
 
บทที่ 5 

 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

การดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษานับวามีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ชวยอํานวยความสะดวกใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาได ดังนั้นจึงควรจัดให
สอดคลองกับการจัดการศึกษา  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและการใชให เกิดประสิทธิภาพ  
โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหการดูแลเอาใจใสอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมทั่วไป ดวยการวางผังเปน
สัดสวน สะอาด รมร่ืน สวยงาม จึงจะสงผลใหบรรยากาศ การเรียนการสอน และการทํางานเปนไปดวย
ความราบรื่น ชวยในการปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคของนักเรียนได 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 ในทัศนะของผูบริหาร
และครูผูสอน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร ครูผูสอน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
จํานวน 368 จําแนกเปนผูบริหาร 59  คน  และครูผูสอน 273  คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(Multi – stage Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
การวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ คือ การหาคาความถี่ (Frequency) และ 

การหาคารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบคาที (t – test)  
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สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 21 - 30 ป ครูผูสอน มีประสบการณ

ในการทํางานเปนผูบริหาร 1 - 5 ป มีประสบการณในการทํางานเปนครูผูสอน 1 - 5 ป มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  ดังนี ้

2.1  ผูบริหารสถานศึกษาเหน็ดวยในระดบัมากในประเด็นตอไปนี้ คอื 
2.1.1 ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่

อยางเปนระบบ  มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา  มีการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสมกับภารกิจ   
มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใช
อาคารสถานที่จากชุมชน 

2.1.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสมมีแผนผัง
อาคารสถานที่อยางชัดเจน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนลาย
ลักษณอักษร  มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัย
ของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ   
มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี  มีการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน        

2.1.3 ดานควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการวางแผน 
การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบราชการ   
มีแผนผังการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ มีแผนผังการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน 

2.1.4 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการ
ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  มีการไดใชประโยชนจากผลการประเมิน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม   
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2.2  ผูบริหารสถานศึกษาเห็นดวยในระดับปานกลางในประเด็นตอไปนี้ คือ 
2.2.1 ดานการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน   

มีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ  มีการสรุปผลและ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด  
ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม    
มีการรายงาน หรือการเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของ
บุคลากร 

3.  ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  ดังนี้ 

3.1  ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมากในประเด็นตอไปนี้ คือ 
3.1.1 ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มีการวางแผน 

การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา  มีการใชอาคารสถานที่อยาง
เหมาะสมกับภารกิจ  มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน 

3.1.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีแผนผังอาคารสถานที่อยางชัดเจน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
เปนลายลักษณอักษร  มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการตรวจสภาพความมั่นคง
ปลอดภัยของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี   
มีการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน        

3.1.3 ดานควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีการวางแผน 
การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบราชการ   
มีแผนผังการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ และชัดเจน 

3.2  ครูผูสอนเห็นดวยในระดับปานกลางในประเดน็ตอไปนี้ คือ 
3.2.1 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีการจัดสรร

งบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเหมาะสม   
3.2.2 ดานการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน   

มีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ  มีการสรุปผลและ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด  
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ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม    
มีการรายงาน หรือการเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอมของ
บุคลากร  

3.3  ผูบริหารและครูผูสอนเห็นดวยในระดบัมากในประเด็นตอไปนี้ คอื 
3.3.1 ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการวางแผนการใชอาคาร

สถานที่อยางเปนระบบ มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา มีการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสมกับ
ภารกิจ มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน 

3.3.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเหมาะสม มแีผนผงั
อาคารสถานที่อยางชัดเจน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนลาย
ลักษณอักษร มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัย
ของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี  มีการดูแล
บํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน   

3.3.3 ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีการ
วางแผนการใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบ
ราชการ  มีแผนผังการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ  และชัดเจน 

3.4  ผูบริหารและครูผูสอนเห็นดวยในระดับปานกลางในประเด็นตอไปนี้ คือ 
3.4.1 ดานการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน   

มีการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  มีการเก็บขอมูลการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ  มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด  ครูและนักเรียนมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีการไดใชประโยชนจากผล
การประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม    
มีการรายงาน หรือการเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของ
บุคลากร  
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4. ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิตนี้ระดับ  ∝ = 0.5 ดังนี้  
4.1 การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ไดแก มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่

อยางเปนระบบ คุมคา เหมาะสมกับภารกิจ มีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน 

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

4.3 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ไดแก มีการวางแผน 
การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ และเปนไปตามระเบียบราชการ 

4.4 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ไดแก มีการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม อยางสม่ําเสมอ  มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในการประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการไดใชประโยชนจากผลการ
ประเมินอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการ
รายงาน หรือการเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ
บุคลากร  

4.5 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  มากที่สุด คืองบประมาณ
ไมเพียงพอ 

4.6 ผูบริหารและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มากที่สุด คือ ควรขอ
งบประมาณเพิ่มเติม 
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อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัคร้ังนี้ อภิปรายผลไดดังนี ้
1. ผูบริหารสถานศึกษาเห็นดวยในระดับมากในประเด็นตอไปนี้คือ 

1.1 ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่
อยางเปนระบบ  มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา  มีการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสมกับภารกิจ   
มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใช
อาคารสถานที่จากชุมชน ซ่ึงก็ไดสอดคลองกับ สุปรีชา หิรัญโร (ม.ป.ป.:3) ที่ไดสรุปความสําคัญของ
การวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมไววา การวางแผนชวยใหทราบถึงความตองการอาคารสถานที่
ทางการศึกษาในทองที่นั้น ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับ ประภาพรรณ เส็งวงศ และคณะ (2532) ที่ไดสรุปไววา
ในการวางแผนพัฒนาการจัดส่ิงแวดลอมโรงเรียนมีแผนเปนรายป เนนการจัดหองเรียนและบรรยากาศ
ในการเรียนมากที่สุด 

1.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีการศึกษาปญหา
ในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม มีแผนผังอาคาร
สถานที่อยางชัดเจน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนลายลักษณ
อักษร มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของ
อาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  
มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี  มีการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานทีโ่ดยคํานงึถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน สอดคลองกับ จิตนา สรายุทธพิทักษ (2536:99) ไดสรุปเกี่ยวกับความสําคัญ
ของการจัดสภาพอาคารสถานที่ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ในโรงเรียนไววาปลอดภัยแลว และควรจัดบริการตาง 
ๆ ที่ชวยใหนักเรียนประกอบกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยความปลอดภัยอีกดวย และ
สอดคลอง อําภา บุญชวย (2537:45) ที่ไดสรุปไววาการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดีจะชวยให
นักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับศิริศาสตร สมิตินันทม (2542) ไดสรุปไววาสิ่ง
ที่ตองบํารุงรักษาปรับปรุงไดแก การจัดสภาพหองเรียนใหสะอาดซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณการ
เรียนการสอน 
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1.3 ดานควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  มีการวางแผนการ
ใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบราชการ    
มีแผนผังการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ  มีแผนผังการใชอาคารสถานที่อยาง
ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับ วิรัตน บัวขาว (2540:34) ที่ไดสรุปไววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองเตรียม
โรงเรียนใหพรอมเพื่อนักเรียน โดยเฉพาะอาคารสถานที่ และสอดคลองกับ วีระ เสาวโกมุท (2533)  
ที่ไดสรุปไววา ผูบริหารไดมีการกํากับ ควบคุม ดูแลใหมีการอยูเวรรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพยสินทางราชการ 

1.4 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน มีการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการไดใชประโยชนจากผลการประเมินอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ 
วิจิตร วรุตบางกูร (2524:89) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของอาคารสถานที่ตอการจัดการเรียนการสอนไว
วาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมีสวนสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียน  และสมนึก ศิริมา 
(2535) ที่ไดสรุปไววา การจัดสรางอาคารเรียน การขอตั้งงบประมาณ การซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ การควบคุมการกอสราง การประเมินผลการใชมีการปฏิบัติภารกิจอยูในระดับปานกลาง 

