
 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

ในการศึกษาเรื่อง การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  คร้ังนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวคิดและหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใน 5 ดาน คือ ดานการจัดสราง ดานการใช ดานการบํารุงรักษา 
ดานการควบคุมดูแล  และดานการประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยมี
รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวางแผนการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
2. แนวคดิในการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
3. ความหมายของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
4. ความสําคัญของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
5. ประเภทของงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
6. ขอบขายของงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
7. บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม

ของโรงเรียน 
8. การวิจยัที่เกีย่วของ 

 
การวางแผนการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

สมพงศ เกษมสิน (2521 : 81) ไดใหทัศนะไววา การวางแผนการบริหารอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม เปนงานสําคัญสวนหนึ่งของการบริหารในสถานบันการศึกษาทั่วไปในทุกระดับของการศึกษา 
โดยเฉพาะเรื่องของการวางแผน (Planning) เปนหนาที่ของผูบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
เปนการบริหารงานที่เห็นชัดเจนในดานปริมาณ (Quantitative) แตจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลที่จะทําใหเกิดคุณภาพ 
(Quantitative) ขึ้นมาได ดังนั้นผูบริหารตองพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเปนอยางดี จึงจะทําใหการบริหารงานดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ  
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เจือจันทร จงสถิตอยู (2521 : 2)  ไดใหทัศนะไววาการวางแผน คือ กระบวนการตระเตรียม 
เร่ืองที่จะตัดสินใจ อยางมีหลักเกณฑเพื่อใหมีการดําเนินงานที่สามารถนําปจจัยที่มีอยูมาใชประโยชนเต็มที่ 
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

วีระพล สุวรรณนันต (2525 : 3) ไดใหทัศนะเกีย่วกับการวางแผนไวดงันี้ คือ  
1. เปนเรื่องของอนาคต แตผูวางแผนไดสมมติวาทุกสิ่งทุกอยางไดเกิดขึ้นเรียบรอยแลว 
2. วัตถุประสงคหรือเปาหมายตองมีกอนการวางแผนเพื่อใหทราบทิศทาง หรือจุดหมาย

ของการทํางาน 
3. มีขอมูล สถิติ ขอเท็จจริง หรือหลักฐานตาง ๆ  เพื่อนํามาพิจารณาในการพยากรณลวงหนา 
4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีประโยชนมากที่สุด โดยอาศัยเกณฑดังตอไปนี้ คือ 

ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดมากที่สุด ใชเวลาสั้นที่สุด ใชตนทุนต่ําที่สุด 
ความสําคัญของการวางแผนการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีความสําคัญตอ

การบริหารอาคารสถานที่มากเพราะการวางแผนเปนเรื่องที่ผูบริหารตองคิดและตัดสินใจ การวางแผน
จึงเปนงานละเอียดออนตองมีสถิติใหพรอม  การวางแผนจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งจะชวยผูบริหารใน
การดําเนินงานใหเปนไปดวยดีดังนั้น การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการบริหาร  

สมพงศ เกษมสิน (2523 : 83) ไดสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของการวางแผนไววาจะชวยอํานวย 
ประโยชนแกการบริหารเปนอยางมาก คือ 

1. ชวยใหการบรหิารงานเปนไปโดยประสานสอดคลองกัน 
2. การปฏิบัติงานตามแผนยอมกอใหเกิดการประหยดัทั้งกําลังเงิน คน และเวลา 
3. ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
4. ชวยใหการตรวจสอบและตดิตามประเมินผลและควบคุมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. ชวยแบงเบาภาระหนาที่งานของผูบังคับบัญชาใหนอยลง 
6. สามารถระดมกําลังคนและทรัพยากรตาง ๆ มาใชอยางไดผล 
7. ชวยใหการขยายงานและปรับปรุงดําเนินไปไดโดยรวดเร็วและสะดวก  

สุปรีชา หิรัญโร (ม.ป.ป. : 3) ไดสรุป ความสําคัญของการวางแผนอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ไววา การวางแผนชวยใหทราบถึง ความตองการอาคารสถานที่ทางการศึกษาในทองที่นั้น ๆ และสามารถ
สนองความตองการนั้นไดอยางดีที่สุดเทาที่ทรัพยากรจะอํานวย ชวยใหไดโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและเทคนิคการสอนและรูปแบบการจัดการศึกษา ซ่ึงเกิดขึ้นได
เสมอในโลกการศึกษาปจจุบัน สามารถใชประโยชนไดดีที่สุดในระยะยาว ชวยใหไดโรงเรียนที่สวยงาม 
สภาพแวดลอมที่ดี เนื่องจากมีการคิดถึงความสัมพันธครบถวนของอาคารสถานที่ตาง ๆ ทั้งหมด 
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การวางแผนจึงเปนกิจกรรมที่มนุษยคิดขึ้นเพื่อกําหนดอนาคตของหนวยงานในดานปจจัย
กระบวนการตาง ๆ โดยมีหลักเกณฑการวางแผนจึงมีลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได จึงไดมีการกําหนดแผนงานเพราะแผนงานที่กําหนดขึ้นแลวนี้ ลักษณะสถิต (Static) 
เปนความมุงหมายและคาดคะเนในอนาคตที่เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จะมีประสิทธิภาพไดโดยการดําเนินการตาม

ขั้นตอนทั้ง 4 ของกระบวนการบริหาร คือ การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน และการประเมินผล เชนเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ ทุกงาน กระบวนการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
ในเบื้องตนของการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหาร โดยรวบรวมขอมูลดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมจากระบบ
ขอมูลของโรงเรียนและหาขอสภาพปญหาเพิ่มเติมเพื่อใหไดเปนปจจุบันและแนนอน ซ่ึงเปนขอมูลสําคญัยิง่
ในการวางแผนบริหารโรงเรียน สภาพปจจุบัน หมายถึง กําลังเปนอยูหรือกําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น 
ปญหา หมายถึง ผลที่ปรากฏซึ่งไมเปนไปตามที่คาดหวังหรือตองการใหเปน สวนความตองการ หมายถึง 
ระดับความคาดหวังหรือจุดสุดทายของงานที่แสดงระดับของผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค 

ขอมูลที่แสดงถึงสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียนสามารถพิจารณาไดจาก
เร่ืองตาง ๆ ตอไปนี้ 

1.1 ระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโดยสวนรวมของโรงเรียนและเฉพาะระดับชั้น 
1.2 สภาพปจจัยและกระบวนการในการจัดการ ตลอดจนปญหาในดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

เชน ดานบุคลากร นักเรียน อาคารสถานที่ การเงินและงบประมาณและปญหาในสวนตาง ๆ 
1.3 ปญหาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
1.4 อัตราการซ้ําชั้น 
1.5 อัตราการมาเรียนของนักเรียน 
1.6 ปญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่พงึประสงค 
1.7 ระดับคุณภาพของครูประจําการ 
1.8 ส่ิงสนับสนุนบริการทางการศึกษา 
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2.  การวางแผน 
การวางแผน หมายถึง การคิดหรือกําหนดทางเลือกในการดําเนินการหรือแกปญหาไวลวงหนา

เพื่อสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางประหยัดและไดประโยชนสูงสุด การวางแผนเปนขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารโรงเรียน ซ่ึงตอจากขั้นตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
แผนของโรงเรียนเปนแผนระยะสั้น 1 ปการศึกษา และจะจัดทําใหรูปแผนปฏิบัติการอยางไรก็ตามการ
ดําเนินการจัดแผนปฏิบัติการประจําป เปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหไดแผนที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารควรดําเนินการไปตามกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การเตรียมการในขั้นตอนนี้จะมีการเตรียมการในเรื่อง 2 เรื่อง คือ การเตรียมการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล และการเตรียมการดานบุคลากรการวางแผน 

2.2 การวางแผน ขั้นนี้ดําเนินการใหมีการประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการ 

2.3 การเสนอแผนงานเพื่อขอความเห็นชอบ ในขั้นนี้ผูบริหารโรงเรียนตองทําแผนซึ่ง
จัดทําเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการศูนยเครือขายใหความเห็นชอบ 

3.  การดําเนินการตามแผน 
ในขั้นตอนนี้ผูบริหารโรงเรียนตองกํากับติดตาม และควบคุมดูแลใหการดําเนินงานดําเนินไป

ตามแผนที่วางไว การดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน จะดําเนินไปโดย
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพพอสมควร หากผูบริหารยึดแนวทางในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

3.1 การทําตารางกาํหนดเวลาการประเมินผลไวอยางชัดเจนในแตละโครงการ 
3.2 ทําตารางกําหนดการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมและบันทึกผล 
3.3 มีการตรวจตราดูแลอยางสม่าํเสมอ 
3.4 ใหนกัเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล เชน การแบงหนาที่รับผิดชอบแลวรายงาน

ผลซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของใหการศึกษาเลาเรียนอีกดวย 
สรุปไดวา การวางแผนจึงเปนกิจกรรมที่มนุษยคิดขึ้นเพื่อกําหนดอนาคตของหนวยงานใน

ดานปจจัยกระบวนการตาง ๆ โดยมีหลักเกณฑการวางแผนจึงมีลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) ซ่ึงอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได จึงไดมีการกําหนดแผนงานเพราะแผนงานที่กําหนดขึ้นแลวนี้ ลักษณะสถิต (Static) 
เปนความมุงหมายและคาดคะเนในอนาคตที่เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.  ประเมินผล 
การประเมินผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เปนขั้นตอนสุดทายที่จะชวย

ใหผูบริหารไดทราบวา การดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานไดดวยดีเพียงใด เพื่อเปนแนวทางการ
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ปรับปรุงแกไขในระหวางการดําเนินงาน และเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาวางแผนดําเนินงานในปถัดไป 
การประเมินผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมตองทําเปนระยะ ๆ และ

สม่ําเสมอตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงาน โดยใชเทคนิคและวิธีการสําคัญ ๆ เชน 
4.1 ปลูกฝงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมเปนเจาของซึ่งตอง

รับผิดชอบตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
4.2 ใหนักเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบตอการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน ในสวนที่สามารถกระทําได ซ่ึงจะชวยปลูกฝงนิสัยการทํางาน และเกิดการภาคภูมิใจใน
โรงเรียนของตนเองดวย 

4.3 ปลูกฝงใหชุมชนตระหนักวาโรงเรียนเปนสมบัติของชุมชน และใหชุมชนไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเทาที่จะเปนไปได 

หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในขั้นนี้ผูบริหารตองใหบุคลากรหลาย ๆ ฝายมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมตามขอบขายงานอาคารสถานที่ทั้ง 5 ประการที่กลาว
มาแลวขางตน 

ในการทํางานทุกอยางซึ่งตองมีหลักปฏิบัติ 3 ประการนี้ ในการวางแผนตองคํานึงถึง คือ 
องคประกอบที่เปนปจจัยพื้นฐาน คือ 4’ M นั่นก็คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) 
และการจัดการ (Management) ซ่ึงก็ตองมีรูปแบบของแผนงานที่นิยมอยูมี 3 แบบคือ 

1. วัตถุประสงค (Objective) คือ ความมุงหมายที่ไดจําแนกออกเปนรายละเอียดในรูปตาง ๆ 
กัน ซ่ึงจําแนกออกไดเปน 

1.1 วัตถุประสงคทั่วไป บอกความตองการอยางกวาง ๆ 
1.2 วัตถุประสงคตามลักษณะขององคการ 
1.3 วัตถุประสงคเฉพาะหนา 
ลักษณะของวตัถุประสงคจึงมีลักษณะตาง ๆ กัน เชน 

1.3.1 วัตถุประสงคที่มีลักษณะเปนตัวตนและไมเปนตัวตน วัตถุประสงคที่มีลักษณะ
เปนตัวตน เปนวัตถุประสงคที่สามารถวัด มองเห็นปริมาณไดชัดเจน คือ ใหญ เล็ก แข็งแรง ออนแอ 
สวนวัตถุประสงคไมเปนตัวตนนั้นวัดไดยาก แตมีผลทางการปฏิบัติงาน คือ การชมเชย การยกยอง 

1.3.2 วัตถุประสงคภายนอกและภายใน ลักษณะแบบภายนอกนั้นควบคุมยาก  
สวนลักษณะแบบภายในนั้นควบคุมไดงาย 

1.3.3 วัตถุประสงคที่มีลักษณะยืดหยุน ลักษณะที่ยืดหยุนยาก คือ การทํางานใหม
ระยะสั้นแตถาทําระยะยาวนานก็สามารถยืดหยุนไดงาย 
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1.3.4 วัตถุประสงคที่มีลักษณะจํากัดและไมจํากัด ในการวางแผนก็ตองเลือกลักษณะ
ของวัตถุประสงคเอาวา จะเอาลักษณะใด ลักษณะของวัตถุประสงคที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
วัตถุประสงคตองสัมพันธกับความตองการขององคการและบุคคล ตองชัดเจนและเปนไปได ตองมีลักษณะ
พอดีเหมาะสมกับเวลาขจัดการขัดแยง ตองมีเหตุมีผล ตองไมสูงหรือยากเกินไปซึ่งทําใหผูปฏิบัติเกิด
ความทอแทใจ ตองกะทัดรัดและไดมาตรฐาน 

2. นโยบาย หมายถึง การตัดสินใจขั้นตน ในการกําหนดแนวทางกวาง ๆ ทั่วไป เพื่ออาศัยเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นการกําหนดนโยบาย
จึงมี 2 กรณี คือ 

2.1  การกําหนดนโยบายตามวัตถุประสงค                                                                                                     
2.2.1  ตองตั้งอยูบนรากฐานของหลักการดาํเนินงานที่เขาใจกันด ี
2.2.2  ตองไมขัดแยงกันเด็ดขาด 
2.2.3  ควรมีลักษณะประสานสัมพันธกันกับนโยบายอืน่ ๆ ขององคการ 
2.2.4  ตองกะทัดรัด เขาใจงาย ควรเปนลายลักษณอักษร  
2.2.5  ควรมีลักษณะยดืหยุนไดแตหลักการแนนอน 
2.2.6  ตองมีเหตุผล 
2.2.7  ตั้งอยูบนรากฐานแหงความเปนจริง 

3. แนวปฏิบัติงาน หมายถึง ระเบียบหรือคําส่ังตามเหตุผลที่กําหนดไวในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นแนวปฏิบัติงาน จึงมีหลักเกณฑดังนี้ คือ 

3.1  ควรกําหนดใหมีการเสนอรายงานและพรอมที่จะใหคําตอบ 
3.2  ระบุหนาที่การงานแตละประเภทใหแจงชัด 
3.3  แตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตองคํานึงถึงปจจัยพื้นฐาน 
3.4  ตองจัดใหมีการประสานสอดคลองกับหลักการควบคุม 
3.5  ตองสัมพันธกับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 

ดังนั้น ในการวางแผนทําอะไรตองอยางเพิ่งรีบสรุป เพราะการวางแผนนั้นมีขั้นตอนมีหลักการ
สําคัญที่ตองยึดไวเปนเครื่องตัดสินใจในการบริหารงานอาคารสถานที่ ควรยึดหลักการพื้นฐานสําคัญ
ดังนี้ 

1. อาคารเรียน ควรเปนอาคารถาวรใชทุกฤดูกาล ถูกสุขลักษณะ จํานวนและขนาดของ
อาคารเรียน ควรเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน อาคารเรียนทุกหลังรวมทั้งอาคารประกอบ เชน หองประชุม 
โรงอาหาร โรงพลศึกษา ควรยึดหลักการดังตอไปนี้ 
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1.1 ประโยชนใชสอย ถือเอาประโยชนที่จะเกิดผลดีกับการเรียนการสอน ควรปลอดภัย
ความสงบสุข รมเย็นสําหรับนักเรียนเปนสําคัญ 

1.2 ดัดแปลงใชงานไดหลายอยาง ไมวาจะเปนฝากั้นหองเรียนหรือวัสดุอุปกรณใด ๆ 
เกี่ยวกับอาคาร แมกระทั่งตัวอาคารควรดัดแปลงแกไขเพิ่มเติมไดงายไมตองทุบทําลายหรือยุงยากเมื่อ
ตองการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

1.3 บรรยากาศเหมือนบาน สี เพดาน ผามาน ผนังหอง พื้นหอง โตะ เกาอี้ตองชวนใหนา
อยูสะดวกในการใช 

1.4 ทนทานตอการใชงานทั้งที่ถูกวิธีและไมถูกวิธี อาคารและเครื่องใชสอยควรจะแข็งแรง
ทนทานตอการใชงานอยางไมทะนุถนอม เพราะเด็กอาจจะไมรูจักใชและรักษาอยางถูกวิธี 

1.5 มีความสมบูรณ มีอาคารสถานที่และเครื่องใชสอยบริบูรณ เชน หองสมุด หองพักผอน 
โรงอาหาร สนามเด็กเลน หองน้ํา หองสวม น้ําดื่มน้ําใชบริบูรณ 

ทวีสิทธิ์ สิทธิกร (ม.ป.ป. : 60) ไดใหทัศนะไววานอกอาคารเรียนที่ดีไมควรมีสภาพลักษณะที่
แตกตางจากอาคารในชุมชนนั้นมากเกินไป อาคารเรียนควรจะสรางขึ้นมาเพื่อใหเปนเปาหมายที่ประชาชนดู
เปนตัวอยางดวย การออกแบบอาคารเรียนควรยึดหลักดังตอไปนี้ 

1. อาคารเรียนจะตองอํานวยความสะดวกใหโรงเรียนสามารถใชวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
ใหไดประโยชนที่สุด 

2. อาคารเรียนจะตองสามารถรับกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ 
ของโรงเรียนไดตรงตามวัตถุประสงค 

