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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพือ่ค้นหาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยทฤษฎีสิ่งแวดล้อม จิตวิทยาการศึกษาและสถาปัตยกรรม นำามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้าน
การใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนประถมศึกษา  ตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนพืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ ณ 
โรงเรียนประถมศึกษา  จำานวน 20 แห่ง
 การวเิคราะห์ข้อมลู พบวา่ แนวทางการจัดการสภาพแวดลอ้มอาคารเรยีนระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ยปจัจยั
สนับสนุน 3 ประการ คอื 1) ความตระหนักในสภาพปจัจบัุนของทรพัยากรทางการศึกษาตามลกัษณะทางเศรษฐกจิชมุชน 
2) ความเข้าใจรูปแบบการใช้งานอาคารสถานที่ตามกิจกรรมทางสังคม และ 3) การประยุกต์ใช้อาคารสถานที่ตามสภาพ
แวดลอ้มในชุมชน  ผลที่ไดจ้ากการจัดการสภาพแวดลอ้มอาคารเรยีนระดับประถมศึกษาสามารถรองรบัการขยายตวัของ
ประชากรจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พืน้ที่รอบสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพือ่กำาหนดทิศทางการจัดการสภาพ
แวดล้อมชุมชนท้องถิ่นต่อไป

Abstract

 This research on the environmental management of primary school buildings in Bangkok was based 

on three theories of environment: psychological, educational and architectural. The analytical method 

was used to determine the relationship of the primary school buildings’ usage with local socio-economic 

issues. The case studies for this experiment were the twenty primary school buildings in Srinakarin Group, 

Bangkok. The findings show that the ideal environmental management for primary building school involves: 

1) awareness of the primary school building’s resources; 2) understanding of the usage of the school 

buildings in order to fit with the community environment; and 3) the integration of the school building 

management with social activities and the community environment. The results showed that the 

environmental management of primary school buildings should support the population, as land use 

changes around the Suvanabhumi International Airport, to guide the direction of community development 

in the future.
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กับทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 การจะบรรลเุปา้หมายในการจัดการสภาพแวด- 
ล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพ 
มหานคร พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพือ่รองรับประชากร
ขยายตัวจากสนามบินสุวรรณภูมินัน้ ปัจจัยทางด้าน
อาคารสถานที่ทางการศึกษานับว่าเป็นส่วนสำาคัญยิ่งที่
จะตอ้งทำาการวจัิยหาแนวทางที่เหมาะสม  ในการจัดการ
สภาพแวดลอ้มอาคารเรยีน (สมหวงั  พิพิรยานุวฒัน์ และ
คณะ, 2525) อกีทั้งการที่จะบรรลเุปา้หมายในการพัฒนา
คุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะ
การใช้อาคารสถานที่ รูปแบบทางสังคม และเศรษฐกิจ
ในชุมชน (เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2524) ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจะมีผลโดยตรงต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
อาคารเรยีน เพ่ือรองรบัประชากรขยายตวัจากสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 1. เพือ่ศ ึกษาสภาพปัจจ ุบ ันของทรัพยากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์  
 2. เพือ่ศึกษาลักษณะการใช้งานอาคารสถานที่
ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์  
 3. เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ของอาคารสถานที่
โรงเรียนประถมศึกษา รูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในชุมชน พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์  
 4. เพือ่เสนอแนะแนวทางการจัดการสภาพ
แวดลอ้มอาคารเรยีนระดับประถมศึกษาสังกัดกรงุเทพ- 
มหานคร พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพือ่รองรับประชากร
ขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

3.  ขอบเขตของโครงการวิจัย

 การศึกษาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อม
อาคารเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที่กลุ่มศรนีครนิทร ์เพ่ือรองรบัประชากรขยายตวัจาก
สนามบินสุวรรณภูม ิจะศึกษาข้อมลูทั้งหมดจากโรงเรยีน
ระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบ
ไปด้วยโรงเรยีนเขตลาดกระบัง จำานวน 20 โรงเรยีน เขต
ประเวศ จำานวน 16 โรงเรียน และเขตมีนบุรี จำานวน  13  

