหน่วยงานภายใน

โรงเรียน และโรงเรียนจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีทาํความสะอาดด้วยนํ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ด้วยวิธีเช็ดถู และ

เคร่ืองพ่นนํ้ ายาฆ่าเช้ือโรค อย่างสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเท้ือน ทองแกว้ (2563 : 5) ได้

ศึกษาเร่ือง การออกแบบการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่:ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19  ได้

กล่าวถึง ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 มาตรการการป้องกนัและควบคุม

การระบาดของ COVID-19 ในด้านการสาธารณสุขของเมืองไทยท่ีเป็นกรอบการดํารงชีวิต

ประจาํวนั รวมทั้งการจดัการศึกษาในระดบัชั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการเวน้ระยะห่าง และดา้นสุขภาพ

อนามยั การเดินทาง กิจกรรมทางสังคมในสถานศึกษา เช่น การเรียนการสอนท่ีเป็นภารกิจหลกั ตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข คือ สวมใส่หน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามัยเสมอ ต้องเวน้

ระยะห่าง ลา้งมือบ่อย ๆ ใชเ้จลหรือแอลกอฮอล์ หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั ไม่เปิดแอร์เพื่อให้อากาศ

ไหลเวียน ในขณะเดียวกนั ตอ้งปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยี การทาํงานท่ี

บา้นของครูและบุคลากรของสถาบนัการศึกษา และการเรียนการสอน เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งเวน้ระยะห่าง

ทางสังคมในการติดต่อส่ือสารในทุกรูปแบบ โดยบุคคลท่ีทาํกิจกรรมทางสังคมตอ้งอยูห่่างกนั 1-2 

เมตร ในทุกกิจกรรม 

5.2.2 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวมแต่ละด้าน ของการจัดการสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพภายทั่วไป และใต้สถานการณ์  COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬ าลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  
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ปัจจยัด้านการบริหารจดัการในภาพรวมแต่ละด้าน ของการจดัการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพทัว่ไป และใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่าย

ประถม ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนรักษามาตรฐานการจดัการศึกษาและส่งเสริมให้พฒันา มี

การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้บริการศาสตร์ทางการศึกษาแก่สังคม โดยมีหลกัการท่ีจะสนบัสนุน

ส่งเสริมพฒันานกัเรียนและบุคลากรให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ สามารถทาํประโยชน์ให้แก่สังคม

และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขโดยยึดหลกัความรู้คู่คุณธรรม และผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ให้ความสาํคญัต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ และการทาํงานของบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการอาํนวยความสะดวกผูป้กครอง 

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อราชการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมรพงศ ์พนัธ์โภชน์ และจรุณี เกา้

เอ้ียน (2558 : 44) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลาํา

ภู – บางนาค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า การบริหาร

สภาพแวดลอ้ม ภาพรวมและรายดา้นทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้ม ดา้นอาคาร

สถานท่ี ดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเรียนการสอน และ

ดา้นการจดัใชแ้หล่งเรียนรู้และสัมพนัธ์ชุมชน อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา

ให้ความสําคญัต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนและ

เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจดัการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา นอกจากน้ีการบริหาร

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษานั้ นต้องได้รับการพฒันาในทุกๆด้าน ซ่ึงจะส่งผลให้การบริหาร

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน และโรงเรียนมีนโยบาย

ให้ความสําคญัต่อการจดัการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และนโยบายมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของ COVID – 19 โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีการประเมินความ

รุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 เน่ืองจากมีคณะกรรมการสถานศึกษาจาก

หลายฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย สอดคล้องกบังานวิจยัของทรรศนีย ์วราห์คาํ 

(2554 : 72) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนวดั

จันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษี เจริญกรุงเทพมหานคร พบว่า คณะกรรมการ

สถานศึกษามีบทบาทในการกาํหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน มีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ นาํผล

การประเมินไปปฏิบติั มีระบบและกลไกลตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผน และการใชท้รัพยากร