3. อาคารเรียนควรจะมีลักษณะแปลกใหม และความแปลกใหมนั้นตองทันสมัยแฝงไวดวย
ประสิทธิภาพและประโยชนใชสอยดวย 

4. อาคารเรียนจะตองตอบสนองความกาวหนาทางนวัตกรรมทางการศึกษาดวย 
5. อาคารเรียนจะตองไดรับการวางแผนโดยอาศัยหลักประหยัดและหลักการทางเศรษฐกิจ

เปนสําคัญ กลาวคือสามารถประยุกตและมีการพัฒนาการนักเรียนไดในดานตาง ๆ 3 ขอคือ 
5.1 ความสะดวกสบายทางกายภาพ เชน อาคารเรียนจะตองมีพื้นที่เพียงพอกับจํานวน

นักเรียน ไมแออัดจนเกินไป วัสดุกอสรางตองเปนวัสดุทีคงทนถาวร ไมกอใหเกิดอันตรายกับนักเรียน 
5.2 การสงเสริมทางดานจิตวิทยาของนักเรียน การออกแบบอาคารเรียนคํานึงถึงความ

สวยงาม ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของชุมชน รูจักดัดแปลงธรรมชาติใหเขากับ
อาคารเรียน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนและครูเกิดความภูมิใจในตัวอาคารเรียนของตนเอง 
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5.3 ประโยชนใชสอยในโครงการตาง ๆ ตัวอาคารเรียนแบงเปนสวนตาง ๆ เชน สวนที่
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สวนที่เกี่ยวกับการสอนหรือสวนที่เปนที่บริการตาง ๆ 

2. หองเรียน ควรอยูในสภาพที่ใชการได เปนสัดสวนเรียบรอย มีอุปกรณครุภัณฑประจํา
หองครบครันและอยูในสภาพดี สุขลักษณะประจําหองเปนสิ่งสําคัญ ควรปราศจากเสียง ฝุน กล่ิน ควัน
และมลภาวะอื่น ๆ แสงสวางพอเหมาะ ขนาดหองเรียนควรมีความเพียงพอกับจํานวนนักเรียนแนวโนม
ในการสรางหองเรียน พยายามใหเปล่ียนรูปแบบไปจากสี่เหล่ียมผืนผา เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ หองเรียนตองมีขนาดเหมาะสม เชน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางเมตร สําหรับนักเรียน 45 คน  
ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ถือหลักวานักเรียน 1 คนตอพื้นที่ 1.4 ตารางเมตร  

ทวีสิทธิ์ สิทธิกร (ม.ป.ป. : 62) ไดใหทัศนะไววา หองเรียนเปนหนวยหลักของโรงเรียนและ
เปนสถานที่สําหรับนักเรียนมาเรียนรูประสบการณดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดใหกับเด็ก การจัด
หองเรียนในอาคารเรียนทุกหองที่เปนไปอยางถูกสุขลักษณะจัดไดวาเปนส่ิงแวดลอมที่ชวยใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดทั้งส้ินลักษณะของหองเรียนที่เหมาะสมในระดับการศึกษาตาง ๆ มีขอสังเกตไดดังนี้ 

2.1 หองเรียนของโรงเรียนอนุบาล ควรมีพื้นที่กวางขวางมากกวาหองเรียนระดับ 
2.2 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประมาณรอยละ 50 เพราะจะตองจัดการเรียนการสอน

แบบอเนกประสงค การจัดหองเรียนของนักเรียนอนุบาลที่ดีจะตองใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวก 
เชน น้ําดื่ม อางลางมือ เปนตน 

2.3 หองเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ควรจุนักเรียนระหวาง 30 – 35 คน มีบริเวณที่
นักเรียนจะรวมกลุมสัมพันธทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญ หรือบริเวณหองเรียนชั้นประถมศึกษาสวนใหญ
สามารถใหเด็กประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว การแสดงนิทรรศการ จึงควรมีพื้นที่กวางขวางเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน เกณฑพื้นที่หองเรียนสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ควรมีประมาณ 1.50 ตารางเมตร
ตอนักเรียน 1 คน 

3. อาคารประกอบและหองพิเศษ โรงเรียนควรมีหองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล 
หองวิทยาศาสตร หองหัตถศึกษา ชายและหญิง หองศิลปะ และดนตรี หองประชุม หองอุปกรณการสอน 
และหองอนามัย หองตาง ๆ เหลานี้ตองมีอุปกรณที่จําเปนตามหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษครบครัน 
นอกจากนี้โรงเรียนควรมีอาคารประกอบที่จําเปนคือ สวม โรงฝกงาน หองปฏิบัติงานวิชาการเรือน  
การครัว เปนตน 

4. บริเวณโรงเรียน ควรคํานึงถึงสภาพความปลอดภัยของนักเรียน มีร้ัวลอมรอบ ไมมีน้ําขัง
ตกแตงบริเวณใหสวยงามรมร่ืนเหมาะในการจัดกิจกรรมและเปนที่พักผอนหยอนใจของนักเรียนควรมี
บริเวณพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน คือเฉลี่ยไมต่ํากวา 10 ตารางวาตอนักเรียน 1 คน ถานักเรียนอนุบาล
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ตองมีสนามเด็กเลน ควรมีตนไมใหความรมร่ืนเพื่อใหเด็กไดอาศัยรมเงา อีกประการหนึ่งโรงเรียนควรมี
เครื่องเลนที่มีลักษณะมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและสามารถสนองความตองการในดานพัฒนาการของ
เด็ก การอบรมนิสัยเด็ก ใหมีความรักความเปนระเบียบเรียบรอย รูจักภาระและหนาที่ใหเห็นความ
จําเปนวาอาคารบานชอง ควรจะมีร้ัว มีขอบเขต มีบริเวณเปนสัดสวนตาง ๆ ที่ถูกตองจัดระเบียบสวยงาม
เหมือนโรงเรียน 

5. สภาพแวดลอมในโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน จะตองใหสอดคลองกับ
ความตองการทางดานรางกาย จิตใจ และใหสอดคลองกับความตองการทางดานการศึกษา 

6. สภาพแวดลอมในโรงเรียน มีอิทธิพลมากในดานการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียนเกี่ยวกับบริหารอาคารสถานที่ คือ จะตองมีทัศนคติที่ดีตอการตกแตงบริเวณ จะตองวางแผนทํา
โครงการไวลวงหนา ใชผูที่มีความรูในเรื่องการตกแตง และการเพาะปลูกควบคูกันไปกับความรูในทาง
ชางการกอสราง  

รุง พูลสวัสดิ์ (2523 : 112)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับขอสังเกตบางประการที่นาสนใจในบางประการ
ในการบริหารงานอาคารสถานที่ จะชวยใหงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ  

1. ควรคํานึงถึงความสะอาด ความคงทน แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อความสุขของนักเรียน
มากกวาคํานึงถึงความสวบงามเพียงอยางเดียว 

1.1 พื้นที่หองที่ขัดมันมาก ๆ อาจทําใหเด็กล่ืนลมไดรับบาดเจ็บ 
1.2 ราวบันได มุมโตะควรมีรูปกลมมน ไมควรเปนเหลี่ยมเพราะเด็กอาจวิ่งชนได  
1.3 เสาสนามบาสเกตบอลหรือเสาวอลเลยบอลควรหอดวยกระสอบปานหรือนวมกันมิ

ใหเด็กไดรับอันตรายเวลาวิ่งชน 
1.4 ควรมีตนไมใหรมเงาอยูในบริเวณโรงเรียนมากพอสมควร ใตตนไมควรมีมานั่งสําหรับ

นักเรียนนั่งพักผอนเวลาวาง 
1.5 สนามควรสะอาดไมสกปรกหรือเปนหลุมบอ 
1.6 มีที่ดื่มน้ํา ควรมีใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัย 

2. ไมควรติดปายหนาโรงเรียนวาสถานที่ราชการหามเขา เพราะโดยหลักการบริหารการศึกษา
แลวโรงเรียนเปนศูนยชุมชน จัดขึ้นเพื่อประชาชน ดําเนินงานโดยประชาชนและเปนของประชาชน  
ประชาชนจึงเขาออกโดยสะดวกสบาย หากเกรงวามีคนมาทําความเสียหาย ผูบริหารตองใชเทคนิคใน
การบริหารดานมนุษยสัมพันธแกไข ไมควรใชอํานาจราชการกับประชาชน 

3. ตองใชประโยชนจากอาคารสถานที่ใหคุมคามากที่สุด ตอการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
โรงเรียนอยาใหเกิดการสูญเปลาเปนอันขาด โดยมุงเนนใหสงผลถึงตัวนักเรียนใหมากที่สุดเพราะเปน
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เปาหมายหลักของการดําเนินงานโรงเรียนคือ พัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียนเปนสําคัญ การจัด
อาคารสถานที่เพื่อความสะดวกของบุคลากรเปนเพียงวิถีไปสูเปาหมายดังกลาวเทานั้น การจัดอาคาร
สถานที่ใด ๆ ที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาการของเด็กเลยไมวาจะทางตรงหรือทางออมนั้น จัดไดวาเปนการ
ดําเนินงานไมตรงเปาหมาย 

4. ตองคํานึงถึงความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติที่มีและดีอยูแลว เชน บึง ลําหวย ปาไม 
หรือตนไมใหญ ซ่ึงเหลานี้หากไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือตกแตงใหสวยงามและเอื้อประโยชนได
เหมาะสม ตลอดจนการจัดสรางอาคารใหเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีอยูแลว จะเปนการประหยัด
คาใชจายและกําลังคน กําลังงาน ทั้งจะมีสวนปลูกฝงการรักษาธรรมชาติ อันเปนคุณสมบัติที่พึงประสงค
ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนได 

จิตนา สรายุทธพิทักษ (2536 : 99) ไดใหทัศนะไววา นอกจากการจัดสภาพอาคารสถานที่
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ในโรงเรียนใหปลอดภัยแลว ยังไดเสนอแนะใหโรงเรียนควรจัดบริการตาง ๆ ที่จะชวยให
นักเรียนประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยความปลอดภัยอีกดวย บริการดังกลาว
มีดังตอไปนี้ 

1. การจัดสารวัตรสวัสดิ์ภาพในโรงเรียน 
2. การหมั่นตรวจอาคารและสถานที่เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถใหความปลอดภัยแกนักเรียนได

เสมอขณะอยูในโรงเรียน 
3. การจัดหองปฐมพยาบาล  
อยางไรก็ตามงานอาคารสถานที่ ถือเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางยิ่งในขณะที่นักเรียนอยูใน

โรงเรียน การที่นักเรียนมีโอกาสไดอยูในสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ดี ยอมจะชวยใหนักเรียนมีความ
เจริญงอกงามทั้งในดานรางกายและจิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา อันเปนผลรวมชวยใหนักเรียนมี
สุขภาพดีและเปนคนดี นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนตัวอยางของสุขลักษณะตาง ๆ ที่ดีใหแกทางบานและ
ชุมชนอีกดวย 

สุชาติ โสมประยูร (2526 : 32) ไดใหทัศนะไววา การจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหถูก
สุขลักษณะ จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญมากประการหนึ่งในการจัดการศึกษา การจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ ไดแก การจัดอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน
ใหถูกหลักสุขาภิบาล การกําจัดขยะมูลฝอยและเหตุรําคาญตาง ๆ การจัดน้ําดื่มน้ําใช การรักษาความ
สะอาดทั่วไป การซอมแซมสิ่งชํารุดทรุดโทรม การจัดตกแตงหองเรียน  

จรินทร ธานีรัตน (2524 : 41 – 42) ไดใหทัศนะไววา การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนเพื่อใหผลดีตอ
นักเรียนและบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนวามีหลักเกณฑอยู 4 ประการ คือ 
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1. จัดโรงเรียนใหมีความสะดวกสบายตาง ๆ อันจะชวยสงเสริมความเจริญและพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียนทั้งทางกายและทางจิตใจ 

2. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่นาอยู สะอาด สวยงาม รมร่ืน สงเสริมสุขภาพทางจิตและ
สภาพทางจิตใจอันที่จะไดรับการศึกษาใหไดผล 

3. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ  
4. จัดโรงเรียนใหเปนที่ปลอดภัยจากโรคติดตอตาง ๆ 
สรุปวา การจัดสภาพอาคารสถานที่นั้นเปนเรื่องที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ การจัดโรงเรียน

ใหมีความสะดวกสบายตาง ๆ อันจะชวยสงเสริมความเจริญและพัฒนาการของนักเรียน จัดสถานที่ให
สะอาด สวยงาม รมร่ืนเพื่อสงเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการคํานึงถึงความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุ
และอันตรายตาง ๆ  
 
แนวคิดในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

อาคารสถานที่เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหโรงเรียนดําเนินงานไปไดโดยสะดวก
อาคารสถานที่เปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินของโรงเรียน เชนเดียวกับบานเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของคนจึงควรที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานดานนี้ ในการบริหารงานทั่วไป 
งาน อาคารสถานที่เปน 1 ใน 4 ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญและใชเวลาในการบริหารงานดานนี้ให
เหมาะสม  

การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน อาศัยแนวคิดดังนี ้
1. การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมมีความสําคัญในฐานะที่ใหความสะดวก

และสงเสริมการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของโรงเรียน ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญและใชเวลาใน
การบริหารงานดานนี้อยางเหมาะสม 

2. งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีขอบขายครอบคลุมถึงการจัดสราง การบํารุงรักษา 
การควบคุมดูแล และการประเมินผลการดําเนินงาน                                                                                                              

3. บริหารมีบทบาทหนาที่หลายประการในการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียน ดังนั้นการทราบบทบาทหนาที่และปฏิบัติไดครบถวน จะทําใหงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารงานตามขั้นตอนของกระบวนการบริหาร จะทําใหการดําเนินงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. ในการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําเปนตองอาศัยแนวคิดหลายประการ
มาประกอบการพิจารณา เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 
1.    การบริหารงานอาคารสถานที่ 
2.    การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
3.    การปองกนัอุบัติเหตใุนโรงเรียน 

วิจิตร วรุตบางกูร (2524 : 89) ไดใหทัศนะไววา ความสําคัญของอาคารสถานที่ตอการจัดการ
เรียนการสอนไววา ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนมีสวนสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน
อยูมาก ลักษณะรูปราง และการจัดสภาพหองเรียนมีผลตอกิจกรรมและปฏิกิริยาโตตอบของนักเรียนดวย 
ส่ิงเหลานี้อาจทําใหการเรียนการสอนเปนไปโดยราบรื่นหรืออาจจะขัดของขลุกขลักได สวนแนวความคิด
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 2) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหาร 
งานอาคารสถานที่ไว 5 ประการ คือ  

1. เปนงานบริหารที่ใหความสะดวกแกการดําเนินงานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการ 
2. เปนงานบริหารที่สงเสริมใหการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปโดยสะดวก

และมีประสิทธิภาพ 
3. เปนการบริหารงานเพื่อเตรียมพรอมที่จะรับรองความคิด ความเปลี่ยนแปลงทางการ

จัดการศึกษา เชน การเพิ่ม การลดของจํานวนนักเรียน หรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
4. เปนการบริหารที่สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอมและพอใจในการประกอบกิจกรรม

การเรียน 
5. เปนการบริหารงานที่มีสวนเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหพรอมที่จะ

ปฏิบัติงานในหนาที่ 
รุง พูลสวัสดิ์ (2527 : 111) ไดใหทัศนะไววาอาคารสถานที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการ

ชวยเสริมสรางความเจริญงอกงามทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคมของนักเรียนและบุคลากรอยูมาก 
อาคารสถานที่ยังใชเปนที่พบปะสังสรรคระหวางนักเรียนตอนักเรียน ครูตอนักเรียน ครูตอครู ครูตอ
ผูบริหาร ผูบริหารตอนักเรียนและผูบริหารโรงเรียนกับประชาชนทั่วไปอีกทั้งเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดังนั้นอาคารสถานที่จึงเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรม
การศึกษาแกบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้อาคารสถานที่ยังเปนแหลงที่ใหการศึกษา เพื่อหลอหลอมใหเปน
คนดี อยูในสังคมไดอยางปกติสุข ฉะนั้นผูบริหารการศึกษาจึงตองใหรอบคอบเพื่อจะไดเกิดประโยชน
แกโรงเรียนและทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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ความหมายของการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่ผูบริหารใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินงานอาคารสถานที่
รวมกับบุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2541 : 102) 

ชลิต พุทธรักษา (2529 : 142) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการบริหารงานอาคารสถานที่วา 
คือ การที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่เทาที่มีอยูจัดการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ใหดําเนินไปสู
เปาหมายที่ตองการ และการดําเนินงานจะไดผลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝายที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับโรงเรียน 

สมพงศ เกษมสิน (2523 : 6) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการบริหารไววา “การบริหาร 
คือ การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative resources) มาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” 

พนัส หันนาคินทร (2524 : 3) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ “การบริหาร หมายถึง การที่ผูบริหารใช
อํานาจที่มีอยู ไมวาจะเปนอํานาจไดจากตัวบทกฎหมาย (พระเดช) หรืออํานาจที่เกิดจากความดีงามที่มี
ในตัวเอง เชน ความรอบรูและความเปนผูมีศีลธรรม มีน้ําใจ (ที่รวมเรียกวา พระคุณ) ก็ตาม จัดให
องคประกอบตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ไดทํางานประสานกัน
เพื่อไปสูจุดหมายที่ตองการ” 

สุเทพ ทองประดิษฐ และถาวร สารวิทย (2521 : 453 – 454) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ ความหมาย
ของงานอาคารสถานที่ไววา การที่ผูบริหารโรงเรียนใชอาคารและสถานที่ตลอดจนบริเวณในโรงเรียน
ในการใหบริหารแกนักเรียนในดานตาง ๆ โดยที่ผูบริหารจะตองใชวิธีการอยางมีระเบียบแบบแผน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางมากที่สุด  