1.  ความสำาคัญของสภาพแวดล้อมอาคารเรียน
 ระดับประถมศึกษา

 จากความสำาเร็จในการขยายการศึกษาภาค
บังคบัระดบัประถมศึกษาไปสู่ประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง  6-12  ปี  ทำาให้ทุกพื้นที่เขต
การศึกษาของประเทศไทยมีโรงเรียนประถมศึกษา
กระจายอยู่ทั่วไปเพือ่รองรับการขยายตัวของประชากร 
(ประเวศ วะสี, 2552) โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีจำานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังก ัด
กรุงเทพมหานคร จำานวน 435 โรงเรียน ทั้งนี้ มีจำานวน 
49 โรงเรียนอยู่ในเขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี และเขต
ประเวศ ซึง่เป็นพืน้ที ่กลุ ่มศรีนครินทร์ โดยกรุงเทพ 
มหานครมีนโยบายให้พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์เป็นเขต
รองรับการขยายตัวสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นเหตุให้
ประชากรวยัทำางานในพ้ืนที่ดงักลา่วเพ่ิมจำานวนข้ึนอยา่ง
ตอ่เนื่อง นับตั้งแตเ่ริ่มทำาการก่อสรา้งจนกระทั่งสนามบิน
เปิดให้บริการในปัจจุบัน (วัลลภ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 
2530) และผลจากการเพิม่ จำานวนครัวเรือนดังกล่าว 
ประชากรวัยปฐมศึกษาจึงเพิม่ขึน้ ขณะที่ทรัพยากร
ในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากร อาคาร
สถานที่ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา มีอยู่อย่างจำากัดจึง
ทำาให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี ้ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(2551) ไดก้ำาหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำาการทาง
ราชการกรุงเทพซึง่ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรใน
ปัจจุบันและอนาคต
 จากสถานการณท์างการศึกษาดงักล่าว  โรงเรยีน
แต่ละแห่งในกลุ่มศรีนครินทร์ โดยเฉพาะในส่วนที่อยู่
ใกลส้นามบินนานาชาตสิวุรรณภูม ิจึงตอ้งพยายามปรบั
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนและจัดการเรียนการสอน
ตามศักยภาพของตนเอง อาทิ เพิ่มจำานวนโต๊ะเก้าอี้ ใน
ห้องเรียนเดิมที่มีสภาพแวดล้อมเดิม ซึง่ทำาให้นักเรียน
เกิดความรู้สึกแออัด หรือเพิม่จำานวนโต๊ะเก้าอี้ในโรง-
อาหารที่มีสภาพแวดล้อมเดิม อย่างไรก็ตามการจัดการ
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนเพือ่แก้ปัญหาการขยายตัว
ของประชากรดังกล่าว ยังขาดแนวทางในการจัดการ
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนที่เหมาะสม (สำานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา, 2552) ทำาให้การพัฒนาเยาวชน
ระดับประถมศึกษาในพืน้ที่ดังกล่าวลดประสิทธิภาพลง 
ตามสภาพปญัหาความไมส่มดลุระหวา่งจำานวนนักเรยีน
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โรงเรียน โดยเลือกวิเคราะห์โรงเรียนกรณีศึกษาที ่
เหมาะสมจากโรงเรยีนในพ้ืนที่ดงักลา่ว ทั้งนี้ ผู้วจิยัจะมุ่ง
ประเด็นไปที่ข้อมูล 3 ด้านต่อไปนี้
 1. ทรัพยากรทางการศึกษา (บุคลากร อาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ์)
 2. ลักษณะสังคมในชุมชน
 3. ลักษณะทางเศรษฐกิจในชุมชน
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำาข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวมา
ทำาการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และแนวความคิดใน
การวิจัยที่กำาหนดไว้  เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการ
สภาพแวดลอ้มอาคารเรยีนระดบัประถมศึกษา ในสงักดั
กรุงเทพมหานคร พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพือ่รองรับ
ประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

4.  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

5.  วิธีดำาเนินการวิจัย

 พื้นที่ศึกษาในการวิจัย เรื่อง การจัดการสภาพ
แวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพือ่รองรับ
การขยายตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิ คือ พืน้ที่กลุ่ม
ศรีนครินทร์ เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองรองรับสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรงุเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง จำานวน  20 โรงเรยีน 
ในเขตมนีบุร ี จำานวน 13 โรงเรยีน  ในเขตประเวศ จำานวน  
16 โรงเรียน รวมโรงเรียนในกลุ่มศรีนครินทร์ ทั้งหมด  
49 โรงเรียน ดังแสดงในรูปที่ 2

 

แนวทางการจัดการสภาพแวดลอมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  

พ้ืนท่ีกลุมศรีนครินทร  เพ่ือรองรับประชากรขยายตัวรอบสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

อพยพยายถ่ินฐานของ

ประชาชน 

โอกาสการมีงานทํา

ในพื้นที่ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ทั้งในและนอกพื้นที่ 

โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกทม.มีนักเรียนมากเกินชั้นเรียน 

ทรัพยากรทางการศึกษาไมเหมาะสมกับประชากรในพ้ืนที่ซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