ท่ีชัดเจนและโปร่งใสและมี การรายงานผลการปฏิบติังาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมกา

สถานศึกษา ในดา้นบุคลากร โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบติังานในดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพทัว่ไป เช่น งานจดัการอาคารสถานท่ี และห้องต่าง ๆ งานจดัการภูมิทศัน์ และส่ิงแวดลอ้ม 
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และงานจดัการขยะและของเสีย และไดก้าํหนดแนวปฏิบติัของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายไวอ้ย่าง

ชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฏกร ป่ันพุ่มโพธ์ิ (2561 : 92) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 7 พบว่า การกาํหนดแนวทางท่ีควรปฏิบัติไว ้อย่างชัดเจนเพื่อให้ บุคลากรได ้

ปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง ผูบ้ริหารให้การยอมรับและยกยอ่งชมเชยในความสําเร็จในการปฏิบติังานของ

ครู และผูบ้ริหารสนับสนุนให้ ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติัหน้าท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ี รวมถึง

การสนับสนุนด้านงบประมาณ โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณประจําปีสําหรับการจัดการ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และงบประมาณในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เช่น 

การพ่นฆ่าเช้ือโรค การจดัหาแอลกอฮอล์สําหรับทาํความสะอาด ฟิล์มทองแดงฆ่าเช้ือโรค เป็นตน้ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของสิน งามประโคน และคณะ (2562 : 141) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง การบริหาร

การศึกษา : แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารจดัการ พบวา่ งบประมาณเป็นส่วนส่งเสริมการ

บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริหารงานทุกด้านขององค์กร การ

บริหารงบประมาณเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งใส่ใจและดูแลไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดเพราะเป็นเร่ืองของ

ความอยู่รอดขององค์กร และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ให้การสนบัสนุนองคค์วามรู้ และคาํแนะนาํดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การตรวจสอบอาคาร เป็น

ตน้ ส่วนสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสมาคมนกัเรียนเก่า

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ และหน่วยงานเอกชนอ่ืนก็ให้การสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ เช่น การ

สนับสนุนในการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการวดัอุณภูมิสแกนใบหน้า อุปกรณ์อตัโนมติัท่ีลดการ

สัมผสั เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 หน่วยงานของรัฐ เช่น การให้ความรู้

เก่ียวกบัการซ้อมอพยพหนีอคัคีภยั ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และชุมชนใกลเ้คียง ใน

เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของนักเรียน และบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทธิพงศ ์

นิพทัธนานนท ์(2556 : 221-222) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางในการพฒันาโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษา

เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พบว่า การสร้างการมี

ส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  การมีส่วนร่วมของ

ผู ้ปกครองและชุมชนมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมี 2 ลักษณะท่ีสําคัญ ได้แก่ 1. การเข้าไปศึกษา

สถานการณ์ต่างๆ ของชุมชนแลว้เป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหาให้แก่ชุมชน โดยการจดัการเรียนรู้

ของโรงเรียนและชุมชนร่วมกนั และ 2. คือการขอความช่วยเหลือจากชุมชนในส่ิงท่ีโรงเรียนขาด

แคลน ทั้ งในด้านงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีรวมถึงองค์ความรู้ อันได้แก่ความ

เช่ียวชาญทางอาชีพ ทกัษะและภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ของสมาชิกในชุมชน เป็นตน้ ทั้งสองส่วนน้ี
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สามารถทาํไปพร้อมๆ กนัได ้และหากมีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ และมีความจริงใจต่อ

กนัท่ีจะร่วมกนัทาํงาน ก็จะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย หลายชุมชนมีความรู้สึกท่ีดีท่ีโรงเรียนไดเ้ขา้มา

เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน และรู้สึกถึงคุณค่าความสําคญัของตนเองท่ีได้มีโอกาส

ช่วยโรงเรียนในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการช่วยเหลือดา้นองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ในแขนงต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้โรงเรียนมีศกัยภาพมากข้ึนในการพฒันา

โรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินของตนอยา่งย ัง่ยืนนั้นเอง  ส่งผลทาํให้โรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม มีการบริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และขนาด

ของโรงเรียนไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ทาํให้การดูแล รักษา และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียนไดดี้ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งโรงเรียนอยู่ในเขตเมืองจึงไดรั้บความสนใจ 

และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และปัจจยัทั้งหมดน้ีทาํใหก้ารจดัการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ในภาพรวมอยูไ่ดใ้นระดบัมาก  

5.2.3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านงบประมาณกบัการจัดการสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภายใต้สถานการณ์ 

COVID – 19 พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับมากท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ทั้ งน้ี เป็น

เพราะวา่โรงเรียนใหค้วามสําคญัในการบริหารงบประมาณ ท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนในดา้นต่าง ๆ ท่ีมี

ค่าใชจ่้าย และการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียน อาจมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบาํรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไขเก่ียวกบัอาคารเรียน การจดัการของเสีย

อนัตราย การปรับภูมิทัศน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ การจดัการความปลอดภยั จะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในแต่ละดา้นลว้นมีค่าใช้จ่ายใน

การดาํเนินงานทั้ งส้ิน สอดคล้องกับงานวิจยัของณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558 : 73) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง

สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเห็นวา่ โรงเรียนเห็นความสําคญั

และเอาใจใส่ดูแลเร่ืองการบริหารจดัการเป็นอยา่งดี เพราะเร่ืองงบประมาณนบัเป็นอุปสรรคสําคญั

ในการดาํเนินการจดัการศึกษาในหลาย ๆ ท่ี 

5.2.4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วมกับการจัดการ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 พบวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ

ท่ี 0.01 แสดงถึงว่าโรงเรียนมีการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ให้ทุกฝ่ายเขา้มามีบทบาทในการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้ม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีผูอ้าํนวยการเป็นประธาน 

และมีคณาจารย ์เจา้หน้าสายสนบัสนุน และเจา้หน้าท่ีสายบริการทัว่ไป เป็นกรรมการ รวมถึงเชิญ
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ผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นท่ีปรึกษา และผูป้กครองก็เขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะทอ้นให้

เห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัสาคร มหาหิงคุ์ (2558 : 357) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเขต 4 และเห็นว่า ควรให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมี

ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และจดัทาํแผนปฏิบติัการร่วมกนั ควรมอบหมายงานให้ตรงกบั

ความรู้ความสามารถของบุคลากร ควรระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนในการพฒันา

สภาพแวดลอ้ม  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาเดชา อมรเมธ (2556 : 91) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง 

การบริหารส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ การบริหารจดัการ การบริหารส่ิงแวดลอ้มใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัอ่างทอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ครูและ

ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถาน ศึกษา ผูป้กครอง 

ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน และนกัเรียน มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานส่ิงแวดลอ้มของสถานศึกษา 

5.2.5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกกับการ

จัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

ประถม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 แสดงถึงวา่โรงเรียนไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในดา้น

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจดัการภายในโรงเรียน ส่วนหน่ึงก็เกิดจากขอ้จาํกดัของ

ระเบียบในระบบราชการในบางเร่ือง และแสดงให้เห็นวา่การมีผูส้นบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษานั้น เป็นกลไกท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาโรงเรียนในดา้น

ต่างๆ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรณกร  ไข่นาค และคณะ (2562 : 141) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองหลกั

พุทธบริหารการศึกษาระหว่างโรงเรียนกบั ชุมชนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน โดยรวมและ

รายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนหรือผูมี้ช่ือเสียงในชุมชนเขา้ร่วมเป็นเกียรติ

และเป็นประธานในงานกิจกรรมของ โรงเรียน มีกลุ่มชมรม มูลนิธิและสมาคมต่างๆ ให้ความ

ช่วยเหลือในการมอบทุนการศึกษาแก่นกัเรียน ในโรงเรียน และโรงเรียนมีวิทยากรในชุมชนเขา้มา

ให้ความรู้แก่นกัเรียน และสอดคลอ้งกบัชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560 : บทคดัยอ่) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง การ

สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน พบว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั

ชุมชนมีแนวทางในการดาํเนินการสองแนวทาง คือ 1) การสร้างความสัมพนัธ์ทางตรง ประกอบดว้ย

วธีิการหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ การนาํโรงเรียนออกสู่ชุมชน และ การนาํชุมชนเขา้มาสู่โรงเรียน และ 
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2) การสร้างความสัมพนัธ์ทางอ้อม โดยการพฒันาให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพนัธ์อนัดี สามารถ

ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การปรับปรุงพฒันาโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภยั ร่มร่ืน 

สวยงาม เป็นท่ีประทบัใจแก่ผูม้าเยีย่มเยอืน และสอดคลอ้งกบันาวิน แกละสมุทร (2562 : 69-70) ซ่ึง

ไดศึ้กษาเร่ือง การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ของโรงเรียนวดัใหญ่บา้นบ่อ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายการ

ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ของโรงเรียนวดัใหญ่บา้นบ่อ สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียน

กบัชุมชนของโรงเรียนวดัใหญ่บา้นบ่อ สํานกังานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้

ให้มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

อยา่งต่อเน่ือง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

5.3.1. จากขอ้คน้พบของการวิจยัท่ีพบวา่ การจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไป และ

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมโดย

ภาพรวมทั้ง 5 ดา้นนั้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี โรงเรียนให้ความสาํคญัต่อการ

จดัการดา้นอาคารสถานท่ี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคาํนึงถึงประโยชน์ใช้สอยท่ีคุม้ค่า 

ดา้นการจดัการภูมิทศัน์และส่ิงแวดล้อม โรงเรียนมีการบาํรุงรักษาตน้ไมใ้นโรงเรียนเป็นอย่างดี มี

ผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํแนะนาํ ดา้นการจดัการมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น โครงการธนาคารขยะ และงดใชถุ้งพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง ดา้นการจดัการความ

ปลอดภยั โรงเรียนมีมาตรการ/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงเรียนท่ีเขม้งวด ดูแลเอาใจใส่

ในทุกบริเวณของโรงเรียน และดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โรงเรียนมี

การส่งเสริมใหส้วมใส่หนา้กากอนามยั และวธีิการสวมใส่หนา้กากอนามยัท่ีถูกตอ้ง โรงเรียนจดัให้มี

ท่ีกั้นระหว่างพื้นท่ี ท่ีมีการใช้ร่วมกนั เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร หรือหน่วยงานภายในโรงเรียน 

และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีทาํความสะอาดดว้ยนํ้ ายาฆ่าเช้ือโรค ดว้ยวิธีเช็ดถู และเคร่ืองพ่นนํ้ ายาฆ่าเช้ือ

โรค อยา่งสมํ่าเสมอ   
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5.3.1.1 โรงเรียนควรมีการพฒันาดา้นการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ใหม้ากข้ึน รวมถึงการปรับปรุงพื้นท่ีต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น บริเวณห้องนํ้ าให้ดูสะอาด กาํจดักล่ิน

ท่ีไม่พึงประสงค ์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 

5.3.1.2 โรงเรียนควรมีแนวทางในการลดมลภาวะของกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 

ท่ีทาํให้เกิดมลภาวะต่างๆ เช่น การประกอบอาหาร การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีปล่อยสาร CFC 

เป็นตน้ เพื่อใหก้ารจดัการสภาพแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

5.3.2. จากขอ้คน้พบของการวิจยัท่ีพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นงบประมาณ การ

จดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัว่ไปทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์ในระดบัมาก เพราะวา่มีค่าใชจ่้าย

ในการดาํเนินการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการซ่อมบาํรุงรักษา ตรวจสอบ แกไ้ขเก่ียวกบัอาคารเรียน การ

ปรับภูมิทศัน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ การจดัการความปลอดภยั จะมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั และ

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในแต่ละดา้นลว้นมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ทั้งส้ิน  