เฮอรเบิรท ซิมมอน (Simon.1970 : 3) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ ความหมายของการบริหารไววา 
การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน คือ  

1.  บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
2.  รวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
3.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 

ความหมายของการบริหาร หมายถึง การจัดการ การควบคุม การอํานวยการ การบริการและ
การประสานงาน ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลดําเนินกิจกรรม ดําเนินการโดยมีผูบริหารหรือผูนํา ซ่ึงเปน
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ผูใชอํานาจพระเดชและพระคุณโดยอาศัยศาสตรและศิลปะในการบริหาร สามารถนําเอาทรัพยากรหรือ
ปจจัยในการบริหาร มาประกอบการหรือดําเนินการตามกระบวนการการบริหาร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและพึงพอใจของคนทุกฝาย 

ความหมายของอาคารสถานที่ (School building) 
วสันต ธีระนุรักษ (2521 : 2) ไดใหทัศนะไววา อาคารสถานที่ หมายความวา ตึก บานเรือน 

ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นใด ซ่ึงบุคคลไดเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
รวมทั้งอัฒจันทร หรือส่ิงปลูกสรางอันเปนชุมชนของประชาชน ไมวาในรมหรือกลางแจงและโดย
เฉพาะที่ซ่ึงติดตอกับทางสาธารณะนั้น ใหหมายความถึง สะพาน อุโมงค ทอ หรือรางระบายน้ําเพื่อการ
สุขาภิบาล ร้ัวหรือกําแพงกับทั้งประตูร้ัวหรือกําแพงนั้น ปายโฆษณาอันติดไวอยางถาวร ซ่ึงมีขนาดเกิน  
1 ตารางเมตร รวมทั้งอูเรือ คนเรือ เขื่อน ทาน้ําหรือทาจอดเรือดวย 

ดังนั้น การบริหารงานอาคารสถานที่ หมายถึง การที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่เทาที่มีอยู
ดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนรวมกับบุคลากรในโรงเรียนใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 

1. อาคารเรียนถาวร อาคารกึ่งถาวร อาคารชั่วคราว ซ่ึงรวมถึงหองเรียนและหองพิเศษตาง ๆ 
เชน หองสมุด หองพยาบาล หองพักครู หองพัสดุ หองปฏิบัติการทางภาษา หองวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร 
หองโสตทัศนูปกรณ ฯลฯ 

2. อาคารประกอบหรือส่ิงปลูกสรางอื่น เชน อาคารเอนกประสงคโรงฝกงาน บานพักนักเรียน 
บานพักนักการภารโรง สวม เรือนเพาะชํา ร้ัว ถังประปา ศาลาพัก บอน้ํา สระน้ํา โรงอาหาร เสาธง ฯลฯ 

3. บริเวณโรงเรียน เชน สนาม ถนน ที่พักผอนหยอนใจ สวนหยอม แปลงเกษตร สนามเด็กเลน 
เปนตน 

สมพงษ แผนชัยภูมิ (2542 : 13)  สรุปไดวา การบริหารอาคารสถานที่ หมายถึง การที่ผูบริหาร
สถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอ 
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษาใหไดรับประโยชนสูงสุดนั่นเอง 

ความหมายของสิ่งแวดลอม                                                         
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 3) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายวา ส่ิงแวดลอม 

หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางอยูรอบ ๆ ตัวมนุษย ทั้งส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรม (จับตองไดและ
มองเห็นได) และเปนนามธรรม (เชน วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน 
เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยสวนหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลาย
อีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได ส่ิงแวดลอมเปนวงจร หรือวัฏจักรซ่ึงเกี่ยวของกันทั้งระบบ 
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วรรณ พิธิยานุวัฒน (2519 : 31) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายไววา “ส่ิงแวดลอม หมายถึง 
สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นที่มีอิทธิพลตอบุคคล เชน บริเวณสถานที่ตั้งของ
อาคารตาง ๆ ตลอดจนบริเวณตาง ๆ รวมทั้งการถายอากาศ แสงสีและเสียง ซ่ึงมีอิทธิพลในการสราง
บรรยากาศตอบุคคล ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท            

1.  สภาพแวดลอมเกี่ยวกับเพื่อน เชนพฤติกรรมของเพื่อน 
2.  สภาพแวดลอมในหองเรยีน เชน พฤติกรรมการสอนของอาจารย 
3.  สภาพแวดลอมเกี่ยวกับการบริหาร 
4.  สภาพแวดลอมเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
สํานักงานการประถมศึกษา (2528) ไดใหทัศนะไววาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน หมายถึง สภาพ

และส่ิงที่จัดใหบริการในโรงเรียน ไดแก 
1.  พื้นที่สรางโรงเรียน 
2.  อาคารเรียนและสิ่งกอสราง 
3.  หองเรียนและเครื่องใชในหองเรียน 
4.  การถายเทอากาศและแสงสวาง                                                                                                                        
5.  เสียง 
6.  หองพยาบาล 
7.  โรงอาหาร 
8.  โรงครัว 
9.  สนาม 
10.  น้ําดื่มน้ําใช   
11.  สวมและที่ปสสาวะ 
12.  การกําจัดขยะมูลฝอย 
13.  การกําจัดน้ําโสโครก 
14.  การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษา 
15.  การสํารวจสภาวะทางดานสุขาภิบาลในโรงเรียน 
อดิสัย ชาติกําแหง (2537 : 58) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของ การบริหารงานอาคาร

สถานที่วา งานบริหารอาคารสถานที่หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพื่อใหใชในการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและไดผลตามเปาหมาย 
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 197) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายวา งานบริหารอาคารสถานที่ 
หมายถึง การรูจักหา รูจักใชอาคารใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งการควบคุมดูแลรักษาการใหบริการแก
ชุมชน และการรูจักสงเสริมทะนุบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ที่มีอยูใหคงสภาพดีและสนองความตองการ
ไดอยางเพียงพอ อาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอน
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาเรามุงใหการเรียนการสอนบรรลุอยางสมบูรณแลว ก็จําเปนตองจัด
อาคารสถานที่ของโรงเรียนใหอยูในสภาพดี ถูกหลักวิชาเอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
และประหยัดที่สุดดวย โดยนัยสากล ส่ิงแวดลอม หมายถึง สรรพส่ิง ขอกําหนด กฎเกณฑ และกิจกรรม
ทั้งหลายที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยทําขึ้น ส่ิงแวดลอมสามารถแบง
ออกเปน 2 หมวดใหญ ๆ  

1. ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ น้ํา ดิน พลังงาน มนุษย สัตว และพืช 
เปนตน 

2. ส่ิงที่มนุษยประดิษฐขึ้น ไดแก อาคารสถานที่ ตู โทรทัศน รถยนต ตูเย็น ฯลฯ รวมทั้ง
ระบบการจัดการ กิจกรรม ขอกําหนดกฏเกณฑ นันทนาการ วัฒนธรรม การปกครอง ศิลปกรรม ศาสนา 
เศรษฐกิจ ฯลฯ 

ปริญญา อังศุสิงห (2521 : 48 – 49) ไดใหทัศนะไววา ส่ิงแวดลอมความสัมพันธและเกี่ยวของ
กับมนุษยเปนอยางยิ่ง ดังนั้นสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงมีทั้งผูบริหาร 
ครู อาจารย เจาหนาที่ และนักเรียน ดวยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงตองจัดสรางสภาพแวดลอมหรือส่ิงแวดลอม
ตาง ๆ ใหชวยในการสรางบรรยากาศใหนาอยู ไมทําใหเกิดสิ่งแวดลอมเปนพิษ ซ่ึงหมายถึง การทําให
เปรอะเปอนสกปรก เชน อากาศ น้ํา พื้นที่ อาหาร เสียง และอื่น ๆ สาเหตุสวนใหญที่ทําใหส่ิงแวดลอม
สกปรกนั้นเนื่องมาจากมนุษยเปนผูสรางทั้งสิ้น ส่ิงแวดลอมเปนพิษซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษยทั้ง
โดยตั้งใจและไมตั้งใจ จําแนกได 4 ประเภทใหญ ๆ คือ  

1. น้ําเปนพิษ ซ่ึงหมายถึง น้ําดื่มน้ําใชสกปรก ซ่ึงเกิดจากการซักลางและใชลางสิ่งสกปรก 
โดยไมมีการระบายน้ํา ปลอยน้ําใหน้ําขังและเสีย หรือเกิดจากการทิ้งของเสียลงแมน้ํา ลําคลอง และน้ํา
เสียอันเกิดจากบรรยากาศที่เสีย ทําใหน้ําพลอยเนาเสียไปดวย 

2. อากาศเปนพิษ ซ่ึงหมายถึง อากาศสกปรกอันเกิดจากการหุงหาอาหารของมนุษยพรอม
กับอุบัติของธรรมชาติ เชน การระเบิดของภูเขาไฟ อากาศเปนพิษ ซ่ึงเกิดจากฝุนละออง เขมาควันไฟ 
เถาถาน หมอกควัน กล่ินเนาเหม็น กาซตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหคนเดือดรอน 

3. ของเสียเปนพิษที่เปนของแข็ง ไดแก เศษขยะสิ่งปฏิกูลของโสโครกตาง ๆ ที่ทิ้งลงสูพื้นดิน
นานเขาก็เกิดการเนาเหม็น ทําใหเปนพิษได 
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4. เสียงเปนพิษ ซ่ึงเปนเสียงที่รบกวนประสาท เปนการทําลายความสงบสุข บั่นทอนจิตใจ
และรางกาย จนเปนผลทําใหคนเปนโรคประสาทไดงาย ๆ เหมือนกัน 

ส่ิงแวดลอมจึงเปนสวนสําคัญในโรงเรียนที่ตองจัดการวางแผนปองกันแกไข และพัฒนาใหมี
ส่ิงแวดลอมที่ดี เพราะสิ่งแวดลอมที่ดีมีอิทธิพลตอสุขภาพอนามัย ทั้งทางกายและจิตใจของบุคลากรใน
โรงเรียนไดเปนอยางดี เพราะในวันหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปแลวมนุษยจะอยูภายใตสภาวะแวดลอมทั่ว ๆ ไป
ของการดํารงชีวิตประจําวัน สรุปแลวตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงในวันหนึ่ง ๆ  มนุษยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
และนับวันจะเพิ่มความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ   

พอสรุปไดวา สภาพแวดลอมในโรงเรียน เปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตองคอยดูแล 
เอาใจใสเพราะสภาพแวดลอมทําใหคนเปลี่ยนแปลงไปไดดีหรือไม สภาพแวดลอมมีสวนทําดวย เพราะ
สภาพแวดลอม เชน แสงสวาง การถายเทอากาศ เสียง สี เหลานี้มีสวนกระทบกับผูอยูในสถานศึกษา
ตลอดเวลา จึงมีอิทธิพลตอบุคลากร ผูบริหารจึงตองเขาใจหลักการจัด การปรับ การบริการ ใหสภาพแวดลอม
สถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู เพื่อเปนเครื่องชวยใหการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบได
บรรลุเปาหมายที่วางไวอยางดี 
       
ความสําคัญของการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 
                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 14) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับแสดง
ผลสรุปจากการประชุมระดมความคิดเรื่องบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตอการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนวา อาคารสถานที่ เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่
ชวยใหโรงเรียนดําเนินงานไปไดสะดวก อาคารสถานที่เปนส่ิงจําเปนตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
เชนเดียวกับบาน จําเปนตอการดํารงชีวิตของคน จึงควรที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงาน
อาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับความสําคัญของงาน ผลสรุป จากการประชุมระดมความคิดเรื่องบทบาท
หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเรื่องนี้มีวา ผูบริหารควรใชเวลาบริหารงานอาคารสถานที่
สัปดาหละ 3 – 4 ช่ัวโมง แลวแตขนาดของโรงเรียน และการบริหารงานอาคารสถานที่จะมีความสําคัญ
ในระดับใดก็ตาม แลวแตสภาพปญหาของแตละโรงเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 90) ไดใหทัศนะไววา การบริหาร 
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีความสําคัญพอสรุปไดดังนี้ 

1. เปนการบริหารงานที่ใหความสะดวกแกการดําเนินงานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการ     
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2. เปนการบริหารงานที่สงเสริมใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปโดยสะดวก
และมีประสิทธิภาพ 

3. เปนการบริหารงานเพื่อเตรียมพรอมที่จะรองรับความคิดและความเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา เชน การเพิ่มหรือลดของจํานวนนักเรียน 

4. เปนการบริหารงานที่สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอม และพอใจในการประกอบกิจกรรม
นักเรียน 

5. เปนการบริหารงานที่มีสวนเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหพรอมที่จะปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 

นอกจากความสําคัญโดยสรุปทั้ง 5 ประการแลว อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมยังมีประโยชน
ดังตอไปนี้ คือ 

1. เปนที่ประกอบการเรียนการสอนโดยตรง   
2. เปนที่เก็บวัสดใุนการดําเนินงานตาง ๆ   
3. เปนสื่อการเรียนอยางด ี                                                                                                                                  
4. เปนสถานที่ประกอบกิจกรรมนอกหองเรียนของนักเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือ 

จากการเรียนการสอน 
5. เปนที่ประกอบกิจกรรมของการบริหารงานโรงเรียนทุกงาน 
6. มีสวนในการกลอมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียน 
7. มีสวนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยการอํานวยประโยชนแกชุมชนในการ

ประกอบกิจกรรมตาง ๆ 
เมื่ออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีประโยชนดังกลาวมาแลว จึงควรที่ผูบริหารจะตองให

ความสําคัญตอการบริหารงานดานนี้ใหมากพอสมควรตามความจําเปนของงาน และแบงเวลาใหแกการ
บริหารงานดานนี้ ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม 

วิจิตร วรุตบางกูร (2524 : 16) ไดใหทัศนะไววาความสําคัญของอาคารสถานที่ไววา โดยหลักการ
บริหารการศึกษาแลว อาคารสถานที่ถือวาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตร 

โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2536 (2536 : 90) ไดใหทัศนะไววา สําหรับการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2536 
กลาวถึงหลักการการจัดการอาคารและการจัดสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมวา หมายถึง การกําหนดตําแหนง
ของอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ ของโรงเรียนใหเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยอยาง
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เต็มที่ เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และเกิดสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนจัดส่ิงแวดลอมที่สวยงาม  
ซ่ึงความเหมาะสมนั้นพิจารณาไดจาก 

1. การแบงสัดสวนพื้นที่ของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนอยางชัดเจน เชน พื้นที่อาคารสําหรับ
การเรียนการสอน พื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พื้นที่สําหรับการฝกงาน พื้นที่สําหรับ
กําจัดสิ่งปฏิกูล เปนตน 

2. การวางผังบริเวณปลูกสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ เชน ถูกตองตามทิศทางลม 
เอื้อตอการรับแสงสวางและปองกันเสียงรบกวนได 

3. การจัดใหมีทางเดินเทาระหวางอาคาร เชน ทําทางเดินที่มีหรือไมมีหลังคาเชื่อมระหวาง
อาคารตาง ๆ โดยจัดทําจากวัสดุในทองถ่ิน หรือใชพันธุไมที่ใหรมเงา พันธุไมเล้ือยหรือพันธุไมพุมดอก 
เปนตน 

4. การอนุรักษสภาพแวดลอมที่จะใหความสดชื่นและรมเงาแกนักเรียน เชน ตนไม สนามหญา 
สระน้ํา ทางน้ําธรรมชาติ ไมดอกไมประดับ รวมทั้งจัดใหมีระบบการกําจัดขยะเปยกขยะแหงใหหมดไป 
หรือปรับปรุงเพื่อกลับมาใชใหมในรูปอ่ืน เชน การทําปุยหมัก เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
คุณคาของธรรมชาติ จะไดเกิดความหวงแหนและปรารถนาที่จะธํารงความเปนธรรมชาติใหคูกับ
ประเทศชาติตลอดไป 

สุปรีชา หิรัญโร (2524 : 182) ไดใหทัศนะไววา ความสําคัญของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
วา อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม นอกจากจะเปนที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความสมบูรณเอ้ืออํานวย
ตอการเรียนแลว ยังเปนที่พบปะสังสรรค มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางครู นักเรียน ผูบริหารโรงเรียน 
และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้แลวอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในโรงเรียนยังมีอิทธิพลตอการ
หลอหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม สติปญญา และสังคมของนักเรียนและครูอีกดวย และยังใหความเห็น
เพิ่มเติมวาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดีมีสวนชวยทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู 
กอใหเกิดความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในสถาบัน ซ่ึงจะมีผลไปถึงความพยายามที่จะสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ และสรางชื่อเสียงเกียรติยศใหกับตนเองและสถาบัน 

ภิญโญ สาธร (2519 : 403 – 405) ไดใหทัศนะไววา ลักษณะอาคารสถานที่ของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ดีควรยึดหลักการดังนี้ 

1. ประโยชนใชสอย อาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมศึกษาตองถือเอาประโยชนใชสอย
ที่จะเกิดผลดีกับการเรียนการสอน และความสะดวกปลอดภัยสงบสุข รมเย็น สําหรับนักเรียนที่ยังอยูใน
วัยเด็กเล็กเปนสําคัญ 
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2. ดัดแปลงไดหลายอยาง ผนังกั้นหองเรียนหรือวัตถุอุปกรณใด ๆ เกี่ยวกับอาคารพยายาม
ใหดัดแปลงแกไขเพิ่มเติมไดโดยไมตองทุบทําลาย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกตอการขยายตอเติมและการจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