บุคลากร,อาคารสถานที่

และครุภัณฑไมเพียงพอ

และไมมีคุณภาพ 

รูปแบบสังคมในชุมชน

เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการ

ประกอบอาชีพเปลี่ยนไป 

ปญหาเศรษฐกิจใน

โรงเรียนและชุมชน 

แนวทางการจัดสภาพแวดลอมอาคารเรียนใหม 

 จากภาพแผนที่การแบ่งพ้ืนที่การปกครองในกลุ่ม
ศรนีครนิทร ์ จังหวดักรงุเทพมหานคร  พบวา่ มโีรงเรยีน
ระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ใน
รศัมรีองรบัการขยายตวัจากสนามบินสวุรรณภูม ิจำานวน 
20 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในตำาแหน่งมีกระจายตัวโดยรอบ
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 3

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพ- 
มหานคร ทั้ง 20 แห่ง มีรายละเอียดทางด้านประชากร
ในพืน้ที่ศึกษาและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ดังแสดงในตารางที่ 1
 จากตารางที่ 1 การวิจัยเรื่องการจัดการสภาพ-
แวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพ 
มหานคร พ้ืนที่กลุ่มศรนีครนิทร ์รองรบัการขยายตวัจาก
สนามบินสวุรรณภูม ิสรปุไดว้า่ มจีำานวนประชากรทั้งสิ้น   
17,477 คน และการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
388 คน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ นักเรียน 308 คน ครู 
60 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน
 วิธีสุ่มตัวอย่าง (sampling method) ในการวิจัย
ครั้งนี ้ คณะผู้วิจัยใช้หลักความน่าจะเป็น (probability   

รูปที่ 1  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยสภาพแวดล้อม
 อาคารเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

รูปที่ 3  แสดงที่ตั้งใจโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำานวน 20 แห่ง

รูปที่ 2  แสดงพื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ แบ่งตามเขตการปกครอง
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sampling) ซึง่เป็นวิธีสุ ่มตัวอย่างโดยหน่วยตัวอย่าง
ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกสุ ่มตัวอย่างโดย
เท่าเทียมกัน
 สำาหรบัการกำาหนดตวัแปร (variable) ในการวจัิย  
การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ 
ผู้วิจัยกำาหนดตัวแปรการวิจัยเป็น 2 ชนิด ได้แก่
 ตัวแปรต้น (independent variable) ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ การขยายตัวของประชากร รอบสนามบิน
สุวรรณภูมิ
 ตัวแปรตาม  (dependent  variable) ในการวิจัย
คร้ังน้ี คือ การจัดสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถม
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
 ทั้งนี ้ สภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถม
ศึกษา  ซ่ึงเปน็ตวัแปรในการวจัิยครั้งน้ีหมายถึง  รปูทรง

อาคารเรยีน ขนาดห้องเรยีน มมุพักผอ่นสำาหรบันักเรยีน  
พื้นที่นันทนาการ บริการน้ำาดื่มและการจัดพื้นที่ในโรง-
อาหาร โถงทางเดิน การจัดกิจกรรมและความปลอดภัย
ในบริเวณโรงเรียน
 สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม มีระดับนาม
มาตราวัดตัวแปรระดับมาตรา (nominal scale) ซึ่งเป็น
ตัวแปรที่ไม่มีค่าต่อเนื่องหรือตัวแปรประเภทกลุ่ม
 สำาหรบัการขยายตวัของประชากรรอบสนามบิน
สุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นตัวแปรตามในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง 
ขนาดของประชากรระดบัประถมศึกษาที่เพ่ิมข้ึนในระดบั
ชัน้ประถมศึกษา เนือ่งจากการเปิดตัวของสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ซึง่เป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ที่
เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์
 การขยายตัวของประชากรรอบสนามบินสุวรรณ- 
ภูมิมีระดับมาตรวัดตัวแปรระดับนามมาตรา ซึง่เป็น

ตารางที่ 1 แสดงจำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์

โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่

1. โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1,018 47 13 16 3 1

2. โรงเรียนวัดสังฆราชา 904 45 11 15 3 1

3. โรงเรียนวัดลานบุญ 1,800 82 6 16 3 1

4. โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 990 38 18 16 3 1

5. โรงเรียนวัดพลมานีย์ 981 40 15 15 3 1

6. โรงเรียนประสานสามัคคี 118 7 3 15 3 1

7. โรงเรียนวัดสุธาโภชน์ 760 36 7 15 3 1

8. โรงเรียนวัดปากบึง 1,300 57 10 16 3 1

9. โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2,276 95 26 17 3 1

10. โรงเรียนวัดบึงบัว 620 28 5 15 3 1

11. โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา 1,366 59 14 16 3 1

12. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย 465 20 12 15 3 1

13. โรงเรียนงามมานะ 502 26 7 15 3 1

14. โรงเรียนวัดตะกล่ำา 1,200 54 13 16 3 1

15. โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า 195 11 4 15 3 1

16. โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง 228 11 7 15 3 1

17. โรงเรียนคลองมะขามเทศ 438 18 9 15 3 1

18. โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ 440 21 6 15 3 1

19. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น 504 21 5 15 3 1

20. โรงเรียนคลองสาม 437 21 7 15 3 1

รวม 16,542 737 198 308 60 20
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ดร. พัสตราภรณ์  ทิพยโสธร