5.3.2.1 โรงเรียนควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อการบริหารจดัการในด้าน

ต่างๆ และควรเพิ่มงบประมาณดา้นสุขอนามยัในโรงเรียน เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5.3.3. จากขอ้คน้พบของการวิจยัท่ีพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นกระบวนการมี

ส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  แสดงถึงวา่โรงเรียนมีการบริหารงานแบบการมีส่วน

ร่วม ใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินงานดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้ม  

   5.3.3.1 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมปัจจยัดา้นกระบวนการมีส่วนร่วม และศึกษาความ

ตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนได ้ส่วนเสีย ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากข้ึน  

5.3.4 จากขอ้คน้พบของการวจิยัท่ีพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก มีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าการมีผูส้นับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษานั้น เป็นกลไกท่ีมีความสําคญัต่อการ

พฒันาโรงเรียนในดา้นต่างๆ  

5.3.4.1 โรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายดา้นการศึกษา และดา้นการบริหารจดัการ

ให้เพิ่มข้ึน ทั้ งองค์กรของรัฐ และเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และ

วธีิการบริหารจดัการ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

5.4.1 ควรมีการวิจยัแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นมาตรฐานสากลสําหรับระบบ

จดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร และเพื่อความย ัง่ยืน

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

5.4.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัองค์ประกอบของความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสียต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความด้านล่างแล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ก าหนดไว้ให้ตรงกับสภาพ 
 ความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย

1
เพศ
     [   ]  ชาย   [   ]  หญิง  

[   ]

2

อายุ
     [   ]  ต ่ากว่า 30 ปี 
     [   ]  31 – 40 ปี    
     [   ]  41 – 50 ปี 
     [   ]  51 ขึ้นไป      

[   ]

3

ระดับการศึกษา
     [   ]  ต ่ากว่าปริญญาตรี 
     [   ]  ปริญญาตรี 
     [   ]  ปริญญาโท
     [   ]  ปริญญาเอก         

[   ]

4

ต าแหน่ง
     [   ]  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 
     [   ]  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
     [   ]  อาจารย์
     [   ]  กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  
     [   ]  กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

[   ]

5 

ประสบการณ์การท างาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 
     [   ]  น้อยกว่า  5  ปี    
     [   ]  5 – 10  ปี      
     [   ]  11 – 15 ปี  
     [   ]  15 ปี ขึ้นไป         

[   ]

แบบสอบถาม
เร่ือง การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป และภายใต้สถานการณ์ COVID – 19  

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

ค าชี้แจง ใหผู้้ตอบแบบสอบถามอ่านข้อความในแบบสอบถามและพิจารณาว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอย่างไรโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งคะแนนต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน้อยที่สุด

ที ่ การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านการจัดการอาคารสถานท่ี 

1 
การจัดบริเวณอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์มีความ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ และประโยชน์การใช้สอย 

[   ] 

2 
มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน และการท างานของบุคลากร 

[   ] 

3 
มีสถานที่พักผ่อนหลังกิจกรรมการเรียนการสอน และมี
สนามเด็กเล่นมีความกว้างขวางเพียงพอ 

[   ] 

4 
มีการจัดห้องเรียนให้มีโต๊ะและเก้าอ้ี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอย่างเหมาะสม 

[   ] 

5 
โครงสร้างอาคาร ผนัง เพดาน ประตู ระเบียง บันได มั่นคง 
แข็งแรง   

[   ] 

6 
โรงอาหารมีความสะอาด จัดระบบร้านค้า การวางภาชนะ 
และมีจุดส าหรับคัดแยกขยะได้เป็นสัดส่วนเหมาะสม 

[   ] 

7 
โรงเรียนมีการจัดท าทางเดนิระหว่างอาคารเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย  

[   ] 

8 
ภายในอาคาร หรือห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
(TIEA) 

[   ] 
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ที ่ การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

9 
ภายในโรงเรียนมีห้องน า้ที่มีความสะอาด ถูกลักษณะและ
เพียงพอในการใช้ 

     
[   ] 