3. บรรยากาศเหมือนบานสําหรับเด็กพยายามจัดบริเวณโรงเรียนใหมีสภาพรมร่ืนคลายบาน
ที่อบอุน ซ่ึงชวยใหเด็กรักและอยากมาโรงเรียน 

4. ขยายโรงเรียนไดสะดวก เนื่องจากพลเมืองเพิ่มมากขึ้น ผูบริหารตองคํานึงถึงวาพรอมที่
จะขยายไดทั้งแนวนอน และไดทั้งแนวตั้ง 

5. ทนทานตอการใชงานทั้งถูกวิธีและไมถูกวิธี 
6. สมบูรณ คือการมีอาคารสถานที่และเครื่องใชสอยสมบูรณครบเพียงพอตอความตองการ

และการใชของนักเรียน 
7. ผูปกครองและชาวบานในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมาขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน

เปนครั้งเปนคราวไดสะดวกเพราะโรงเรียนเปนศูนยประชาคมหรือศูนยสังคม 
ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2522 (กรมสามัญ

ศึกษา 2524 : 1 – 22 ) ดังนี้คือ 
1. โรงเรียนตั้งอยูใกลยานชุมชนหรือยานที่พักอาศัยของนักเรียน นักเรียนรอยละ 95 ขึ้นไป

เดินทางไปโรงเรียนใชเวลาไมเกิน 45 นาที 
2. สภาพที่ตองของโรงเรียนตองไมเปนที่ลุมเกินไป (ที่ลุม หมายถึง พื้นที่ที่มีระดับต่ํากวา  

บริเวณขางเคียง มีน้ําขังหรือน้ําทวมถึงเปนครั้งคราว ไมรวมถึงกรณีที่ทวมตามฤดูกาล) 
3. โรงเรียนมี ที่ดินตามเกณฑ ตอไปนี้ 

                    ขนาด 1 – 24 หองเรียน มีที่ดินไมต่ํากวา 6 ไร 
                    ขนาด 25 – 36 หองเรียน มีที่ดินไมต่ํากวา 9 ไร 
                    ขนาด 37 – 48 หองเรียน มีที่ดินไมต่ํากวา 12 ไร 
                    ขนาด 49 – 60 หองเรียน มีที่ดินไมต่ํากวา 15 ไร 

4. บริเวณโรงเรียนไดรับการดูแลตกแตงอยางเหมาะสม สวยงาม สะอาด เรียบรอยรมร่ืนอยู
เสมอ มีไมดอก ไมยืนตน ที่นั่งพักผอน ถนน ทางเดิน สนามและเครื่องกั้นเขต 

5. โรงเรียนตั้งอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีงาม บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนไมมีแหลงเสื่อมโทรมทางดาน
ศีลธรรม (แหลงเสื่อมโทรมทางศีลธรรม หมายถึง แหลงยาเสพติด แหลงโสเภณี แหลงการพนัน สถาน
อาบอบนวด บาร ไนตคลับ ฯลฯ) 
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6. บริเวณภายในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ ไมมีน้ําขัง ไมมีน้ําครํา ไมมีกองขยะหรือส่ิงปฏิกูล 
รวมทั้งส่ิงซ่ึงจะเปนอันตรายตอครูและนักเรียน 

7. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนถูกสุขลักษณะ ไมมีน้ําขัง ส่ิงปฏิกูล ไมมีส่ิงรบกวนหรือส่ิงที่เปน
ภัยตอสุขภาพหรืออันตรายตอครูและนักเรียน 

8. ที่ตั้งของอาคารถูกสุขลักษณะ (หมายถึง ที่ตั้งอาคารอยูหางจาก เสียง กล่ิน ควัน ฝุน 
รบกวน)                                                                         

9. โรงเรียนตองมีผังบริเวณเต็มรูป 
หลักการบริหารงานอาคารสถานที่ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดบทบัญญัติ 10 ประการ เพื่อใหโรงเรียนไดมีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา ตามจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2542 ในบทบัญญัติที่เปนหลักการ
และเปนแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ก็คือ บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน หรือของสถานศึกษา
ที่เอื้อตอการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มุงเนนการเรียนการสอนตามธรรมชาติ 
โดยนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและปลูกฝงเรื่องความสะอาด ความมีวินัย เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีความรักสามัคคี 
รวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมร่ืน มีตนไม แหลงน้ํา บอน้ํา ไรฝุน ไรมลภาวะ เปนโรงเรียนที่มี
ความพรอม มีแผนผังเต็มรูปแบบ มีหองเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการ ตลอดจนสนาม
กีฬาครบครัน โดยใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2538 : 9) 
                   กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 19 – 20) ไดใหทัศนะไววา หลักการในการบริหารงานทั่ว ๆ ไปที่
ประสบผลสําเร็จและสามารถนํามาใชในการบริหารการศึกษาซึ่งรวมหมายถึงการบริหารงานอาคาร
สถานที่ พอสรุปได 15 ประการ ดังนี้ 

1. ตองกําหนดนโยบายไวชัดเจนแนนอน เพื่อผูปฏิบัติงานจะไดเขาใจนโยบายของหนวยงาน
และปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นอยางถูกตอง 

2. มีศูนยกลางอํานวยการ โดยจัดบุคลากรใหรับผิดชอบในการทํางานนั้น ๆ โดยตรง 
3. ระบุหนาที่การทํางานอยางกระจางชัด กําหนดหนาที่ความสําคัญในการปฏิบัติงานพรอม

ทั้งระบุการแบงปนทรัพยากรในการบริหารงานใหเหมาะสมกับลักษณะของหนวยงานและประสานงาน 
กันดวย 

4. จัดใหมีระบบการทํางานอยางเหมาะสม 
5. มีการอํานวยการที่ดี 
6. จัดใหหนวยงานสนองตอภาวะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
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7. จัดหารบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน 
8. ความรับผิดชอบและอํานาจควบคูไปดวย 
9. การออกคําส่ังควรทําตามลําดับขั้นสายการบังคับบัญชา 
10. ควรมีการวางแผนการทํางานทุกขั้นตอน 
11. ควรคํานึงถึงหลักประสานงาน เพื่อใหงานรุดไปขางหนาและเกิดความคลองตัว 
12. จะตองสรางงานและติดตามงาน 
13. มีการพิจารณาความดีความชอบดวยความยุติธรรม 
14. คํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ขวัญกําลังใจ 

การสื่อความหมาย ความขัดแยง และความพึงพอใจในการทํางานเปนตน 
หลักการอยางกวาง ๆ ในการบริหารหนวยงานที่ไดกลาวมา จะมีประสิทธิภาพยอมขึ้นอยูกับ

ผูบริหารที่จะใชวิธีการบริหารอยางมีหลักเกณฑและมีขั้นตอนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ผูบริหารยังจําเปนตองมีศิลปะในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ มีศิลปะในการสั่งงาน มีศิลปะ 
ในการติชม มีศิลปะในการวางตัว มีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น มีศิลปะในการรักษาสามัคคีในหมู
คณะ มีศิลปะในการสงเสริมผูใตบังคับบัญชา และมีศิลปะในการปรับปรุงตนเอง  เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีหลักการสําหรับผูบริหารการศึกษาจําเปนตองใชในการบริหารงานใหบรรลุผล 
กลาวคือ 

1. ตองมีการระบุหรือกําหนดความมุงหมายที่แนนอนลงไป มีการแจงแนวปฏิบัติใหเปนที่
เขาใจโดยทั่วไป 

2. ควรแบงงานในหนวยงานออกเปนหมวดหมู เปนฝาย หรือเปนงานเฉพาะอยางและมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องไป 

3. กําหนดใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ แบงงานเปนขั้นตอนและสัมพันธกันทั้งระบบ 
4. ในการบริหารงานโรงเรียน อาจจัดฝายธุรการเปนอํานวยการทํางานเปนแหลงกลางที่ครู 

นักเรียน และผูเกี่ยวของจะมารับบริการได 
5. สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรจะไดเตรียมการไวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหม ๆ 
6. มีการจัดทําโปรแกรมการศึกษา โครงการศึกษา โครงการสอนหรือแผนการสอน 
7. การจัดการเรียนการสอน ควรใชคนที่มีความสามารถเฉพาะ 
8. มีการวางแผนการศึกษา หรือแผนการทํางานเปนระยะ ๆไป  
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9. ควรมีการติดตามงาน โดยสังเกตการทํางาน หรือสังเกตการสอน จัดใหมีการนิเทศขึ้น
เมื่อเห็นวาจําเปน 

10. จัดทําหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการพิจารณาความดีความชอบ 
หลักการอยางกวาง ๆ ในการบริหารหนวยงานที่ไดกลาวมา จะมีประสิทธิภาพยอมขึ้นอยูกับ

ผูบริหารที่จะใชวิธีการบริหารอยางมีหลักเกณฑและมีขั้นตอนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ผูบริหารยังจําเปนตองมีศิลปะในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ มีศิลปะในการสั่งงาน มีศิลปะใน
การติชม มีศิลปะในการวางตัว มีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น มีศิลปะในการรักษาสามัคคีในหมูคณะ  
มีศิลปะในการสงเสริมผูใตบังคับบัญชา และมีศิลปะในการปรับปรุงตนเอง  เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีหลักการสําหรับผูบริหารการศึกษาจําเปนตองใชในการบริหารงานให
บรรลุผล กลาวคือ 

1. ตองมีการระบุหรือกําหนดความมุงหมายที่แนนอนลงไป มีการแจงแนวปฏิบัติใหเปนที่
เขาใจโดยทั่วไป 

2. ควรแบงงานในหนวยงานออกเปนหมวดหมู เปนฝาย หรือเปนงานเฉพาะอยางและมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องไป 

3. กําหนดใหมกีารดําเนินงานอยางเปนระบบ แบงงานเปนขั้นตอนและสัมพนัธกันทั้งระบบ 
4. ในการบริหารงานโรงเรียน อาจจัดฝายธุรการเปนอํานวยการทํางานเปนแหลงกลางที่ครู 

นักเรียน และผูเกี่ยวของจะมารับบริการได 
5. สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรจะไดเตรียมการไวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหม ๆ 
6. มีการจัดทําโปรแกรมการศึกษา โครงการศึกษา โครงการสอนหรือแผนการสอน 
7. การจัดการเรียนการสอน ควรใชคนที่มีความสามารถเฉพาะ 
8. มีการวางแผนการศึกษา หรือแผนการทํางานเปนระยะ ๆไป  
9. ควรมีการติดตามงาน โดยสังเกตการทํางาน หรือสังเกตการสอน จัดใหมีการนิเทศขึ้น

เมื่อเห็นวาจําเปน 
10. จัดทําหลักเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการพิจารณาความดีความชอบ 
ทวีสิทธิ์ สิทธิกร (2541 : 17 – 20) ไดใหทัศนะไววาหลักการขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน

อาคารสถานที่ไว คือ การบริหารอาคารเรียน หองเรียน อาคารประกอบและหองพิเศษ บริเวณโรงเรียน
และสภาพแวดลอมในโรงเรียน ซ่ึงพอจําแนกไดพอสังเขป ดังนี้ 
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1. อาคารเรียน ควรเปนอาคารถาวรใชไดทุกฤดูกาล ถูกสุขลักษณะ จํานวนของอาคารเรียน 
ควรเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน อาคารเรียนทุกหลังรวมทั้งอาคารประกอบ เชน หองประชุม โรงอาหาร 
โรงพลศึกษา โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย สามารถดัดแปลงการใชงานไดหลายงานการจัดบรรยากาศ
และการตกแตงเหมาะสม ทนทานตอการใชงาน รวมทั้งควรมีเครื่องใชไมสอยไวอํานวยความสะดวก 

ทั้งนี้ อาคารเรียนจะตองอํานวยความสะดวกใหไดใชวัสดุทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
จะตองสามารถรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค อาคาร
เรียนมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยดานการใชสอย ที่ตอบสนองความกาวหนาทางนวัตกรรมทาง
การศึกษา การวางแผนอาคารเรียนยึดหลักประหยัด และหลักการทางเศรษฐกิจ คือสามารถประยุกตให
นักเรียนไดรับความสะดวกสบายทางกายภาพ นักเรียนและครูมีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในการ
ใชชีวิตอยูภายในอาคาร ซ่ึงควรออกแบบใหเสริมสรางความรูสึกที่ดีรวมทั้งการแบงสวนตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนใชสอย เชน แบงเปนสวนพื้นที่ของงานบริหาร หรือสวนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. หองเรียน ควรอยูในสภาพที่ใชการได เปนสัดสวนเรียบรอย มีอุปกรณครุภัณฑประจํา
หองครบครันและอยูในสภาพดี สุขลักษณะประจําหองเปนสําคัญ ควรปราศจากเสียง ฝุน กล่ิน ควัน 
และมลภาวะอื่น ๆ แสงสวางพอเหมาะ ขนาดหองเรียนควรมีความเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเหมาะสม
กับระดับการศึกษา  

3. อาคารประกอบและหองพิเศษ โรงเรียนควรมีหองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล 
หองวิทยาศาสตร หองหัตถศึกษา หองศิลปะและดนตรี หองประชุม หองอุปกรณการสอน และหอง
อนามัย ในสวนของอาคารประกอบที่จําเปน เชน สวม โรงฝกงาน หองปฏิบัติงานวิชาการเรือน หรือการครัว 
เปนตน ซ่ึงหองตาง ๆ ดังกลาวควรตองมีอุปกรณจําเปนตามหลักสูตรครบครันดวย 

4. บริเวณโรงเรียน ควรคํานึงถึงสภาพความปลอดภัยของนักเรียน มีร้ัวลอมรอบ ไมมีน้ําขัง                      
ตกแตงบริเวณใหสวยงามรมร่ืน เหมาะในการจัดกิจกรรมและเปนที่พักผอนหยอนในของนักเรียน  
ควรมีตนไมใหความรมร่ืนเพื่อใหเด็กไดอาศัยรมเงาในยามแดดรอนได ควรมีเครื่องเลนที่มีลักษณะ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ไวสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย และจิตใจของนักเรียน 

5. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ควรจัดใหสอดคลองกับความตองการทางดานรางกาย 
จิตใจ และความตองการดานการจัดการศึกษา เพราะสภาพแวดลอมมีอิทธิพลมากในดานการเรียนรูและ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 

ปริญญา อังศุสิงห (2521 : 16) ไดใหทัศนะไววา แบงสวนตาง ๆ ตามความดังของเสียงออกเปน  
3 เขตดวยกัน 
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1. บริเวณที่เงียบเสียง ไดแก บริเวณการเรียนการสอน ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งของอาคารเรียนตาง ๆ 
หองเรียนทั่วไป และหองเรียนเฉพาะบางหอง และหองสมุด และบริเวณที่พักอาศัยท้ังหมด ซ่ึงเปนบริเวณ
ที่ตองการความสงบเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดสมาธิในการเลาเรียนและการทํางาน 

2. บริเวณที่มีเสียงดังปานกลาง ไดแก บริเวณที่จัดไวเปนตอนสํานักงาน อํานวยการ ธุรการ 
ที่ตั้งหอประชุม หองคหกรรมศาสตร หองนั่งเลน หองอาหาร เปนตน 

3. บริเวณที่มีความดัง ไดแกบริเวณที่ตั้งของโรงฝกงาน โรงพลศึกษา หองดนตรี สนามกีฬา  
ประทีป จันทร ( 2510 : 50 – 51) ไดใหทัศนะเกีย่วกับ การแบงเขตการศึกษาตาง ๆ ไว ดังนี้ 
1. เขตบริหาร มีอาคารตาง ๆ ของฝายบริหาร 
2. เขตการสอน ประกอบดวยอาคารเรียนและอาคารอื่น ๆ ของภาควิชาตาง ๆ รวมทั้ง

หองสมุด และหองประชุม 
3. เขตสังคมและบันเทิง ไดแก สโมสรครูและนักเรียน รวมทั้งสนามกีฬาตาง ๆ  
4. เขตที่อยูอาศัย ไดแก หอพัก ที่พักของครูอาจารย พนักงาน ภารโรง 
5. ถนนทางเดิน ที่จอดรถยนต ร้ัว 
6. การรักษาความสะอาด ปลอดภัย 
จากหลักการขั้นพื้นฐานในการบริหารงานอาคารสถานที่ดังกลาวมาจะตองวางแผนทําโครงการ

ไวลวงหนา ตองใชผูที่มีความรูในเรื่องการตกแตงและการเพาะปลูกควบคูไปกับความรูในทางกอสราง 
รวมทั้งจะตองมีทัศนคติที่ดีตอการตกแตงบริเวณอีกดวย 

จะเห็นไดวา อาคารสถานที่ในโรงเรียนลวนเปนสิ่งแวดลอมที่จะตองเกี่ยวของกับนักเรียนอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับมีความคาดหวังที่จะใหหนวยงานหรือโรงเรียนของตนเองมี
ความเจริญกาวหนาพัฒนาไปดวยดี มีอาคารสถานที่พอเพียง อีกทั้งปรารถนาที่จะเปนแหลงหลอหลอม
เยาวชนและประชาชนในสังคมใหพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค ซ่ึงผูบริหารจะตองใหความสําคัญ  
ใชเวลาเอาใจใสตอการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหเหมาะสม เพราะการศึกษา
ที่เปนแบบแผนอยูที่โรงเรียน อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียนก็มีสวนชวย
สรางเสริมความเจริญงอกงามทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคมของนักเรียนอยูมากที่เดียว 

 
ประเภทของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา ไดกําหนดประเภทของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียนประถมศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
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1. อาคารเรียน ซ่ึงรวมถึงหองเรียนและหองพิเศษตาง ๆ เชน หองสมุด หองพักครู หองพยาบาล 
ฯลฯ 

2. อาคารประกอบและสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ เชน อาคารเอนกประสงค โรงฝกงาน โรงอาหาร
หองสวม เรือนพักนักเรียน ฯลฯ  

3. บริเวณโรงเรียน เชน สนาม ถนน ที่พักผอนหยอนใจ ฯลฯ 
สุปรีชา หิรัญโร (2524 : 182) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ การแบงประเภทอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

ในโรงเรียนออกเปน 4 ประเภท ดังนี้คือ 
1. บริเวณเรยีน (Study Area) ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 

1.1 หองเรียนทั่วไป (General Classroom) หมายถึง หองเรียนโดยทั่วไปซึ่งใชสอนตามปกติ 
ไมมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชปกติ หรือกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน 

1.2 หองเรียนเฉพาะวิชา (Specialized Classroom) หมายถึง บริเวณเพื่อการเรียนรูตาง ๆ 
หรือหองเรียนประจําวิชาที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงตองการอุปกรณเครื่องใชพิเศษแตกตางไปจากหองเรียนอ่ืน 
เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป หองวิชา คหกรรมศิลป เปนตน 

2. บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน (Auxiliary Spaces) หมายถึง บริเวณที่จัดขึ้นเพื่อ
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมภายในหองเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกโดยการใหบริการแกครู
และนักเรียน ชวยใหการดําเนินการของโรงเรียนเปนไปโดยราบรื่น ซ่ึงไดแก บริเวณหองบริหารและ
หองธุรการ หองพักครู หองสวม หองแนะแนว หองพยาบาล หองสมุด บริเวณเอนกประสงค ซ่ึงใช
กิจกรรมไดหลายอยาง เชน ประชุม เตรียมและบริการอาหาร หรือฝกซอมการแสดง ฝกซอมวิชาพลศึกษา 
เปนตน 

3. บริเวณที่พักผอนหยอนใจ (Recreation Area) หมายถึง บริเวณที่นักเรียนใชพักผอน
อิริยาบถ พบปะสังสรรคระหวางเพื่อนฝูง เลนกีฬา ฟงดนตรี เชน สโมสรนักเรียน สนามเด็กเลน สนามกีฬา  
คายพักแรม สวนหยอม เปนตน 

4. บริเวณที่พักอาศัย (Residential Area) หมายถึง บริเวณที่ใชเปนที่พักอาศัยของนักเรียน 
ครู ภารโรง ในโรงเรียน เชน หอพักนักเรียนประจํา เปนตน 

เนื่องจากโรงเรียนแตละแหง มีการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่ตองใชงบประมาณ
ในการกอสรางเปนจํานวนมาก และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนปจจุบัน จะมีการแลกเปลี่ยน
วิธีการและใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ดังนั้นในการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศภายในโรงเรียนที่
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู การวางแผนกอสรางอาคารเรียนและสภาพแวดลอม จึงตองระมัดระวังและ
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คํานึงถึงประโยชนใชสอยไดนานและใชใหคุมคา ประหยัด และสามารถประยุกตใชใหเขากับสภาพการณ
ใหม ๆ ไดงาย และควรเปดโอกาสใหคณะครู นักเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการสราง 
วางแผนการใชอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหมากขึ้น ก็จะชวยการบริหารงานในดานนี้
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2524 : 20)  

ปริญญา อังศุสิงห (2521 : 21) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ ประเภทของอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน 
1. อาคารเรียน นับวาเปนสถานที่สําคัญมาก ตองเปนอาคารที่ถาวร มีขนาดรูปรางที่เหมาะสม

กับสาขาวิชาที่เรียน และไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียน โดยออกแบบใหใชประโยชนไดมากที่สุด สวยงาม 
ปลอดภัย และประหยัด การสรางอาคารเรียนจะตองคิดถึงความสะดวกสบายในดานการบริหารการศึกษา
กอนอื่นใด ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักสูตร กิจกรรม และปรัชญาการศึกษา เพราะเหตุวา ส่ิงเหลานี้เกี่ยวของ
กับการจัดสรรเนื้อที่ในอาคารเรียน ดังนั้นอาคารเรียนจึงควรมีสวนประกอบที่สงเสริมวิชาการ ดังนี้ 

1.1 หองเรียนและหองปฏิบัติการ ควรมีขนาดเหมาะสมตามมาตรฐานสากล หนาหอง
ควรยกพื้นเล็กนอย มีอุปกรณเกี่ยวกับการเรียนการสอนครบและทันสมัย ส่ิงที่ใชควรเปนส่ิงกระตุน
ผูเรียนใหมีความอยากรูอยากเห็น และควรเปนหองเฉพาะหองแตละวิชา เพื่อความสะดวกตอการจัดสื่อ
การเรียนและกิจกรรมที่ตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นหองเรียนก็สามารถแยกไดเปน 2 ลักษณะ 
คือ  

1.1.1 หองเรียนทั่วไป หมายถึง หองที่ใชเรียนและการสอนโดยปกติ ไมมีอุปกรณ
เครื่องใชและกิจกรรมอยางอื่น นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนโดยทั่วไป 

1.1.2 หองเรียนเฉพาะวิชา ไดแกหองเรียนที่มีลักษณะพิเศษกวาหองเรียนโดยทั่ว ๆ 
ไป ดังกลาวขางตน กลาวคือ มีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช พื้นที่และกิจกรรมมากกวาหองเรียนธรรมดา 
ไดแก หองเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โรงฝกงาน อาคารปฏิบัติงานหัตถศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป 
หองเรียนเกษตร หองเรียนคหกรรมศาสตร โรงพลศึกษา ฯลฯ 

2. หองเรียนสําหรับนักเรียนทัว่ไป  
2.1 หองเรียนสําหรับเด็กกอนวยัเรียน  

2.1.1 เด็กวัยนี้ตองการพื้นที่สําหรับกิจกรรมนานาชนิด ซ่ึงทางโรงเรียนตองจัดเตรียม
ใหพรอมเพราะการเรียนการสอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียนนี้ มุงเตรียมความพรอมของเด็กทางรางกาย
และสมอง 

2.1.2 หองเรียนควรจัดเปนสภาพของการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ ใหความอบอุนมากกวา
หองเรียนอื่น ๆ ทั่วไป 
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2.1.3 ภายในหองเรียนควรมีบริเวณสําหรับกิจกรรมกลุมและเดี่ยว  และสามารถดัดแปลง
ในการจัดเปนกิจกรรมกลุมใหญก็ได 

2.1.4 พยายามจัดศูนยการเรียนโดยใหมีบรรยากาศที่อบอุน ไมวาเหวชวนขลาดกลัว 
2.1.5 มีบรรยากาศของแสงสีเหมือนบาน 
2.1.6 ควรจัดใหมีบริเวณสําหรับเลนหลายอยาง เชน เลนน้ํา ระบายสี กอสรางและ

สรางสรรค ดนตรี เตนรํา แสดงละคร และกิจกรรมอื่นที่รวมไปถึงการใหเด็ก กิน นอน ถาย 
2.1.7 พื้นหองควรออนนุม ควรปูดวยเสื่อหรือพรม ผนังควรทาดวยสีคงทน สามารถ

เช็ดลางออกได 
2.1.8 หนาตางควรจะกวางเพื่อชวยการหมุนเวียนของอากาศ และควรอยูในระดับ

สายตาของนักเรียนที่มองเห็นทิวทัศนภายนอกได 
2.1.9 ถาจัดเพื่อการศึกษาแกครูและผูปกครอง ก็อาจทําหองสังเกตที่ติดกระจกพรางตา

สามารถมองเห็นไดเพียงดานเดียว 
2.2  หองเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

2.2.1 หองเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สามารถจุนักเรียนระหวาง 25 – 30 คน    
2.2.2 ควรมีบริเวณที่นักเรียนจะรวมกลุมสัมพันธทั้งกลุมใหญและกลุมเล็ก หรือบริเวณ

นักเรียนจะแยกออกมาทํางานสวนตัวตามลําพัง 
2.2.3 กิจกรรมการเรียนสวนใหญจะประกอบดวยการเคลื่อนไหว การอาน เขียน บรรยาย 

กลุมสัมพันธ การแสดงนิทรรศการ การรองรําทําเพลง ฯลฯ 
2.2.4 ปล๊ักไฟควรมพีอเพียงทกุหอง 
2.2.5 ควรมีบริเวณเก็บหนังสือ วัสดุอุปกรณ 

                               2.2.6  เครื่องใชตาง ๆ ควรคํานึงถึงวยัของผูเรียนดวย 
พิชิต สกุลพราหมณ (2521 : 19) ไดใหทัศนะเกีย่วกับทําเลที่พักอาศัยไวดังนี ้ 

1.  ไมเปนที่ลุม มีน้ําขัง ควรเปนที่ราบหรอืเนิน  
2.  เปนที่ที่อากาศบริสุทธิ์และถายเทไดด ี
3.  ไมอยูใกลกบัแหลงที่เกดิความรําคาญ 
4.  เปนแหลงที่สามารถติดตอกับจุดอื่น ๆ ไดโดยสะดวก 

ซีเกอร (Seagers.1961 : 5 – 6) ก็ไดใหทัศนะไววา ดังนี ้คือ 
1. ตั้งอยูในที่ปลอดภัย สวยงาม สามารถใชประโยชนเพื่อจัดกิจกรรมและสันทนาการได 
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2. ตั้งอยูที่ที่เหมาะสม กวางขวางพอเหมาะกับโครงการปจจุบัน รวมทั้งจะสามารถขยาย
ไดในอนาคต 

3. ผังตองสามารถแปลงเปลี่ยนไดใหเหมาะสมกับความตองการ 
4. จัดสวนที่เงียบสงบและอึกทึกแยกจากกัน 
5. เปนแหลงที่มีปญหาการจราจรนอยที่สุด 
6. มีทางระบายอากาศและไดรับแสงสวางจากธรรมชาติไดดี 
7. จัดการจราจรทางเทา และทางรถยนตแยกออกจากกันเพื่อความปลอดภัย 
8. สรางดวยวัสดุอยางดี ทนทานราคาพอสมควร 
9. จัดสวนใหเหมาะสมกับเจาหนาที่ สวยงาม สะดวกสบายและมีประโยชนใชสอยดี 

พื้นที่ที่จะปลูกสรางอาคารควรมีขนาด 2/3 ของบริเวณ และ 1/3 ใชเปนบริเวณตกแตงประกอบ 
ตัวอาคาร แตละหนวยของที่พักควรมีทางสัญจรติดตอกันโดยสะดวก แตละสถานศึกษาอาจจะกําหนด
รูปแบบของการจัดที่พักอาศัยไดในลักษณะตาง ๆ กัน 

พอสรุปไดวา ในสถานศึกษาหนึ่ง ๆ นั้น ตองประกอบดวยบริเวณตาง ๆ เชน บริเวณการสังคม
บริเวณการศึกษา บริเวณที่พักอาศัย บริเวณการกีฬาและสถานที่พักผอน บริเวณสาธารณูปโภคและบริเวณที่
สงวน ซ่ึงนักวิชาการ และนักศึกษาไดแบงบริเวณตาง ๆ ไดหลายทัศนะ ขอสําคัญอยูที่การใชบริเวณที่
แบงนั้นจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและสะดวกตอการบริหาร การสอน และกิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งนี้ตองยึดเกณฑมาตรฐานที่กําหนดใหและปรับสวนตาง ใหเหมาะสมกับสถานการณ ที่เปนจริง 
 
ขอบขายของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

การที่ผูบริหารจะสามารถบริหารอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนจะตองทราบขอบขายของงานวา ครอบคลุมถึงลักษณะงานใดบาง                                                 

โดยทั่วไปแลว งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนจะมีขอบขายครอบคลุมลักษณะงาน  
5 อยาง ดังตอไปนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541:20) 

1. การจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมและรวมไปถึงการวางผังบริเวณที่ตั้ง
อาคารการควบคุมการกอสราง การตกแตง จัดระเบียบ ใหเปนไปตามหลักการจัดอาคารสถานที่ของ
โรงเรียน ตลอดจนการรื้อถอนอาคารสถานที่ 

2. การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม หมายถึง การกําหนดการวางแผนการใชอาคาร
สถานที่ใหเกิดประโยชนใชสอยมากที่สุดตอการเรียนการสอนโดยตรง  กอใหเกิดการเรียนรูทั้งในและ
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นอกหองเรียนของนักเรียนและชุมชน 
3. การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การประดับตกแตง และซอมแซม

อาคารสถานที่ใหคงสภาพเดิม หรือเพิ่มเติมเพื่อใชประโยชนโดยใหคุมคาที่สุด และตองสะอาดเรียบรอย
สวยงามนาดู นาอยู นาเรียน 

4. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม คือ การควบคุมดูแลโดยทั่วไป เปนการ
กํากับติดตามผลการใช การบํารุงรักษา การตกแตง รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ให
เปนไปตามกฎหมายขอบังคับ และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของ 

5. การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เปนการดําเนินการประเมิน
เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานนี้ใหเหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุด และเพื่อ
เก็บขอมูลสําหรับการวางแผนดําเนินงานอาคารสถานที่ในปถัดไป 

คณะกรรมการสุขศึกษาสายการศึกษา ไดกําหนดแนวทางการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไว  
13 ดาน (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 1, 2538 : 21) ดังนี้ 
                    1.  อาคารเรียน 
                    2.  โรงฝกงาน อาคารเอนกประสงค 
                    3.  โรงอาหาร 
                    4.   บริเวณโรงเรียน 
                    5.  สนาม 
                    6.  ทางเดินในโรงเรียน 
                    7.  ที่นั่งพักผอน 
                    8.  บริเวณทีน่นัทนาการ 
                     9.  ไมดอกไมประดับ 
                   10.  สวมและที่ปสสาวะชาย 
                   11.  ที่ทิ้งขยะและที่กาํจดัขยะ 
                   12.  ทางระบายน้ําเสีย 
                   13.  พื้นที่ทําเกษตร 

บุญชวย จินดาประพันธ (2536 : 107 – 119) ไดใหทัศนะไววา ความสําคัญและขอบขายของ
การบริหารอาคารสถานที่และการบํารุงรักษา สรุปไดวา เปนการดูแลควบคุมการประสานงานการใช
อาคารใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน เปนสิ่งสําคัญมากที่ผูบริหารจะตองจัดการระบบการ
บริหารอาคารสถานที่เปนการชวยใหการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น  
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ซ่ึงมีขอบขายงานบริหารดังนี้ 
1. งานออกแบบและควบคุมการกอสราง 
2. งานกอสรางและซอมแซม 
3. งานบริการไฟฟาและโทรทศัน 
4. งานรักษาความสะอาดและพัฒนาบริเวณ 
5. งานรักษาความปลอดภัย 
6. งานควบคุมการใชอาคารสถานที่ 
7. งานประเมินผลการใชอาคารสถานที่ 

งานฝายอาคารสถานที่จึงมีมากและตองใชบุคลากรมาก ผูบริหารจึงตองรูจักใชครูและนักเรียน 
หรือนักการภารโรง รวมทั้งประชาชนในชุมชนใหรวมมือในการรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน ผูบริหาร
ตองใชความรูความสามารถอยางมากในการบริหาร จึงจะทําใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ชลิต พุทธรักษา (2529 : 117) ไดใหทัศนะไววา ความหมายของการบริหารงานอาคารสถานที่ 
ไววา คือ การที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่เทาที่มีอยูจัดการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ใหดําเนินตาม
เปาหมายที่ตองการ และการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่จะไดผลเพียงใดก็ขึ้นอยู
กับความรวมมือรวมใจของทุกฝายที่มีหนาที่เกี่ยวของกับโรงเรียน และยังกลาวถึงความสําคัญของการ
บริหารงานอาคารสถานที่ไววาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหดีเพราะอาคารสถานที่
เปนแหลงการศึกษาเพื่อหลอหลอมใหเด็กเปนคนดีเตรียมความคิดใหม ๆ ใหแกนักเรียน 

สรุปแลว การดําเนินงานอาคารสถานที่และการจัดสภาพสิ่งแวดลอมของโรงเรียนนั้นมีขอบขาย
งานครอบคลุมลักษณะงาน 5 อยาง คือ 

1. งานจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม   
2. การใชอาคารสถานทีและส่ิงแวดลอม 
3. การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
4. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
5. การประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 

ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนจะตองศึกษาใหเขาใจในหลักการบริหาร กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ แบงเวลาใหแกการบริหารงานดานนี้ใหมีสัดสวนพอเหมาะและดําเนินการตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริการใหครอบคลุมงานทั้ง 5 ลักษณะงาน ก็จะชวยใหการบริหารงานดานนี้บรรลุ
วัตถุและมีประสิทธิภาพ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 37 

ประเภทของอาคารสถานที ่
อาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. อาคารเรียน ซ่ึงรวมถึงหองเรียนและหองพิเศษตาง ๆ เชน หองสมุด หองพักครู  
หองพยาบาล หองวิทยาศาสตร หองพัสดุ เปนตน  

2. อาคารประกอบหรือส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ เชน อาคารเอนกประสงค โรงฝกงาน โรงอาหาร 
หองสวม เรือนเพาะชํา ร้ัว ประปา เปนตน 

3. บริเวณโรงเรียน เชน สนาม ถนน สถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน                                                        
ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนจะตองศึกษาใหเขาใจในหลักการบริหาร กฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ แบงเวลาใหแกการบริหารงานดานนี้ใหมีสัดสวนพอเหมาะและดําเนินการตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหารใหครอบคลุมทั้ง 5 ลักษณะงาน ก็จะชวยใหการบริหารงานดานนี้บรรลุ
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 

สภาพลักษณะงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
สุทธิ เพ็งปาน (2537 : 10 – 12) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษาอาจ

แบงเปนดาน ๆ ดังตอไปนี้                    
1. ดานขนาดโรงเรียนควรมีความพรอมที่สมบูรณแบบ ขนาดของพื้นที่โรงเรียนเปน

องคประกอบสําคัญมากประการหนึ่ง โรงเรียนควรมีขนาดกวางขวาง มีพื้นที่นอกเหนือจากอาคารสําคัญ
เปนที่ปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน ๆ อาทิ สนามกีฬา ปา คายพักแรม เปนตน และครู อาจารยก็จะ
ไมรูสึกอึดอัดและแออัด โรงเรียนใดมีสภาพที่คับแคบหรือคอนขางคับแคบ เด็กและครูก็จะรูสึกอึดอัด 
ตองการออกไปที่โลง ๆ กวาง ๆ มีตนไม ลําธาร ที่มีสีเขียว ดังนั้น โรงเรียนที่มีสถานที่คับแคบจึงควรมี
ส่ิงชดเชยบางอยางเพื่อลดความอึดอัด เชน มีตนไมในอาคาร มีหองสมุดนานั่งอานหนังสือ มีหองกีฬา
ในรม มีอุปกรณอํานวยความสะดวกแกนักเรียนและครู เปนตน 

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ไดแบงขนาดโรงเรียนตาม
ขนาดพื้นที่เปน 3 ขนาด ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนขนาดใหญ ควรมีพืน้ที่ไมนอยกวา 40 ไร 
1.2 โรงเรียนขนาดกลาง ควรมพีื้นที่ไมนอยกวา 20 ไร 
1.3 โรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา 10 ไร 

2.  ดานสภาพแวดลอม 
2.1 ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม ควรอยูหางจากชุมชนเล็กนอยไมจอแจ แออัด 
2.2 มีบริเวณการเรียนการสอน บริเวณสําหรับพักผอน บริเวณการทํากิจกรร 
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2.3 สะอาดเรียบรอย สวยงาม บรรยากาศรมร่ืน 
2.4 มีสนามกีฬา กรีฑาครบครัน 
2.5 มีสวนปาไม แปลงไมดอกไมประดับ สวนหยอม หรือบริเวณที่รมร่ืน หากเปน

โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลางควรจัดเปนคายลูกเสือโรงเรียน หรือสถานที่จัดกิจกรรมนอกหองเรียน 
2.6 มีเรือนเพาะชํา แปลงเกษตร สําหรับปฏิบัติงานดานเกษตร 
2.7 มีสระน้ํา บอเล้ียงปลา อางเก็บน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติ 

3.  ดานอาคารและอุปกรณ 
3.1 อาคารเรียน หองเรียนกวางขวางทันสมัยและอุปกรณเครื่องใชในหองเรียน

เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
3.2 อาคารตาง ๆ จัดไวเปนระบบ ติดตอสะดวกมีความสะอาด เรียบรอยสวยงาม 
3.3 มีหองพิเศษ เชน หองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติธรรม หองคอมพิวเตอร  หองพยาบาล 

หองปฏิบัติการตาง ๆ  
3.4 มีหองผูบริหาร หองประชุมครู หองประชุมนักเรียนและผูปกครอง หองพักครู 

หองพิพิธภัณฑ หองนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน หองแนะแนว หรืออาจจะมีหองใหญที่ใช
ประโยชนหลาย ๆ อยางได 

3.5 อาคารพิเศษ เชน อาคารโรงฝกงาน สถานที่ฝกกีฬา สระวายน้ํา โรงอาหาร มีขนาด
พอด ีไมแออัด 

3.6 มีส่ือการเรียนการสอน มีอุปกรณเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนเทคโนโลยี
ทันสมัย ตามความเหมาะสม 

3.7 มีอุปกรณหองเรียน หองน้ํา ที่เหมาะสมกับเด็กพิการที่มาเรียนรวม 
3.8 มีบานพักผูบริหารสถานศึกษา ครู นักการภารโรง หอพักนักเรียนที่อยูบานไกล 

ภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชนที่ใกลโรงเรียน 
สังขทอง ศรีธเรศ (2540 : 15 – 16) ไดใหทัศนะไววา สําหรับแนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการวา การพัฒนาสถานศึกษา ไดมีเปาหมายที่จะ
ใหสถานศึกษาทุกแหงไดพัฒนาองคประกอบ 4 ดาน คือ  

1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยมีเปาหมายที่จะใหอาคารเรียน หองเรียนเพียงพอ 
กับปริมาณของนักเรียน ครุภัณฑประเภทโตะ มานั่ง เพียงพออยูในสภาพที่ดี มีหองปฏิบัติการภาษา  
หองวิทยาศาสตร หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองพยาบาลสําหรับนักเรียนที่เจ็บปวย รวมตลอดทั้งโรง
ฝกงานที่มีอุปกรณเหมาะสม สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน สถานที่ประชุม หองทํางานของครู
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อาจารย เจาหนาที่ และหองสวมที่สะอาดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
2. สถานที่ในโรงเรียน มีที่นั่งและบริเวณพักผอนของนักเรียน มีบริเวณใหนักเรียนได

เลนกีฬาและอุปกรณกีฬาอยางเหมาะสมและพอเพียง ปราศจากฝุนละออง มีสถานที่จัดกิจกรรมนักเรียน 
จัดระบบการกระจายเสียง และระบบสื่อสารที่เหมาะสม มีที่ตอนรับผูปกครองและบริเวณจอดยานพาหนะ 
ที่เหมาะสม 

3. ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน มีความรมร่ืนสวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย 
โดยจัดใหมีไมดอก ไมประดับ รมร่ืนสวยงาม มีการตกแตงบริเวณใหนาอยู นาเรียน บริเวณสถานศึกษา
สะอาด เรียบรอย มีถังจํากัดขยะและสิ่งปฏิกูล มีปายชื่อบอกทาง อาคาร สถานที่ รวมทั้งมีการปองกัน
อุบัติภัยอยางถูกตอง 

4. มีน้ําดื่มน้ําใช มีคุณภาพเหมาะสม มีปริมาณพอใชตลอดป โดยสถานศึกษาจัดน้ําดื่ม
สะอาดใหนักเรียนดื่มคนละอยางนอยหนึ่งลิตรตอวัน มีน้ําใชเพียงพอมีน้ําเพื่อการเกษตรภายในโรงเรียน  
มีแหลงน้ําหรือที่กักเก็บน้ําในสถานที่ดีและเหมาะสม    

ลักษณะอาคารสถานที่ของโรงเรียนท่ีด ี
เมธี ปลันธนานนท (2528 : 9 – 10) ไดใหทัศนะไววา ลักษณะของสถานที่พึงประสงคในสวน

ของอาคารสถานที่ควรมีความเพียงพอหมายถึง มีความเพียงพอในดานตาง ๆ เชน อาคาร หองเรียน  
หองสํานักงาน สถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ สนามกีฬา ที่พักผอน สนามเลน หองน้ํา หองสุขา น้ําดื่มน้ําใช 
ฯลฯ มีความเหมาะสมหมายถึง มีความเหมาะสมในดานที่ตั้งของอาคารสถานที่ ลักษณะของพื้นที่  
การจัดอาคารสถานที่และการจัดส่ิงอํานวยประโยชน มีความปลอดภัยหมายถึง มีความปลอดภัยจากอุบตัเิหต ุ
อัคคีภัย วาตภัย โจรภัย ฯลฯ มีสุขลักษณะหมายถึง การมีสถานที่ถูกสุขลักษณะที่ดี อยูหางไกลจากมลพิษ
ทุกชนิด และสถานที่แหลงอบายมุขทั้งปวง ไมวาจะเปนอากาศเสีย เสียงดังรบกวน บอนการพนัน ซอง
โสเภณี ฯลฯ มีระยะทางในการติดตอและใชสอยสะดวกหมายถึง ระยะทางบานมาโรงเรียน หรือระยะทาง
จากจุดหนึ่งภายในโรงเรียน ติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว มีความยืดหยุนหมายถึง การที่สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพื้นที่อาคาร หองเรียนและอุปกรณใหใชกิจกรรมหลายอยางไดมีประสิทธิภาพหมายถึง 
การใชพื้นที่อาคารและอุปกรณตาง ๆ ใหไดรับประโยชนสูงสุดโดยการใชทรัพยากรหรือปจจัยนอย
ที่สุด มีความประหยัดหมายถึง การวางแผนผังบริเวณ การออกแบบอาคารสถานที่ใหคุมคากับเงินที่
ลงทุนไป โดยเสียคาบํารุงรักษา การเคลื่อนยายนอย มีการขยับขยายได หมายถึง กากรออกแบบอาคาร
สถานที่ซ่ึงสามารถขยายไดภายหลังทั้งดานอาคารและบริเวณ และมีรูปรางสวยงามหมายถึง การวางแผนผัง
บริเวณสถานศึกษาไดอยางสวยงาม และการสรางอาคารสถานที่อยางเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และ
สภาพแวดลอมเปนที่ช่ืนชมแกผูพบเห็น    
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ปริญญา อังศุสิงห (2521 : 16) ไดใหทัศนะถึงหลักเกณฑในการพิจารณาอาคารสถานที่ไว 10 
ประการ 

1. ความเพียงพอหมายถึง มีเนื้อที่โรงเรียน อาคาร หองเรียน 
2. ความเหมาะสมหมายถึง ความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้งโรงเรียน ลักษณะของพื้นที่ 

การจัดหองตาง ๆ เปนตน 
3. ความปลอดภัยหมายถึง การปองกันมิใหเกิดอุบันติ หรืออันตรายตาง ๆ 
4. สุขลักษณะหมายถึง การพิจารณาสงเสริมในดานสุขภาพ และอนามัยเปนหลัก 
5. ระยะทางการติดตอใชสอยหมายถึง ระยะทางจากบานมาโรงเรียน หรือจากจุตาง ๆ 

ในบริเวณโรงเรียน 
6. การยืดหยุนไดหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ผนังอุปกรณใหใชกิจกรรมไดหลาย

อยาง 
7. ประสิทธิภาพหมายถึง การใชพื้นที่ อาคาร อุปกรณตาง ๆ ใหไดผลเต็มที่ 
8. การประหยัดหมายถึง การวางแผนผังบริเวณ ออกแบบอาคารใหคุมคากับเงินที่ลงทุนไป 

และเสียคาบํารุงรักษานอย 
9. การขยายตัวหมายถึง การขยายตัวของบริเวณและอาคาร โดยมีการออกแบบที่เหมาะสม 

ขยายตัวไดงาย และส้ินเปลืองคาใชจายนอย 
10. รูปรางหมายถึง การวางบริเวณโรงเรียน อาคาร และการตกแตงภายใน ภายนอกให

เปนที่ช่ืนชมแกผูพบเห็นรวมทั้งการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ใหสวยงามและสะอาดอยูเสมอ 
นอกจากนี้คณะกรรมการฝายวิชาการ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม 

(2530 : 14 – 15) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ การวางแผนผังงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาที่ดีไวดังตอไปนี้ 
1. ขนาดพื้นที่ เพื่อมิใหเกิดปญหาตาง ๆ และเพื่อการขยายโรงเรียนตอไปในอนาคต

ควรมีขนาดพื้นที่เพียงพอ 
2. ควรคํานึงถึงประโยชนใชสอย สภาพแวดลอม ฐานะและความเหมาะสม 
3. ควรคํานึงถึงความปลอดภัย 
4. สามารถสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนไดเปนอยางดี ถูกตองตามสุขลักษณะไม

มีกลิ่นเหม็น ฝุนละออง 
5. เปนการประหยัด คือประหยัดในดานกอสรางการดูแลรักษา 
6. เขาถึงไดงาย ไมหางไกลชุมชน 
7. ตองมีประสิทธิภาพ อาคารสิ่งกอสรางที่จัดสรางขึ้นนั้น ใชประโยชนใชสอยอยางเต็มที่ 
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8. ควรสามารถยืดหยุนได คือสามารถปรับปรุง แกไข ดัดแปลงไดเพื่อสนองความตองการ
ของผูเรียน 

9. สามารถขยายไดงายทั้งอาคารเรียนและที่ดิน 
10. ลักษณะรูปรางใหดูและสวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน 

สุเทพ ทองประดิษฐ (2521 : 543)  ไดใหทัศนะไววาปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน สภาพของปญหาพอสรุปไดวา   

1. ปญหาเกี่ยวกับความเปนระเบียบในการปลูกสรางอาคาร เนื่องจากไมไดจัดทําแผนผังไว
กอนและผูบริหารมักจะยึดตัวเองเปนในการพัฒนาอาคารสถานที่ 

2. ผูบริหารบางคนไมเขาใจหลักการบริหารงานอาคารสถานที่ เพราะสวนใหญไมได
เรียนมาจึงมักจะกอสรางอาคารและปรับปรุงสถานศึกษาตามความรูสึก 

3. ปญหาการปลูกสรางอาคารตาง ๆ ไมถูกสุขลักษณะ ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากสถานที่
และความจํากัดของพื้นที่ เชน สรางอาคารขวางแสงตะวัน เพราะตองการหันหนาโรงเรียนออกสูถนน 
เปนตน 

4. ปญหาการตกแตงภายในหองเรียน บางหองจัดตกแตงดวยภาพเต็มไปหมด ขาดหลักการ 
บางหองไมมีการตกแตงเลย บางหองตกแตงโดยสิ่งของที่ไมเหมาะกับสภาพวิชาและวัยผูเรียน 

5. ปญหาความสะอาดของหองเรียน ซ่ึงมักจะขาดการดูแลอยางทั่วถึง เชน รางชอลค 
ขอบประตูหนาตางไมไดรับเอาใจใส 

6. ปญหาการรักษาความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารเรียน เชน มีการทิ้งเศษกระดาษ
ไมถูกที่ เศษใบไมหลน เจาหนาที่รักษาความสะอาดไมพอ เปนตน 

7. ปญหาเกี่ยวกับสถานที่ดื่มน้ํา บริเวณอางลางมือเปนโคลน เลอะเทอะ ซ่ึงควรจะมกีาร
อบรมดานมารยาทและระมัดระวังรักษาสถานที่น้ําดื่มและระบบระบายน้ําใหดี 

8. ปญหาการปลูกไมดอกไมประดับ ไมพุม ภายในบริเวณโรงเรียนไมเปนระเบียบขาด
ความสวยงามและขาดการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 

9. ปญหาไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพียงพอ 
 
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน          
         

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 35) ไดใหทัศนะไววาในการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ในการ
ดําเนินงานตามขอบขายอาคารสถานที่ดังกลาวขางตน คือ  
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1.  งานจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา (2536 : 36) ไดใหทัศนะไววาการบริหารงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แตกอนอาคารเรียนจะมีรูปแบบเปนมาตรฐาน 
กําหนดรูปราง ขนาด พื้นที่ และหนาที่ไวละเอียดถ่ีถวน ปจจุบันตองเตรียมอาคารไวเพื่อรองรับความคิด
ใหม ๆ ทางการศึกษาดวย พื้นที่จึงตองยืดหยุนได ความสามารถในการออกแบบสรางสรรคอาคารเรียน
จึงมีมากขึ้น  ปจจุบันอาคารเรียนเปลี่ยนจากรูปส่ีเหล่ียมเปนแทงยาว มาเปนรูปลักษณะอื่น รูปแบบอื่นที่
ใชใหประโยชนใชสอยไดดี หลังคาและเพดานก็อาจจะมีโครงสรางที่เอ้ือตอการควบคุม แสง เสียง และ
รูปแบบทางสถาปตยกรรม พื้นที่นอกอาคารอาจจะมีความสําคัญมากไปกวาเดิม บริเวณโรงเรียนไม
เพียงแตจะเปนที่พักผอนหยอนใจและมีคุณคาทางการศึกษาเทานั้น ยังจะเปนที่พบปะสังสรรครวมกัน 
โรงเรียนจะตองดําเนินการจัดใหมีอาคารสถานที่อยางพอเพียงและเหมาะสมใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 
และจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข นั่นคือ
ครูจัดใหเด็กไดเรียนในบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน การจัดสภาพตาง ๆ ดานกายภาพ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตัวเอง ดังนั้นในการจัดสรางอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ผูบริหารนอกจากจะตองคํานึงการดําเนินงานจัดสรางที่ถูกตองตามแบบแปลน 
และประโยชนใชสอยแลว ควรจะมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้ คือ 

1.1 การทําสํารวจขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ เชน ขอมูลจํานวน
อาคารที่มีอยู การเพิ่มหรือลดของจํานวน ขนาดพื้นที่ การคะเนจํานวนและจํานวนหองเรียนในอนาคต 
แหลงงบประมาณ และความเปลี่ยนแปลงของชุมชน เปนตน เมื่อไดขอมูลเหลานี้แลวก็นํามาวิเคราะห
แปรผลเปนความตองการวาตองการอาคารแบบใด ใชประโยชนดานใด ขนาดกี่หอง กี่ช้ัน 

1.2 ของบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดของโรงเรียน โดยทั่วไปแลว
เราจะมีแหลงงบประมาณในการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมจาก 2 แหลงใหญ คือ จากรัฐบาล
และจากประชาชนทั่วไป ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองรูจักและเสาะแสวงหางบประมาณจากทั้ง 2 แหลง
ดังกลาว ซ่ึงคณะครูในโรงเรียน คณะศิษยเกา และชุมชนจะมีสวนชวยในการจัดหางบประมาณไดเปน
อยางดี 

1.3 ควบคุมการกอสรางอาคารใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ ซ่ึงการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานทางราชการ จะใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุเปนแนวปฏิบัติ 

1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
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1.5 จัดการเกี่ยวกับที่ดินของโรงเรียนใหถูกตองตามระเบียบวาดวยที่ราชพัสดุ 
1.6 รวมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  ดําเนินการแกปญหาการขาดแคลน