ตัวแปรที่ไม่มีค่าต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตัวแปรต้นในการ
วิจัยครั้งนี ้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยดังกล่าว
จะเกีย่วข้องกับข้อมูลจากกรณีศึกษาโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 20 แห่ง จาก
ข้อมูล 2 ด้าน คือ
 1. ข้อมูลจากการสำารวจและสังเกตจะรวบรวม
ข้อมลูในลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางดา้นสถาปตัยกรรม 
ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ 
 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจะ
รวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ครู เจ้าหน้าที่ 
และนักเรยีน  ณ  โรงเรยีนระดบัประถมศึกษา พ้ืนที่กลุ่ม
ศรีนครินทร์
 ทั้งนี ้ ผู้วิจัยและทีมงานจะดำาเนินการเก็บข้อมูล  
ในระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 22 
มิถุนายน 2553 ถึง 3 สิงหาคม 2553 โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ ่มตัวอย่างในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 20 แห่ง ตามขั้นตอนการดำาเนิน
งานดังต่อไปนี้
 1. ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงเรียนระดับ
ประถม พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ 20 โรงเรียน  
 2. ทำาการสำารวจและสังเกตสภาพแวดล้อม
ทางสถาปตัยกรรม อาคารเรยีน ณ โรงเรยีนระดบัประถม 
พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ 20 โรงเรียน 
 3. ทำาการเก็บข้อมลูดว้ยแบบสอบถามความคดิ
เห็น ณ โรงเรียนระดับประถม พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ 20 
โรงเรียน
 4. นำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ
คัดแยกแบบสำารวจและสังเกตและแบบสอบถามที ่
สามารถนำาไปใช้ประมวลผลไดกั้บสว่นที่ตอ้งทำาการเก็บ
ข้อมูลซ่อมแซม
 5. เก็บข้อมูลส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์อีกครั้ง โดย
ผู้วิจัยและทีมงาน
 6. สรุปผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบสำารวจ
และสังเกตและแบบสอบถามความคิดเห็น

6.  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พืน้ที่กลุ่ม
ศรีนครินทร์ เพือ่รองรับการขยายตัวจากสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ มีข้อสรุปผลการวิจัย ด้านสภาพ

ปจัจุบันของทรพัยากรทางการศึกษา  การใช้งานอาคาร
สถานที่ของโรงเรยีน  และความสัมพันธ์ของอาคารเรียน
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่นำาไป
สู ่การอภิปรายผลการวิจัยในด้านสภาพปัจจุบันของ
ทรพัยากรทางการศึกษา ในโรงเรยีนประถมศึกษา สงักดั
กรงุเทพมหานคร พ้ืนที่กลุ่มศรนีครนิทร ์ทั้ง 20  โรงเรยีน  
มีการพัฒนามาจากรูปแบบอาคารสถานที่ที ่มีอยู่แล้ว
ดงัแสดงในรปูที่ 4 เพ่ือรองรบัจำานวนนักเรยีนที่มเีพ่ิมขึ้น
ในพื้นที่โดยเน้นการจัดกิจกรรมตามข้อกำาหนดทางการ
ศึกษาของกรงุเทพมหานคร  โดยการอธิบายผลแยกเปน็
ส่วนประกอบสำาคัญดังนี้

 ปา้ยช่ือโรงเรยีนและทางเข้า – ออก โรงเรียนเปน็
องค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้ผู ้ใช้บริการสะดวกในการ
ติดต่อและมีอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจของผู้มีส่วน
เกีย่วข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครูหรืออาจารย์ เจ้าหน้าที่  
นักเรียน ผู ้ปกครอง ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
เป็นต้น การพัฒนาป้ายชือ่โรงเรียนและทางเข้าออก
โรงเรียน จึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนโดย
มิ่งขวัญ บางสะอาด (2552) อธิบายถึงการยอมรับของ
ประชาชน ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ ่ม
ด้วยการหาข้อมูลและสาเหตุของปัญหา และแนวทาง
การพัฒนา ดังรูปที่ 5

