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บทคัดยอ 
  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 
2 ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 กลุมตัวอยางจํานวน 332  คน เกบ็
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
คาที (t-test) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 21 - 30 ป ครูผูสอน มีประสบการณ
ในการทํางานเปนผูบริหาร 1 - 5 ป มีประสบการณในการทํางานเปนครูผูสอน 1 - 5 ป มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   

2. ผูบริหารและครูผูสอนเห็นดวยในระดับมากเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในประเด็นตอไปนี้ คือ 

2.1 ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่
อยางเปนระบบ มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา มีการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสมกับภารกิจ  
มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่จากบุคลากรและชุมชน  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาคารสถานที่
จากชุมชน  
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2.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสม   
มีแผนผังอาคารสถานที่อยางชัดเจน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
เปนลายลักษณอักษร  มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการตรวจสภาพความ
มั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการ
ไดดี  มีการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน   

2.3 ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  มีการวางแผน 
การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบราชการ   
มีแผนผังการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ  และชัดเจน 

3. ผูบริหารและครูผูสอนเห็นดวยในระดับปานกลางเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในประเด็นตอไปนี้ 
คือ ดานการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มีการประเมินผลการใช
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  มีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ   มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด  ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ในการประเมินอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการไดใชประโยชนจากผลการประเมินอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  มีการรายงาน หรือการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของบุคลากร  มีการรายงาน หรือ
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของบุคลากร 

4. ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิตระดับ  ∝ = 0.5 ดังนี ้ 
4.1 การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ไดแก มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่

อยางเปนระบบ คุมคา เหมาะสมกับภารกิจ มีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน 

4.2 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไดแก มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเหมาะสม มแีผนผงั
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อาคารสถานที่อยางชัดเจน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนลาย
ลักษณอักษร มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ มีการซอมแซม
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี และมีการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

4.3 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ไดแก มีการวางแผน 
การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ และเปนไปตามระเบียบราชการ 

4.4 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ไดแก มีการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ  มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ในการประเมินอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการไดใชประโยชนจากผลการประเมินอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการรายงาน หรือการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของบุคลากร มีการรายงาน หรือ
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของบุคลากร 

5. ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  มากที่สุด คืองบประมาณไม
เพียงพอ 

6. ผูบริหารและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มากที่สุด คือ ควรของบประมาณ
เพิ่มเติม 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to study and compare the plant management of the 
schools viewed by the administrators and teachers in Mae Hong Son Educational Service Area 2 and 
to study the suggestions of the  administrators and teachers in Mae Hong Son Educational Service 
Area 2 on plant management. Samples are 332 administrators and teachers who were chosen by 
multi-stage random sampling. The gathering of data was by questionnaire. The analyzing of data was 
by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test. The results of this research were 
as follows :- 

1. Most of administrators and teachers are male, 21-30 years old, have bachelor’s 
degrees, have experience in teaching or administration for 1-5 years.  

2. The administrators and teachers have most agreed with the building and environment  
management in case of the following aspects 
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2.1 Utilization of  building and environment. 

The administrators and teachers agreed with the building and environment 
management as regards establishing a plan for administering the building utilization, appropriate  and 
efficient of building administration, the administrators accept the personnel and stakeholders ideas. 

2.2 The building and environment maintenance aspect.  

The administrators and teachers agreed with the building and environment 
management as regards studying building and environment maintenance problems, building and 
environment maintenance, budgeting for  building and environment maintenance, having log out of 
buildings, establishing building and environment maintenance committees, having enough buildings, 
evaluating the building safety continuously, repairing the buildings for students’ safety. 

2.3 Building and environment control aspect. 

The administrators and teachers agreed with the building and environment 
management as regards establishing a system for building and environment planning, building and 
environment planning, having clear and systematical lay out of the buildings. 

3. The administrators and teachers have most agreed with the building and environment 
management in case of evaluation of building and environment administration, collection of building 
and environment administration data continuously, reporting the building and environment 
administration continuously, the suggestion of the teachers and the students on the building and 
environment administration, evaluation of building and environment administration for development, 
and reporting the building and environment administration evaluation to the stakeholders. 

4. The opinions of the administrators and teachers differed by .05 on the building and 
environment  management  in case of the following 

4.1 Utilization of building and environment. 

The opinions of the administrators and teachers differed by .05 on the building and 
environment management in case of establishing a plan for the administration, utilization, appropriate  
and efficiency of building and environment administration, the administrators accept the personnel 
and stakeholders idea. 
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4.2 The building and environment  maintenance aspect.  

The opinions of the administrators and teachers differed by .05 on the building and 
environment administration and building and environment maintenance problems  study, budgeting 
for building and environment maintenance, having lay out of the buildings, establishing the building 
and environment  maintenance committees, evaluation of the buildings safety continuously, repairing 
the buildings for students’ safety. 

4.3 Building and environment control aspect. 

The administrators and teachers agreed with the buildings management in case of  
establishing the system for building and environment planning, having a lay out and systematic chart 
of the building, establishing the building and environment management planning. 

4.4 Evaluation of  building and environment management utilization. 

The administrators and teachers agreed with the building and environment management 
in case of  evaluation of building and environment management utilization systematically, collection 
of data of building and environment management evaluation continuously, summarizing and reporting  
the building and environment management project, teachers and students participating in building and 
environment management evaluation, using the building and environment management evaluation for  
building and environment management development, reporting and announcing the building and 
environment management evaluation to the stakeholders. 

5. The first problems of the administrators and teachers on the building and environment  
management were a lack of  budget.  

6. The first suggestion of the administrators and teachers on the building and environment  
management were increasing the budget.  
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วิทยานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยบรรเจิด กล่ินจันทร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 อาจารยทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 อาจารยยนต ชัยชนะ ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ที่ไดตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัย  ขอขอบพระคุณผูบริหารและครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ที่ไดกรุณาให
ความรวมมือการตอบแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล  ตลอดจนเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ 

สุดทายนี้ ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทกุทานกับการวจิัยในครั้งนี้โดยตลอด  
 
       

                   วรรณระเบยีบ  บญุเกิด 
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