อาคารสถานที่ ในกรณีที่งบประมาณของทางราชการไมพอเพียง 
1.7 จัดใหมีการตกแตงอาคารสถานที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะอาด นาอยู 

นาเรียน   
2.  การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ ดังนี ้                                         

2.1 ดําเนินการวางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหเกิด
ประโยชนคุมคา โดยใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม การวางแผนจะชวยใหทราบถึงความตองการใน
การใชอาคารสถานที่ ทําใหทราบวาจะปรับปรุงอาคารสถานที่ใหใชประโยชนดานใด อยางไร ชวยให
เกิดการประหยัดงบประมาณ และชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ ขั้นตอน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เพราะมีเปาหมายชัดเจน 

2.2 จัดใหมีการวางผังบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน และ
หองพิเศษ เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพจําลอง และสะดวกในการใช 

2.3 จัดทําตารางแสดงการใชอาคารสถานที่ เพื่อใหมีความสะดวก รวดเร็ว และผูใช
จะไดมีการเตรียมพรอมกอนใชอาคารสถานที่นั้น ๆ ลวงหนา และสามารถตรวจสอบไดงายวาจะตองมี
การปรับปรุงแกไขอะไรบางหรือจะติดตั้งอุปกรณอะไรบาง มีการใชอาคารสถานที่นั้น ๆ เมื่อไร ใชอยางไร 
ใครเปนผูใช ซ่ึงผูบริหารอาจจะมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะก็ได 

2.4 ใหบริการอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมแกชุมชนในการจัดกิจกรรมของชุมชน
ที่เกี่ยวของ 

3.  งานบํารุงอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ผูบริหารมีบทบาทหนาที่ดงันี้ 
3.1 ตรวจสภาพของอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ วามีการชํารุดเสียหาย

อยางไรบาง จะตองทําการปรับปรุงอยางไรบาง 
3.2 จัดใหมีการซอมแซมอาคารสถานที่ที่ชํารุด 
3.3 จัดใหมีการแบงหนาที่ใหแกบุคลากร รับผิดชอบอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม

เพื่อจะไดมีสวนรวมในการบํารุงรักษา 
3.4 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน เชน จัดใหมีเวรรักษาความสะอาดประจําวัน เวรดูแลตนไม ดอกไม เปนตน 
4.  งานควบคมุดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนควรมี

บทบาทหนาที ่ดังนี ้
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4.1 จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ ควรมีการใชเครื่องกีดขวาง หรือหองที่เก็บเอกสารสําคัญ ควรมีลูกกรงหนาตางและมี
กุญแจปดหองไวอยางเรียบรอย 

4.2 ตรวจตราการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามขอตกลงรวมกัน
ระหวางบุคลากร 

4.3 ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ เมื่อมีผูมาขอใชอาคารสถานที่ 
4.4 สงเสริมใหนักเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการควบคุมดูแลอาคาร

สถานที่และส่ิงแวดลอม 
4.5 การใหแสงสวางในอาคารเรียน จะใหแสงสวางโดยรอบอาคารสถานที่หรือจะ

ใหเฉพาะตรงจุดรักษาความปลอดภัย ก็ขึ้นอยูในดุลพินิจของผูบริหาร 
5.  งานประเมนิผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ผูบริหารมีบทบาท 

หนาที่ดังนี ้
5.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ

ตามกําหนดในแผนการดําเนินงานของโรงเรียน 
5.2 ใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ทั้งทางดานการจัดสราง การใช การบํารุงรักษา และการควบคุมดูแล 
5.3 สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการรักษาอาคารสถานที่ได

เทาที่นักเรียนจะสามารถมีสวนรวมได 
5.4 ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน เชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การใชเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชใน
การเก็บขอมูลประกอบการประเมินผล เปนตน 

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2528 : 25) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับปจจัยเสริมการบริหารหลักสูตรที่
ผูบริหารควรคํานึงถึง คือ พื้นที่และบริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาและการจัดการอาคารสถานที่ไวพอสรุป
ได ดังนี้ 

1. ในบริเวณสถานศึกษา ควรปลูกตนไมยืนตนที่สามารถใหรมเงา เพื่อใหผูเรียนได
คลายความรอนหรือนั่งพัก โดยจัดใหมีเกาอ้ีหรือมานั่งไวที่โคนตน ถาเปนไปไดควรจัดเปนสวนปา 
ปลูกตนไมในวรรณคดีไทย หรือตนไมที่สามารถใหความรูทางพฤกษศาสตรหรือชีววิทยา ซ่ึงจะเปน
ประโยชนมากตอการเรียนการสอน อยางไรก็ตามควรจะปดปายขอความที่เปนประโยชนแกผูเรียนบาง
เชน สุภาษิตสอนใจ ช่ือตนไม เปนตน 
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2. ทางเขาสถานศึกษาและบริเวณอาคารเรียนควรปลูกดอกไมประดับหรือไมดอก  
เพื่อความสวยงาม 

3. ควรจัดใหมีสวนหยอมไวบนเนินสูง ตรงมุมใดมุมหนึ่งของสถานศึกษา โดยจัดใหมี
ไมดอกไมประดับ มีแองน้ําปลูกบัวสีหรือพืชน้ํา มีส่ิงประดับเปนรูปสัตวตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนรูจักรักธรรมชาติและรักสวยงาม 

4. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทควรจะมีสนามประเภทตาง ๆ คือ สนามกีฬา สนามกีฑา 
และสนามหญา เพื่อประโยชนในการเรียนการสอนพลศึกษา 

5. ควรปรับปรุงถนนหรือทางเดินในสถานศึกษาใหสะดวก คงทนและสวยงาม ตามสมควร 
เชน ใหมีความกวางระหวาง 4 – 8 เมตร เพื่อใหรถยนตสามารถแลนสวนทางกันได 

6. ร้ัวหรือกําแพงสถานศึกษา ก็เปนส่ิงจําเปนอยางหนึ่งที่ผูบริหารจะตองพิจารณาวา
ควรจะปรับปรุงอยางไร เพื่อใหประหยัด สวยงาม คงทนแข็งแรงและไดประโยชนมากที่สุดซึ่งอาจจดัทาํ
ไดหลายแบบ เชน อาจจะเปนร้ัวตนไมที่ทนทานตอธรรมชาติ 

7. ผูบริหารควรจะตรวจดูวาสถานศึกษาของตนไดจัดใหมีทอระบายน้ําเหมาะสมหรือไม 
เชน มีฝาปดเพื่อกันเด็กตกลงไปหรือไม มีขนาดพอที่จะระบายน้ําไดสะดวกและรวดเร็วหรือไม 

8. มีที่เก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ เพียงพอหรือเหมาะสมหรือไมเพียงไร ตามปกติ
ควรจะขุดหลุมฝงหรือทําเปนที่สําหรับเผาขยะ หรือควรจัดใหมีภาชนะใสใหมิดชิดแลวนําไปเททิ้งที่ถังขยะ 
และถาเปนไปไดควรจะทําขยะใหเปนปุยหมัก โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานอีกดวย 

ผูบริหารโรงเรียนควรตระหนักเสมอวา โรงเรียนประถมศึกษา เปนโรงเรียน “สอนคน” ไมใช
โรงเรียน “สอนหนังสือ” เพียงอยางเดียว ดังนั้น การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหดีจะมีผลตอพัฒนาการ
ของเด็กทั้ง 4 สวน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จึงนับไดวาเปนสําคัญประการหนึ่งใน
การบริหารงานอาคารสถานที่ 

ขอคิดในการบริหารงานอาคารสถานที ่
รุง พูลสวัสดิ์ (2527 : 112) ไดใหทัศนะไววาขอสังเกตบางประการที่นาใจตอไปนี้ จะชวยเสริม

ใหงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
1. ควรคํานึงถึงความสะอาด ความคงทน แข็งแรงและปลอดภัยเพื่อความสุขของนักเรียน

มากกวาคํานึงถึงความสวยงามเพียงอยางเดียว 
1.1 พื้นหองที่ขัดมันมาก ๆ อาจทําใหเด็กล่ืนลมไดรับบาดเจ็บ 
1.2 ราวบันได มุมโตะควรมีรูปกลมมน ไมควรเปนเหลี่ยมเพราะเด็กอาจวิ่งชนได 
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1.3 เสาสนามบาสเกตบอลหรือเสาวอลเลยบอลควรหอดวยกระสอบปานหรือนวม
กันมิใหเด็กไดรับอันตรายเวลาวิ่งชน 

1.4 ควรมีตนไมใหรมเงาอยูในบริเวณโรงเรียนมากพอสมควร ใตไมควรมีมานั่ง
สําหรับนักเรียนนั่งพักผอนเวลาวาง 

1.5 สนามควรสะอาดไมสกปรกหรือเปนหลุมบอ 
1.6 มีที่ดื่มน้ํา ควรมีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัย 

2. ไมควรติดปายหนาโรงเรียนวา สถานที่ราชการหามเขา เพราะโดยหลักการบริหาร
การศึกษาแลวโรงเรียนเปนศูนยชุมชน จัดขึ้นเพื่อประชาชน ดําเนินงานโดยประชาชนและเปนของ
ประชาชน ประชาชนจึงเขาออกโดยสะดวกสบาย หากเกรงวามีคนมาทําความเสียหาย ผูบริหารจะตอง
ใชเทคนิคในการบริหารดานมนุษยสัมพันธแกไข ไมควรใชอํานาจราชการกับประชาชน 

3. ตองใชประโยชนจากอาคารสถานที่ใหคุมคามากที่สุด ตอการดําเนินงานดานตาง ๆ  
ของโรงเรียน อยาใหเกิดการสูญเปลาเปนอันขาด โดยมุงเนนใหสงผลถึงตัวนักเรียนใหมากที่สุดเพราะ
เปนเปาหมายหลักของการดําเนินงานโรงเรียนคือ พัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียนเปนสําคัญ การจัด
อาคารสถานที่เพื่อความสะดวกของบุคลากรเปนเพียงวิถีไปสูเปาหมายดังกลาวเทานั้น การจัดอาคาร
สถานที่ใด ๆ ที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาการของนักเรียนเลยไมวาจะทางตรงหรือทางออมนั้น จัดไดวาเปน
การดําเนินงานที่ไมตรงเปาหมาย 

4. ตองคํานึงถึงความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติที่มีและดีอยูแลว เชน บึง ลําหวย ปาไม
หรือตนไมใหญ ซ่ึงเหลานี้หากไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือตกแตงใหสวยงามและเอื้อประโยชนได
เหมาะสม ตลอดจนการจัดสรางอาคารใหเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติที่มีจะเปนการประหยัดคาใชจาย
และกําลังคน กําลังงาน ทั้งมีสวนปลูกฝงธรรมชาติ อันเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัว
นักเรียนได 

จิตนา สรายุทธพิทักษ (2536 : 99) ไดใหทัศนะไววา ใหโรงเรียนควรจัดบริการตาง ๆ ที่จะชวยให
นักเรียนประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยความปลอดภัยอีกดวย บริการดังกลาว
มีดังตอไปนี้ 

1. การจัดสวัสดิ์ภาพในโรงเรียน 
2. การหมั่นตรวจอาคารและสถานที่เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถใหความปลอดภัยแก

นักเรียนไดเสมอขณะอยูในโรงเรียน   
3. การจัดหองปฐมพยาบาล 
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อยางไรก็ตามงานอาคารสถานที่ ถือเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญเปนอยางยิ่งขณะที่นักเรียนอยูใน
โรงเรียน การที่นักเรียนไดมีโอกาสไดอยูในสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ดี ยอมจะชวยใหนักเรียนมี
ความเจริญงอกงามในดานรางกายและจิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา อันเปนผลรวมชวยใหนักเรียนมี
สุขดีและเปนคนดี นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนตัวอยางของสุขลักษณะตาง ๆ ที่ดีใหแกทางบานและ
ชุมชนอีกดวย 

สุชาติ โสมประยูร (2526 : 32) ไดใหทัศนะไววาการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ 
จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญมากประการหนึ่งในการจัดการศึกษา การจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนให
ถูกสุขลักษณะ ไดแก การจัดอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนใหถูก
สุขาภิบาล การกําจัดขยะมูลฝอยและเหตุรําคาญตาง ๆ การจัดน้ําดื่มน้ําใช การรักษาความสะอาดทั่วไป 
การซอมแซมสิ่งที่ทรุดโทรม การจัดตกแตงหองเรียน  

จรินทร ธานีรัตน (2524 : 41 – 42) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนเพื่อให
ผลดีตอนักเรียนและบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนวามีหลักเกณฑอยู 4 ประการ คือ 

1. จัดโรงเรียนใหมีความสะดวกสบายตาง ๆ อันจะชวยสงเสริมความเจริญและพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียนทั้งทางกายและทางจิตใจ 

2. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่นาอยู สะอาด สวยงาม รมร่ืน สงเสริมสุขภาพทางจิตและ
สภาพทางจิตใจอันที่จะไดรับการศึกษาใหไดผล 

3. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ  
4. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอดภัยจากโรคตาง ๆ 

จรัส โพธ์ิศิริ (2523 : 83) ไดใหทัศนะไววา การจัดอาคารสถานที่ไว คือ 
1. ดูแลรับผิดชอบซอมแซมอาคารตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีสภาพที่ใชได และปลอดภัย

อยูเสมอ 
2. วางผังการปลูกไมดอกไมประดับและไมยืนตน ตลอดจนสิ่งปลูกสรางในโรงเรียน 
3. ดูแลรักษาตกแตง ปรับปรุงสิ่งปลูกสรางภายในโรงเรียนใหงดงาม เรียบรอย นาดู  

อยูเสมอ 
4. ดูแลรักษาถนนและทางเทาบริเวณโรงเรียนใหสะอาด                                                                   

พนัส หันนาคินทร (2524 : 15) ไดใหทัศนะไววา โรงเรียนควรจะตั้งอยูในสถานที่ที่เหมาะสม
มีส่ิงแวดลอมที่ดี การคมนาคมและการจัดสาธารณูปโภคสะดวก เอ้ือตอการเรียนการสอน การฝกอบรม 
มีความปลอดภัย สวยงาม บํารุงรักษางายและประหยัด อาคารเรียนไดมาตรฐาน มีจํานวนพอเหมาะกับ
จํานวนนักเรียน เนื้อที่และหลักสูตร 
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ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2529 : 118) ไดใหทัศนะไววา การจัดการงานอาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรียนเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาจะตองเอาใจใสดูแล รักษาซอมแซมอาคารสถานที่และ
บริเวณใหรมร่ืน สะอาดเรียบรอย สวยงาม และจัดใหมีหองสมุด หองน้ําหองสวม สําหรับครูอาจารย 
และนักเรียนใหเพียงพอ 

ชัยฤกษ วราวิทยา (2526 : 49) ไดใหทัศนะไววา เกณฑมาตรฐานความปลอดภัย การบํารุงรักษา 
การดูแลรักษาของโรงเรียนที่ชุมชนหวังไววาจะเปนส่ิงที่ชวยสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
และเปนการปกปองทรัพยสินของชุมชน หากบริเวณอาคารนอกที่พบเห็นสะอาดและไดรับการรักษา
อยางดี ชุมชนก็มักคิดวาขางในโรงเรียนก็มักเรียบรอยดี ในทางตรงกันขาม หากอาคารที่ดานนอกชํารุด
ทรุดโทรม เพราะขาดการดูแลเอาใจใส ประชาชนที่ผานไปมามักจะสรุปงาย ๆ วามาตรฐานการเรียน
การสอนของโรงเรียนไมดีดวย ฉะนั้นการประชาสัมพันธโรงเรียนที่ดีอันหนึ่งก็คือ การใหความสนใจ
เร่ืองอาคารเรียนและบริเวณอาคารเรียน 

คณะกรรมการฝายวิชาการ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2530 : 14 – 15) ไดใหทัศนะไววา การวางแผนผังงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาที่ดี ไวดังนี้ 

1. ขนาดพื้นที่เพื่อมิใหเกิดปญหาตาง ๆ และเพื่อการขยายโรงเรียนตอไปในอนาคตควร
มีขนาดพื้นที่เพียงพอ 

2. ควรคํานึงถึงประโยชนใชสอย สภาพแวดลอม ฐานะและความเหมาะสม 
3. ควรคํานึงถึงความปลอดภัย 
4. สามารถสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนไดเปนอยางดี ถูกตองตามสุขลักษณะไม

มีกลิ่นเหม็น ฝุนละออง 
5. เปนการประหยัด คือ ประหยัดในดานการกอสราง การดูแลรักษา 
6. ควรเขาถึงไดงาย ไมหางไกลชุมชน 
7. ตองมีประสิทธิภาพ อาคารสิ่งกอสรางที่จัดสรางขึ้นนั้นไดประโยชนใชสอยอยางเต็ม 
8. ความสามารถยืดหยุนได คือ สามารถปรับปรุงแกไขดัดแปลงไดเพื่อสนองความตองการ

ของผูเรียน 
9. สามารถขยายไดงายทั้งอาคารเรียนและที่ดิน 
10. ลักษณะรูปรางใหดูสวยงาม มีความแข็งแรงทนทาน 

สรุปวา การจัดสภาพอาคารสถานที่นั้นเปนเรื่องที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ การจัดโรงเรียน
ใหมีความสะอาดสะดวกสบายตาง ๆ อันจะชวยสงเสริมความเจริญและพัฒนาการของนักเรียนและตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องไมมีส้ินสุด จึงควรมีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาและวิธีปรับปรุงใหเหมาะสม 
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เพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกแกผูใช ตลอดจนถึงการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุอันตรายตาง ๆ 

แนวทางการจดัสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนตองเริ่มตนจากการประเมินสภาพการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เปนอยูเดิม 