รูปที่ 4  แสดงรูปแบบอาคารในโรงเรียนประถมศึกษา

รูปที่ 5  แสดงการพัฒนาป้ายชื่อโรงเรียนและทางเข้า – ออก

               ร.ร.วัดสังฆราชา                                      ร.ร.วัดพลมานีย์

               ร.ร.สุเหร่าบ้านม้า                                    ร.ร.คลองมะขามเทศ
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 รปูทรงอาคาร ขนาดห้องเรยีนและพ้ืนที่สนับสนุน
การศึกษา การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านรูปทรงอาคาร
เรยีน  ขนาดห้องเรยีนและพ้ืนที่สนับสนุนทางการศึกษา  
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ทั่วไปลักษณะกายภาพอาคารมีรูปแบบมาตรฐานตาม
แบบอาคารเรียนของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ใช้อาคาร
โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ทำาการพัฒนาตามการ
เปลี่ยนแปลงในพืน้ที ่ด้วยการออกแบบตกแต่งพืน้ที ่
เฉพาะการตกแต่งภายในอาคาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ที ่เป็นไปตามการปรับตัวในชุมชน ซึง่สอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาโดยส่วน
วิจัยและพัฒนาสำานักมาตรฐานอุดมศึกษาทบวงมหา- 
วิทยาลัย (2544) ดังรูปที่ 6

6.1	 การพัฒนาอาคารสถานที่ในโรงเรียนระดับ	
	 ประถมศึกษา
 สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มศรีนครินทร์  
จากการศึกษาโดยการสำารวจและสังเกตและการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนซึง่
เป็นสมาชิกผู้ใช้อาคารสถานที่กลุ่มใหญ่ที่สุด เป็นกลุ่ม
ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โรงเรียนประถม
ศึกษาแตล่ะแห่ง นักเรยีนมคีวามคุ้นเคยกับอาคารสถาน
ที่และชุมชนที่ตนเองพักอาศัย การเดินทางมาโรงเรียน 
จึงมาด้วยการเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้เกิดการเรียน
รู้สภาพแวดล้อมได้โดยตรงด้วยการส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ  จากผลการสำารวจข้อมลูในตารางที่  2 ด้านสถาน 
ภาพปัจจุบันของอาคารสถานที่กับความปลอดภัยใน
บริเวณโรงเรียน พบว่า ทุกสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง คือ
ครูหรืออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า มีความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนปาน
กลางจำานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.5 จากการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูในตารางที่ 2 พิจารณาจาก
ค่า Pearson Chi-Square และการคำานวณค่านัยสำาคัญ 
ซึ่งค่า Sig(Two-tailed) = 0.208 หมายความว่า ความ
ปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนมีความสำาคัญต่อครูหรือ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน จากผลการสำารวจดัง
กล่าวสอดคล้องกับการเรียนรู้เพือ่การดำารงชีวิตสำาหรับ

 จากกรอบแนวคดิการพัฒนาทางกายภาพสถาน 
ศึกษา ในรปูที่ 6 สอดคลอ้งกับการศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ซึง่ วิโรจน์ พิพัฒธนะวัฒน์ 
(2530) กล่าวไว้ในด้านการยอมรับและการมีส่วนร่วม
ในชุมชนเพ่ือเปน็พลงัในการพัฒนาการอยู่รว่มกันอยา่ง
ยั่งยืน
 พ้ืนที่สเีขียวและการสรา้งเสรมิสขุภาวะในอาคาร
เรยีน การพัฒนาพ้ืนที่สเีขียวและการสรา้งเสรมิสขุภาวะ
ในอาคารเรียน เป็นส่วนสำาคัญในการกระตุ้นจิตสำานึก
ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในชุมชน (อรรณพ คุณพันธ์, 2521) ดังตัวอย่าง
สวนหย่อม ณ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพ- 
มหานคร พ้ืนที่กลุ่มศรนีครนิทรใ์นรปูที่ 7 ดว้ยเหตน้ีุการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมด้วยพืน้ที่สีเขียวและการส่งเสริม 
สุขภาวะ เช่น เตรียมพืน้ที่จัดเก็บขยะมีสนามกีฬาและ
สนามเด็กเล่นกลางแจ้งจึงต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 8
 จากกรอบแนวคิดโครงสร้างกิจกรรมในรูปที่ 8 
สนับสนุนได้ด้วยแนวคิดของเมธี ปิลันธนานนท์ (2528) 
ซ่ึงกลา่วถึงสิ่งแวดลอ้มเสรมิสรา้งพฤตกิรรมพ้ืนฐานของ
มนุษยใ์นดา้นสรรีะความปลอดภัย การยอมรบัในชุมชน 
และการนับถือยกย่องเป็นต้น

 ระเบียนการ

บํารุงรักษาพื้นที่ 
พื้นที่สีเขียวและ

พื้นที่สงเสริมสุข

ภาวะ 

การวางแผน

กิจกรรม

ทางการ

รูปที่ 6  แสดงการพัฒนาด้านกายภาพสถานศึกษา

รูปที่ 8  การวางแผนพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมสุขภาวะ

รูปที่ 7  แสดงพื้นที่สีเขียว ในโรงเรียนประถมศึกษา

               ร.ร.วัดลาดกระบัง                                    ร.ร.วัดลานบุญ

               ร.ร.ประสานสามัคคี                                    ร.ร.วัดพลมานีย์
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 3 ด้านสถานสภาพปัจจุบัน
ของกลุ่มตวัอยา่งกับความเหมาะสมดา้นขนาดห้องเรียน
และจำานวนนักเรยีน  จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ สถานภาพ
ครูหรืออาจารย์ ให้ความเห็นว่าขนาดห้องเรียนมีความ
เหมาะสมปานกลางจำานวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
41.0 มากที่สุด สถานสภาพเจ้าหน้าที่ ให้ความเห็นว่า
ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสมปานกลาง จำานวน 10 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.6 มากที่สุด เช่นเดียวกัน
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูในตารางที่ 3 พิจารณาจาก
ค่า Pearson Chi-Square และการคำานวณค่านัยสำาคัญ 
ซ่ึงคา่ Sig(Two-tailed) = 0.040 หมายความวา่ ห้องเรียน
ที่มีขนาดเหมาะสมกับจำานวนนักเรียนมีความสำาคัญต่อ
ครูหรืออาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน จากข้อมูลความ
เหมาะสมด้านขนาดห้องเรียนและจำานวนนักเรียน
ลักษณะดังกล่าวที่สนับสนุนการพัฒนาอาคารในชุมชน
โดยแนวคิดของปริญญา อังศุสิงห์ (2521) ในการสร้าง
แนวทางปฏิบัติเพือ่การพัฒนาอาคารเรียน ซึ่งเป็น
สถานที่สร้างรากฐานในชุมชนที่มาจากการยอมรับของ
ประชาชนส่วนใหญ่ การทำาความเข้าใจกับผู้ใช้อาคาร

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

ความปลอดภัยในบริเวนโรงเรียน

มาก
ที่สุด

% มาก %
ปาน
กลาง

% น้อย %
น้อย
ที่สุด

% Total %

1. ครูหรืออาจารย์ 3 4.6 4 6.6 10 16.4 28 45.9 16 26.2 61 100.0

2. เจ้าหน้าที่ 3 14.3 0 .0 2 9.5 11 52.4 5 23.8 21 100.0

3. นักเรียน 26 5.2 25 7.9 39 12.3 183 57.5 45 14.2 318 100.0

Total 32 8.0 29 7.3 51 12.8 222 55.5 66 16.5 400 100.0

Pearson Chi-Square(x
2
) Sig.=0.208, df=8

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

ห้องเรียนขนาดเหมาะสมกับจำานวนนักเรียน

มาก
ที่สุด

% มาก %
ปาน
กลาง

% น้อย %
น้อย
ที่สุด

% Total %

1. ครูหรืออาจารย์ 5 8.2 14 23.0 25 41.0 17 27.9 61 100.0 61 100.0

2. เจ้าหน้าที่ 1 4.8 2 9.5 10 47.6 8 38.1 21 100.0 21 100.0

3. นักเรียน 9 2.8 80 25.2 171 53.8 58 18.2 318 100.0 318 100.0

Total 15 3.8 96 24.0 206 51.5 83 20.8 400 100.0 400 100.0

Pearson Chi-Square(x
2
) Sig.=0.040, df=6

 สถานภาพผูใช

อาคาร 

ขนาดประชากร

ผูใชอาคาร 

การพัฒนาอาคารสถานที่ 

ระยะเวลาการใช

อาคาร 

ลักษณะ

กิจกรรมที่เกิด

ในอาคาร 

สังคมมนุษย์ โดย ไพทูรย์ สินจารัตน์ (2524) ลักษณะ
การเรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้สภาพแวดล้อมดังกล่าว
เป็นส่วนผลักดันให้เกิดรูปแบบการใช้พื ้นที ่และการ
พัฒนาอาคารสถานที่ ดังรูปที่ 9
 จากข้อมูลในรูปที่ 9 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใชอ้าคารกบัการพัฒนาอาคารสถานที่ สำาหรับ
การสง่เสรมิการพัฒนาอาคารสถานที่น้ัน อานนัท ์กาญ-
จนพันธุ์ (2552) กลา่วไวว้า่ ขนาดพ้ืนที่สว่นงานกจิกรรม
แต่ละประเภทการเรียนการสอนล้วนมีอิทธิพลต่อการ

รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อาคารกับการพัฒนา
 อาคารเรียน

ตารางที่ 2 แสดงสถานภาพปัจจุบันของอาคารสถานที่กับความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความเหมาะสมด้านขนาดห้องเรียนและจำานวนนักเรียน
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และผู้อยู่อาศัยในชุมชนดว้ยการมสีว่นรว่มเสนอแนวคดิ
และพ่ึงพาทรัพยากรในชุมชน ดว้ยแนวคดิน้ีสามารถสรปุ
เป็นกรอบแนวคิดได้ดังรูปที่  10
 การสร้างแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่
สำาหรบัโรงเรยีนประถมศึกษาอยา่งยั่งยนื ตามแนวคดิใน
รูปที่ 10 สอดคล้องกับแนวคิดของอรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์ 
(2528) ซึง่เป็นกระบวนการที่ต้องวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมจากข้อมูลพืน้ฐานหลายด้านประกอบกันเพือ่
ให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนในชุมชน
แต่ละแห่งที่มีองค์ประกอบในพื้นที่ชุมชนเฉพาะแห่ง

ประกอบในชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะแตล่ะชุมชน (อดลุย ์
วิริยเวชกุล, 2550) เพื่อสร้างสรรค์แนวทางที่เหมาะสม
กับโรงเรียนประถมศึกษาแต่ละแห่ง

6.3		แนวทางการจดัการสภาพแวดลอ้มอาคารเรยีน
	 ระดับประถมศึกษา
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม
อาคารเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พืน้ที่กลุ่มศรีนครินทร์ พบว่า แนวทางการพัฒนาควร
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
 ระยะที่ 1 แนวทางการศ ึกษาปัญหาและสิ ่ง
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 ระยะที่ 2 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม
ตามความตอ้งการของผู้ใช้อาคารและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่
 ระยะที่ 3 แนวทางการบำารงุรกัษาสภาพแวดลอ้ม
อาคารเรียนตามบริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน
 ทั้งนี ้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์-
ประกอบในสภาพแวดล้อมอาคารเรียน ณ โรงเรียน
ประถมศึกษา สงักัดกรงุเทพมหานคร  ซ่ึงเปน็กรณศึีกษา
กับข้อมูลด้านการรับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อม การ
บำารงุรกัษาอาคารสถานที่การมสีว่นรว่มในการออกแบบ
ตกแต่งอาคารเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
พืน้ที่ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549-
2550)  และการจัดทำารายละเอยีดโครงการสถาปตัยกรรม  
โดยวิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2537) ที่อธิบายภาพรวมการ
พัฒนาสภาพแวดลอ้มอาคารสถานที่  ในลกัษณะสง่เสรมิ
การเรียนรู้ชุมชน ดังแสดงในรูปที่  12

 
การขยายตัว

ของประชากร 

การ

เปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

สถานที่สําหรับ

การพัฒนา

เยาวชน 

6.2		การพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนประถม	
	 ศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ	
	 สังคมในชุมชน
 การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาอาคาร
สถานที่โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เนือ่งด้วยปัจจัยการขยายตัวของประชาการในชุมชน
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยตรง (กาญจนา ตัน
สุวรรณรัตน์, 2536) ลำาดับในการสร้างความมั่นคงทาง
สังคมจึงต้องอาศัยพืน้ฐานทางการศึกษาจากโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในชุมชนเป็นแหล่งสร้างเสริมการ
พัฒนาดังกล่าว ฉะนัน้ การบำารุงรักษาอาคารเรียนใน
โรงเรียน เมื่อเกิดความไม่เหมาะสมสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของมนุษย์ ตามแนวคิดของกำาธร กุลชร 
(2545) ที่ได้กล่าวถึงความจำาเป็นพืน้ฐานด้านความ
ต้องการพืน้ที่ใช้สอย ความปลอดภัยในอาณาบริเวณที่
ทำากิจกรรม การยอมรับนับถือและด้านสุนทรียภาพ 
ดังแสดงในรูปที่  11
 แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที ่โรงเรียน
ประถมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในชุมชน ดงัแสดงในรปูที่ 11 ตอ้งวเิคราะห์จากองค์

รูปท่ี 11  องค์ประกอบการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

รูปท่ี 12  แสดงแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียน

 แนวทางการพัฒนา

สภาพแวดลอมอาคาร

เรียน 

การมีสวนรวมของ

ผูใชอาคาร 
ความตระหนักในการ

บํารุงรักษาอาคารเรียน 

 ผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการ การจัดสรรงบประมาณ 

การพัฒนาอาคารเรียน

อยางยั่งยืน 

การตรวจสอบรูปแบบการ

พัฒนาอาคารเรียน 

การประเมินความพึง

พอใจอาคารเรียน 

รูปที่ 10 แสดงแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่อย่างยั่งยืน
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 ทั้งน้ี การพัฒนานโยบายการจัดการสภาพแวด- 
ล้อมอาคารเรียน จะต้องพิจารณาจากปัจจัยสนับสนุน
หลายด้าน  ทั้งข้อมูลในชุมชนและนโยบายรัฐบาล  เพื่อ
นำามาพัฒนาเป็นแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อม
อาคารเรียนระดับประถมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