ด้านการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม       

1 

โรงเรียนมีแผนผงัแสดงบริเวณและสถานที่ตา่งๆ และปา้ย
บอกทาง ภายในสถานศึกษาอยา่งชัดเจน สวยงาม และ
เหมาะสม 

     

[   ] 

2 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มร่ืน งดงาม เชน่ 
สนามหญา้ สวนหย่อม และบ ารุงรักษาให้คงสภาพดีอยู่
เสมอ  

     

[   ] 

3 

โรงเรียนจัดท าแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สวนสมุนไพร 
สวนพฤกษศาสตร์ เรือนเพาะช า มีป้ายชื่อพันธุ์ไมบ้อก
ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

     

[   ] 

4 
โรงเรียนมีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในบริเวณ
โรงเรียนเป็นอย่างดี  

     
[   ] 

5 
โรงเรียนมีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
และตกแต่งงานภูมิทัศน์ในโรงเรียนอย่างสม า่เสมอ 

     
[   ] 

ด้านการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม       

1 
โรงเรียนมีการจัดการมลภาวะสิง่แวดล้อมของโรงเรียนให้
เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

     
[   ] 

2 
โรงเรียนมีการจัดระบบป้องกันฝุน่ เสียง หรือกลิ่นที่ไม่พงึ
ประสงค์  

     
[   ] 

3 
โรงเรียนมีการบ าบัดน า้เสีย และทางระบายน ้าที่ถูก
สุขลักษณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของกรม
ควบคุมมลพิษ (ถูกจัดให้เป็นอาคารประเภท ก.) 

     
[   ] 

4 
โรงเรียนมีการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
อย่างถูกต้องและถูกวิธี 

     
[   ] 

5 

โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลการจัดการดา้นมลภาวะ
สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการฝุน่ละออง 
การจัดการขยะ เป็นตน้ 
 

     
[   ] 
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ที ่ การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระดับความเหมาะสม  

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านการจัดการความปลอดภัย       

1 
โรงเรียนมีมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในโรงเรียนที่เข้มงวด และรัดกุม 

     
[   ] 

2 
โรงเรียนมีระบบการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

     
[   ] 

3 
มีการจัดการให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนและบุคลากร
กรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ  

     
[   ] 

4 
โรงเรียนมีการจัดระบบการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
และรอบ ๆ โรงเรียนให้มีความปลอดภัย  

     
[   ] 

5 
โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับความปลอดภัย 
เช่น สัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกทางหนีไฟ ถังดับเพลิง 
เป็นต้น 

     
[   ] 

6 
อาคารต่างๆภายในโรงเรียนมีทางออกฉุกเฉิน หรือทาง
หนีไฟ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

     
[   ] 

7 

โรงเรียนมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ไว้ให้เห็นชัดเจน สามารถติดต่อได้ทันที 
เช่น สถานีต ารวจ โรงพยาบาล และหน่วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     

[   ] 

8 
โรงเรียนมีแผนป้องกัน และรับมือด้านบรรเทาสาธารณ
ภัยและระบบส่งต่อฉุกเฉิน      [   ] 

ด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19         

1 

โรงเรียนมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์
แบบสเปรย์ฉีดพ่น ท าความสะอาดมือ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

     

[   ] 

2 

โรงเรียนมีจุดคัดกรองก่อนเข้าติดต่อภายใน เช่น การวัด
อุณหภูมิร่างกาย ด้วยอุปกรณ์ตรวจรังสีความร้อน 
(Infrared Sensor)  

     

[   ] 
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ที ่ การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

3 
โรงเรียนส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และวิธีการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 

     [   ] 
 

4 
โรงเรียนจัดให้มีที่ก้ันระหว่างพ้ืนที่ ที่มีการใช้ร่วมกัน 
เช่น โต๊ะรับประทานอาหาร หรือหน่วยงานภายใน
โรงเรียน เป็นต้น 

     
[   ] 