แลวนําปญหาขอบกพรอง มาวางแผนดําเนินการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ใหเปนตัวอยางที่ดีในการใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางถูกตองตามศักยภาพของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนนาดู นาอยู และนาเรียน 
ซ่ึงมีแนวทางการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดังนี้ 

1. บริเวณโรงเรียน 
ตองพัฒนาใหรมร่ืน สวยงาม สะอาด และปลอดภัย โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ปลูกไมดอกไมประดับ ไมยืนตน เพื่อความรมร่ืน สวยงาม 
1.2 โรงเรียนที่มีพื้นที่มาก ใหปลูกสวนปา ทําแปลงเกษตร และสวนหยอม สวนสมุนไพร 

สวนไมในวรรณคดี หรือสวนวิทยาศาสตร 
1.3 จัดทําทางระบายน้ํา เพื่อไมใหน้ําทวมขัง 
1.4 จัดใหมีปายชื่อโรงเรียน ตกแตงใหสวยงามเสมอ 
1.5 จัดใหมีร้ัวที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
1.6 จัดใหมีสนามกีฬาใหอยูในสภาพที่พรอมที่จะใชงาน 
1.7 จัดใหมีสนามเด็กเลนที่เหมาะสมและปลอดภัย 
1.8 จัดบริเวณโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 
1.9 จัดใหมีสถานที่พักผอนภายในบริเวณโรงเรียน 
1.10 จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสวยงาม ไมใหเกิดความรกรุงรัง ทรุดโทรม 

2. บริเวณอาคารเรียนและอาคารประกอบและบริเวณอื่น ๆ ตองพัฒนาใหสะอาด ปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1 อาคารเรียนมั่นคงแข็งแรงอยูในสภาพใชการไดดี 
2.2 พื้นอาคารและบริเวณทางเดินสะอาดอยูเสมอ 
2.3 จัดใหมีแสงสวางในหองเรียนอยางเพียงพอ                                                                                      
2.4 จัดใหมีการระบายอากาศในหองเรียนอยางเหมาะสม 
2.5 จัดบรรยากาศในหองเรียนใหสวยงาม มีมุมตาง ๆ เชน มุมหนังสือ มุมสบาย  

มุมอนามัย ปายนิเทศ ปายแสดงผลงาน ตูเก็บอุปกรณการเรียน เปนตน 
2.6 สถานที่ประกอบอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
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2.7 จัดใหมีภาชนะปกปดอาหารเพื่อใหปลอดภัยจากพาหนะนําโรค 
2.8 จัดใหมีสวมถูกสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
2.9 สวมตองไมมีกลิ่นเหม็นรบกวน ไมเปยกชื้น และสะอาดอยูเสมอ 
2.10 บอพักสวมตองมิดชิด ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
2.11 อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ภายในสวม ถูกสุขลักษณะ สะอาด 
2.12 จัดน้ําสะอาดใหนักเรียนดื่มตลอดป 
2.13 จัดใหมีแกวน้ําประจําตัวนักเรียนทุกคน 
2.14 จัดใหมีที่ลางมือสําหรับนักเรียน 
2.15 จัดใหมีที่ระบายน้ําเสีย 
2.16 ทํารางระบายน้ํารอบ ๆ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
2.17 ตอทอระบายน้าํลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ หรือลงสูบอซึมตามความเหมาะสม 

3.  กําหนดแนวปฏิบัติในการประหยดัน้ํา ประหยดัไฟฟา และการกําจดัขยะมูลฝอย 
3.1  การประหยัดน้ํา ควรดําเนินการดังนี ้

3.1.1 เลือกใชวัสดุที่ประหยัดน้ํา 
3.1.2 สํารวจทอน้ําภายในอาคาร ตรวจกอกน้ําและสุขภัณฑตาง ๆ ที่มีอยูใน

สภาพการที่ใชการไดดี ไมมีร่ัวไหล 
3.1.3 การแปรงฟนควรใชแกวน้ําหรือขันรองน้ําจากกอก ไมเปดน้ําทิ้งไวขณะ

แปรงฟน เพราะจะเสียน้ําโดยเปลาประโยชนถึงประมาณ 9 ลิตรตอ 1 นาที 
3.1.4 การลางภาชนะควรลางในอาง อยาลางจากกอกน้ําโดยตรงเพราะจะทําให

เสียน้ํามาก 
3.1.5 การรดน้ําตนไมควรใชกระปองฝกบัว ไมควรรดโดยใชสายยางโดยตรง 
3.1.6 ใหนักเรียนรินน้ําแตพอดื่ม อยารินจนเหลือทิ้ง 

3.2  การประหยัดไฟฟา 
3.2.1 เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่ชวยใหประหยัดไฟฟา   
3.2.2 ปดไฟฟาและพัดลม เครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งที่เลิกใชงาน 
3.2.3 ควรทาสีผนังหองเปนสีออน ซ่ึงจะชวยในการสะทอนแสงสวางในอาคาร

และควรทําความสะอาดหลอดไฟฟาอยูเสมอ เพราะฝุนจะทําใหแสงสวางลดนอยลง 
3.3  การกําจัดขยะมูลฝอย ควรดําเนนิการดังนี ้
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3.3.1 จัดภาชนะรองรับใหเพียงพอ โดยมีถังแยกขยะ แบงออกเปนถังใสแกว
พลาสติก ถังใสเศษกระดาษ ถังใสขยะที่เปนโลหะ ถังใสใบไม และถังใสเศษอาหาร 

3.3.2 นําของที่ใชแลวกลับนํามาใชใหม เชน นําถุงนมพาสเจอรไรสมาทําเปน
ดอกไม กระเปา นําขวดพลาสติกมาทํากระถางปลูกตนไม นําถุงพลาสติกมายัดหมอนแทนนุน  
นํากระดาษผานกระบวนการหมุนเวียน นําใบไมมาทําปุย 

3.3.3 นําขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน แกว พลาสติก โลหะ ขาย
เพื่อนําเงินมาใชจายในโรงเรียน 

3.3.4 จัดใหมีที่กําจัดขยะที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เชน มีหลุมฝงขยะ
หรือทําเตาเผา 

ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2529 : 118) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ การบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนจะตองเอาใจใสดูแลรักษา ซอมแซมอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหรมรื่นสะอาดเรียบรอยสวยงามและจัดใหมีหองสมุด หองน้ํา 
หองสวม สําหรับครูอาจารยและนักเรียนใหพอเพียง    

วิรัตน บัวขาว (2540 : 45 ) ไดใหทัศนะไววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหม จะตองเตรียมโรงเรียน
ใหพรอมเพื่อนักเรียน โดยเฉพาะอาคารสถานที่ดานอาคารเรียน อาคารประกอบ หองน้ํา หองสวม
สะอาดและเพียงพอ จัดตกแตงใหสวยงามบริเวณโรงเรียนตองสะอาด รมร่ืน สวยงาม มีสถานที่พักผอน
หยอนใจ มีสนามกีฬา สนามเด็กเลน เพราะการเลนคือการเรียนรูของเด็ก 

วราภรณ ศิริสวาง (2542 : 96 – 97) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับอนามัยส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
ทางดานกายภาพโดยระบุเกี่ยวกับสวมและที่ปสสาวะไวดังนี้ การจัดสรางสวมและที่ปสสาวะนั้นอาจจะ
จัดแยกไวตางหากจากอาคารเรียนเพื่อปองกันกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นทําใหรบกวนสมาธิของเด็กนักเรียน
แตบางแหงถามีเนื้อที่ของอาคารมากก็สามารถจัดสรางไวภายในอาคารได โรงเรียนที่เปนโรงเรียน
สหศึกษาควรจะแยกสวม หญิง ชาย และควรมีที่ปสสาวะชายเพื่อสะดวกตอผูใชสวมจึงจัดวาเปนสิ่งจําเปน
เชนเดียวกับอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชในการเรียนการสอน เพราะโรงเรียนที่ไมมีสวมหรือมีสวมที่ไมถูก
สุขลักษณะ นอกจากจะขาดสิ่งจําเปนที่ควรจะมีแลวยังขาดอุปกรณที่สําคัญในการสรางพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี ทําใหนักเรียนขาดประสบการณและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดี ไมไดผลดี
เทาที่ควร ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดใหมีสวมและฝกใหนักเรียนใชสวมไดถูกตอง 

สรุปไดวา ผูบริหารควรดําเนินการจัดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนใหสามารถใชไดใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกหองเรียน ไมวาจะตองใชเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาอยางไรก็
ตองดําเนินการอยางตอเนื่องไมมีส้ินสุด จึงควรมีการกําหนดขั้นตอนระยะเวลาและวิธีปรับปรุงให
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เหมาะสม เพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกแกผูใช ซ่ึงผูบริหารควรเอา
ใจใสใหมาก ๆ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ฉัตรจิรา ออดปญญา (2537) ไดศึกษาเกี่ยวกับสิ่งสกัดกั้นและปจจัยสนับสนุนการบริหาร
โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา อาคารสถานที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการ
ชวยเสริมสรางความเจริญงอกงามทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม ของนักเรียนและบุคลากร 
อาคารสถานที่เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษา เปนแหลงใหการศึกษาเพื่อหลอหลอมใหเปนคน 
ดีอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

ประภาพรรณ เส็งวงศ และคณะ (2532) ไดศึกษาการศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดลอมและ
สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษาดานสภาพแวดลอม 
มีการสํารวจปญหา การจัดส่ิงแวดลอมในดานบริเวณโรงเรียนมากที่สุด ดานการเรียนการสอน มีการ
สํารวจดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีความตองการในการพัฒนาการจัดสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียนมากที่สุด บริเวณโรงเรียนมีความสําคัญมากเปน และบุคลากรมีความสําคัญตอการจัด
อาคารสถานที่มากที่สุด ในการวางแผนพัฒนาการจัดส่ิงแวดลอมโรงเรียนมีแผนเปนรายป การนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาเนนที่การจัดหองเรียนและบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด 
ปญหาในการจัดสิ่งแวดลอมของโรงเรียน คือ งบประมาณไมเพียงพอ โรงเรียนมีเอกสาร หลักฐานใน
การจัดสิ่งแวดลอม การนิเทศ การประเมินผลอยูในระดับนอย ในการจัดสภาพแวดลอมรวมถึงการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียนเพื่อใหเหมาะสมตอสภาพการเรียนการสอนและพัฒนาดานตาง ๆ ของผูเรียนนั้น  

จํานง  อินทองคํา และวิยุทธ ฉายะยันตร (2535) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  
ที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ 
การจัดใหมีสถานที่เลนกีฬา อุปกรณกีฬา และหองน้ําหองสวมอยางเพียงพอและสะอาด  

วรรณภา อิทธิไมยยะ (2537) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีตอการบริหารงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมและบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข ไดแก 
บริเวณสนามที่พักผอนควรไดรับการตกแตงอยางสวยงาม รมร่ืน และจัดใหมีอุปกรณทําความสะอาดใน
หองเรียน  
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ภูวดล ทรัพยสิน (2538) ไดทําการศึกษาทรรศนะของนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม การจัด
สวัสดิ์การและบริการของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พบวา ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข ไดแก ถนนสัญจร 
ระบบระบายน้ํา อุปกรณการเรียน และอุปกรณทําความสะอาด 

เจริญชัย งานไว (2538) ไดทําการศึกษาการศึกษาการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแกน พบวา การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
มีการปฏิบัติดานกายภาพ ไดแก การจัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียนใหสะอาดรมร่ืน ความเอาใจใส
ในการตกแตงอาคารเรียนเพื่อความสวยงาม เรียบรอย การจัดหองเรียนใหมีแสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเทไดสะดวก และจัดหองพักครูเปนสัดสวน ดานการบริหารจัดการมีการปฏิบัติมาก ไดแก จัดบุคลากร
ใหมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ตลอดทั้งดูแลสวนครัว สวนหยอม อาคารเรียน 
สวนปา สวนสมุนไพร อุทยานหนังสือ ใน 

สุนทรี ภูพัธยากร (2539) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของครู อาจารย และนักศึกษาวิทยาลัย 
เทคนิคกระบี่ เกี่ยวกับการพัฒนาดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมภายในสถานศึกษา พบวา ส่ิงที่ตอง
พัฒนาโรงเรียนเรงดวนคือ การจัดสรางหองน้ําหองสวมทีทันสมัยและเพียงพอ ปรับปรุงโตะ เกาอี้ 
กระดานดําภายในหองเรียนใหมีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งการตกแตงทาสีในหองเรียน ปรับปรุง
ระบบไฟฟาภายในอาคารเรียน และจัดบริการน้ําดื่มอยางเพียงพอ   

จรุง เขมแข็ง (2539)ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญทีม่ตีอ
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาพบวา ตองจัดที่จอดรถจักรยานและ
รถยนตใหเพียงพอ สรางโรงอาหารเพิ่ม พรอมมีบริการน้ําดื่ม และการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ศิริศาสตร สมิตินันทม (2542) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอม
ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม พบวา ส่ิงที่ตองปรับปรุง ไดแก การจัดสภาพหองเรียนใหสะอาด 
ซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน เชน โตะ เกาอี้ สวิทชไฟ ฯลฯ ใหอยูในสภาพดีใชการ
ได จัดสภาพหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีสภาพใชการไดดี รวมทั้งจัดโรงฝกงานใหเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา จัดหองพักครูใหเปนสัดสวน นักศึกษาสามารถเขาพบครู และอาจารยไดสะดวก จัดหองสมุด 
และจัดหาหนังสือใหเพียงพอกับความตองการใช จัดใหมีโรงอาหาร พรอมจัดบริการน้ําดื่ม ใหปรับปรุง
ทางเดินระหวางอาคาร และจัดสวนหยอม ปลูกตนไมบริเวณ ระหวางอาคาร จัดสภาพหองน้ํา หองสวม
ใหสะอาดและเพียงพอ ใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ จัดใหมีโตะ มานั่ง ปลูกไมยืนตน ใหมีถังขยะไว
ตามที่ที่เหมาะสม และจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายอยางหลากหลาย  
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สมนึก ศิริมา (2535) ไดศึกษาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตาม
ภารกิจของโรงเรียนประถมศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบัติภารกิจ
ดานอาคารสถานที่อยูในระดับมากเปนสวนใหญ ยกเวนการดําเนินการรวมกับคณะครูและผูปกครอง
ของนักเรียนในการแกไขปญหาเกี่ยวกับอาคารเรียนไมเพียงพอ เชน การจัดสรางอาคารเรียน การขอตั้ง
งบประมาณ การซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ การควบคุมการกอสราง การประเมินผลการใชมี
การปฏิบัติภารกิจอยูในระดับปานกลาง  

อรพร ยามโสภา (2529) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรประถมศึกษาใน
สวนที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในป 2531 พบวาโรงเรียน
ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ขาดสถานที่ที่จะจัดเปนหองปฏิบัติการโดยเฉพาะและสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนไมเอื้อตอการใชทรัพยากรในทองถ่ินเปนสื่อประกอบการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

วีระ เสาวโกมุท (2533) ไดศึกษาการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ของผูบริหารกับการนําหลักสูตรไปใชในดานตาง ๆ พบวา ดานการจัดอาคารสถานที่ผูบริหารกับการนํา
หลักสูตรไปใชในดานตาง ๆ พบวา ดานการจัดอาคารสถานที่ ผูบริหารไดมีการกํากับ ควบคุม ดูแลใหมี
การอยูเวรรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพยสินทางราชการโดยมีคาเฉลี่ยสูง สําหรับขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก การจัดใหมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปองกันอัคคีภัย  

สุจินต คัชมาตย (2536) ไดศึกษาสภาพโรงเรียนและคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาดีเดน ระดับอําเภอ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพโรงเรียนและคุณลักษณะการบริหารดานอาคารสถานที่ ผูบริหารไดจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษา พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบไวอยางชัดเจน มีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากร
อยูเวรรักษาสถานที่ราชการและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 

สนั่น พรหมสุวรรณ (2536) ไดศึกษาปจจัยที่สงเสริมโรงเรียนประถมศึกษาใหไดเขารับการ
คัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรที่เปนปจจัย
สงเสริมโรงเรียนประถมศึกษาใหไดเขารับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน ผลการศึกษาพบวา การตกแตง
บริเวณโรงเรียนเปนตัวแปรที่มีน้ําหนักในการจําแนกความแตกตางระหวางโรงเรียนที่ไดรับการคดัเลอืก
เปนโรงเรียนดีเดนกับโรงเรียนที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดนเปนลําดับที่หนึ่ง โดยสํารวจใน 
3 หัวขอ คือ การดูแลบํารุงรักษา การจัดตกแตงบริเวณโรงเรียน และคุณภาพในการจัดอาคารสถานที่  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 55 

จากเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวของสรุปไดวาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ของโรงเรียนเปนหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของผูบริหารนอกเหนือจากงานในดานอื่น ๆ อาคารสถานที่
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนการสอนจะประสบผลสําเร็จได
จําเปนตองมีอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณที่นาอยูและใชประโยชนอยางคุมคาตามวัตถุประสงค 
ผูบริหารที่ไมมีความรูหรือใสใจในเรื่องอาคารสถานที่ ปลอยใหอาคารชํารุดทรุดโทรม ไมพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการเรียนการสอนยอมทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 
 
กรอบความคดิในการวิจัย 
 

          ทัศนะ 

 

 
บุคลากรในโรงเรียน 
ผูบริหาร 
ครูผูสอน 

การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดของ
โรงเรียน 
1.  การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
2.  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
3.  การควบคมุดูแลอาคารสถานที่และ 
     ส่ิงแวดลอม 
4.  การประเมนิผลการใชอาคารสถานที่และ 
     ส่ิงแวดลอม  
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