6.4		สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรี- 
นครนิทร ์เพ่ือรองรบัการขยายตวัจากสนามบินสวุรรณ- 
ภูมิ ผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ จากนัน้ทำาการสรุปผลการวิจัยตามลำาดับ
วัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
 สภาพปัจจุบันของทรัพยากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาได้รับการสำารวจและสังเกตใน
สภาพปัจจุบันของป้ายชือ่โรงเรียน ประตูทางเข้า-ออก  
รูปทรงอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โถง
ทางเดิน พืน้ที่ธุรการ โรงอาหาร และพืน้ที่ขายอาหาร  
ห้องสมุด ห้องประชุมหรือหอประชุม สนามกีฬา สนาม
เดก็เลน่หรอืลานกิจกรรมกลางแจ้ง สวนหยอ่ม หรอืพ้ืนที่
สีเขียวพืน้ที่จัดเก็บขยะ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพใช้งานได้
พอใช้ โดยตอ้งมกีารวางแผนบำารงุรกัษาอยา่งสม่ำาเสมอ
 การใช้งานอาคารสถานที ่ในโรงเรียนประถม
ศึกษา แตล่ะแห่งมผีลตอ่การกำาหนดแนวทางการพัฒนา
สภาพแวดล้อมอาคารเรียน โดยมีการกำาหนดแนวทาง
การจัดการสภาพแวดล้อมชัดเจนมกีารจัดตั้งงบประมาณ
และคณะผู้ดำาเนินการดูแลและจัดการบำารุงรักษาอย่าง
ตอ่เน่ือง นอกจากน้ี การกำาหนดความสมัพันธข์องปจัจัย
ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการใช้งานอาคารสถานที่อย่าง
คุ้มค่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาและการพัฒนาเยาวชน เพือ่นำาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารสถานที่กับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม การกำาหนดทศิทาง
ความสมัพันธร์ะหวา่งอาคารสถานที่กับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จำาเป็นต้องมีการศึกษาองค์
ประกอบการพัฒนาสภาพแวดล้อม เนือ่งจากบริเวณ
พ้ืนที่กลุ่มศรนีครนิทรม์คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 
จึงจำาเปน็ตอ้งคำานึงถึงบรบิทของชุมชนโดยรอบโรงเรยีน
ประถมศึกษา เพ่ือกำาหนดทศิทางการพัฒนาสภาพแวด- 
ล้อม โดยเป้าหมายหลักของการดำาเนินการเพือ่ให้เกิด
การพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนที ่ตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชุมชนเฉพาะแห่งและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนเฉพาะแห่งด้วย
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาคารสถานทีก่ับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นกระบวนการ 
ที่ต้องศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในชุมชนหลายด้านประกอบ
การวิเคราะห์ความต้องการในโรงเรียนเพือ่ให้เกิดการ
พัฒนาแนวทางการจัดการอาคารสถานที่อย่างยั่งยืน
 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับ
ประถมศึกษาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบพืน้ฐาน  
สามารถกำาหนดแนวทางเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้
 ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาและส่ิงกระตุ้นให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลง
 ระยะที่ 2 ออกแบบสภาพแวดล้อมตามความ
ต้องการของผู ้ใช ้อาคารและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่
 ระยะที่ 3  การบำารงุรกัษาสภาพแวดลอ้มอาคาร
เรียนตามบริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน
 ทั้งนีก้ารกำาหนดแนวทางการจัดการสภาพแวด 
ลอ้มอาคารเรยีนระดบัประถมศึกษาจะตอ้งประกอบดว้ย
ความรว่มมอืในการพัฒนาจากผู้มสีว่นเก่ียวข้องทกุสว่น  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.5		ข้อเสนอแนะการวจิยัการจดักาสภาพแวดลอ้ม
	 อาคารเรียนประถมศึกษา
 จากบทสรปุการวจัิยแนวทางการจัดสภาพแวด- 
ล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คณะผู้วิจัยมีข้อ 
เสนอแนะจาการวิจัยดังต่อไปนี้
 1. เสนอแนะต่อผู้ใช้อาคารเรียน ได้แก่ ครูและ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ผู้ใช้อาคารเรียนจะต้อง
มคีวามตระหนักในการบำารงุรกัษาสภาพแวดลอ้มอาคาร
เรียน และตระหนักในการร่วมออกแบบตกแต่งพืน้ที่
ตามกิจกรรมการเรียนการสอนและแนวทางการจัดการ
สภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้อาคาร
สถานที่
 2. เสนอแนะต่อประชาชนผู ้อยู ่ในบริเวณ
โรงเรียน จำาเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือในการมี
ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการกำาหนดแนวทางการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนโดยเฉพาะบริเวณที่
ประชากรขยายตัวตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในทรพัยากรสว่นรวมและความภาคภูมใิจ
ในชุมชน
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 3. เสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ 
จำาเป็นต้องมีการเสนอแนะข้อมูลพืน้ฐาน ชุมชน และ
กำาหนดนโยบายการบริหารรวมทั้งทิศทางการพัฒนา
ชุมชน และแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนระดับประถมศึกษา เพือ่สร้างสรรค์การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป
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