5 
โรงเรียนจัดให้มีเว้นระยะห่างในพื้นที่สาธารณะ หลีกเลี่ยง 
การสัมผัสและใกล้ชิด โดยรักษาระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 
1 เมตร  

     
[   ] 

6 
โรงเรียนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดด้วยน ้ายาฆ่า
เชื้อโรค ด้วยวิธีเช็ดถู และเครื่องพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

     
[   ] 

7 
โรงเรียนจัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน / 
ห้องปฏิบัติการ / ห้องกิจกรรม และห้องอ่ืนๆ   

     
[   ] 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบริหารจัดการที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
ลักษณะถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านข้อความในแบบสอบถามและพิจารณาว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอย่างไรโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งคะแนนต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที่ ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา       

1 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปภายในโรงเรียน 

     
 

2 
ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมการพัฒนาและปรบัปรุง
สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในโรงเรียน
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

     
[   ] 

3 
ผู้บริหารสถานศึกษารับฟงัความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อ
หาทางป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิด – 19 

     
[   ] 

4 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการทบทวนมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดของ COVID – 19   อย่างต่อเนื่อง 

     
[   ] 

ด้านนโยบาย       

1 
โรงเรียนมีนโยบายในการจัดการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั่วไป เชน่ การจัดอาคารสถานที่และห้องต่าง ๆ 
การจัดบริเวณและภูมิทัศน์ การจัดการของเสียอันตราย 

     
 

2 
โรงเรียนมีนโยบายให้ความส าคญัต่อมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ COVID – 19    

     
[   ] 
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ที่ ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านนโยบาย       

3 
โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย ในการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID – 19   

     
[   ] 

4 
โรงเรียนมีนโยบายในการประเมนิความรุนแรงของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19   อย่าง
ต่อเนื่อง 

     
[   ] 

ด้านบุคลากร       

1 

โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป เช่น งานจัดการอาคาร
สถานที่และห้องต่าง ๆ งานจัดการภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 
และงานจัดการขยะและของเสียอันตราย 

     

[   ] 

2 
โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19   

     
[   ] 

3 
โรงเรียนก าหนดแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ได้รับ 
มอบหมายไว้อย่างชัดเจน 

     
[   ] 

4 
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19   

     
[   ] 

ด้านการประชาสัมพันธ ์       

1 

โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั่วไป เชน่ กิจกรรมการจัดการอาคารสถานที่ 
การจัดการภูมิทัศน์ และกิจกรรมจัดการขยะและของเสีย
อันตราย 

     

[   ] 

2 
โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง 

     
[   ] 

3 
โรงเรียนมีการติดปา้ยรณรงค์การปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี 
เช่น วิธีลา้งมือที่ถูกต้อง หากมีอาการไอ/จามควรสวม
หน้ากากอนามัย เปน็ตน้ 

     
[   ] 
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ที่ ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านการจัดสรรงบประมาณ       

1 
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป เช่น ซ่อมแซมอาคารต่าง 
ๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการบ ารุงรักษา 

     
[   ] 

2 
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุและอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID – 19   

     
[   ] 

3 
โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19     

     
[   ] 

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม       

1 
โรงเรียนส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วม และรบัฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มสี่วนเก่ียวข้อง ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   

     
[   ] 

2 

โรงเรียนส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วม และรบัฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มสี่วนเก่ียวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID – 19   

     

[   ] 

ที่ ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ 
ระดับความเหมาะสม 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก       

1 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการจัดการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงเรียน   

     
[   ] 

2 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วม และสนบัสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19   

     
[   ] 
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสังเกตการณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั่วไป ภายใต้ สถานการณ์ COVID – 19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ลักษณะถามเป็นแบบแสดงความคิดเห็น 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านข้อความในแบบสอบถามและพิจารณาว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นอย่างไรโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
1.1 ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 

(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ด้านการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ด้านการจัดการมลพิษ 
(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ด้านการจัดการความปลอดภัย 
(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1.5 ด้านการจัดการมาตรการการแพร่ระบาดของ COVID – 19   
(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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