2.  ครูผูสอนเห็นดวยในระดับมาก คือ 
2.1 ดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  มีการวางแผนการใช

อาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา  มีการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสม
กับภารกิจ  มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชน  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่จากชุมชนทั้งนี้สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2528:131) 
ที่ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการใชอาคารสถานที่ของผูบริหาร 

2.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการศึกษาปญหา
ในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีแผนผัง
อาคารสถานที่อยางชัดเจน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนลาย
ลักษณอักษร  มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัย
ของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี  มีการดูแล
บํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งนี้สอดคลองกับไพฑูรย เจริญพันธวงค 
(2529:118) สรุปไววาการจัดงานอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเอาใจใสดูแลรักษา 
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2.3 ดานควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน  มีการวางแผนการใช
อาคารสถานที่อยางเปนระบบ มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบราชการ มีแผนผัง
การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ  มีแผนผังการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน ทั้งนี้
สอดคลองกับ บุญชวย จินดาประพันธ (2536:107-119) สรุปไดวา เปนการดูแลควบคุมการประสานงาน
การใชอาคารใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน เปนสิ่งสําคัญมากที่ผูบริหารจะตองจะระบบการบริหาร
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนการชวยใหการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขึ้น ซ่ึงไดสอดคลองกับ สุจินต คัชมาตย (2536) ที่ไดสรุปไววา ผูบริหารไดจัดตั้งใหมีผูรับผิดชอบใน
การดูแลรักษา พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบไวอยางชัดเจน มีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรอยู
เวรรักษาสถานที่ราชการและมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 

3.  ผูบริหารและครูผูสอนเห็นดวยในระดบัมากคือ 
3.1 ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่

อยางเปนระบบ มีการใชอาคารสถานที่อยางคุมคา มีการใชอาคารสถานที่อยางเหมาะสมกับภารกิจ  
มีการใชอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่จากบุคลากรและชุมชน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอาคารสถานที่จาก
ชุมชน ทั้งนี้สอดคลองกับ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
(2530:14-15) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับการวางแผนผังงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาที่ดี 

3.2 ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสม มีแผนผัง
อาคารสถานที่อยางชัดเจน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เปนลายลักษณ
อักษร มีอาคารเรียนที่พอเพียงกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของ
อาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ  มีการซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี  มีการดูแล
บํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน  ทั้งนี้สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:110) ไดสรุปไววาโรงเรียนจะตองดําเนินการจัดใหมี
อาคารสถานที่อยางพอเพียงและเหมาะสมใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

3.3 ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการวางแผน 
การใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ  มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเปนไปตามระเบียบราชการ   
มีแผนผังการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเปนระบบ  มีแผนผังการใชอาคารสถานที่อยาง
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ชัดเจน มีการรายงานหรือการเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของบุคลากร 

4. ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตนี้ระดับ &= 0.5 ดังนี้ 

4.1 การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ไดแก มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่
อยางเปนระบบ คุมคา เหมาะสมกับภารกิจ มีประสิทธิภาพ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่จากบุคลากรและชุมชนทั้งนี้หรือสอดคลองกับ สมพงศ แผนชัยภูมิ 
(2542:13) ไดสรุปไววาการที่ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ตลอดจนสิ่งแวดลอม 
ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

4.2 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไดแก มีการศึกษา
ปญหาในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อยางเหมาะสม มแีผนผงั
อาคารสถานที่อยางชัดเจน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนลาย
ลักษณอักษร มีการตรวจสภาพความมั่นคงปลอดภัยของอาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ มีการซอมแซม
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี และมีการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียน ทั้งนี้สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536:110) 
ไดสรุปไววาโรงเรียนจะตองดําเนินการจัดใหมีอาคารสถานที่อยางพอเพียงและเหมาะสมใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน 

4.3 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ไดแก มีการ 
วางแผนการใชอาคารสถานที่อยางเปนระบบ และเปนไปตามระเบียบราชการทั้งนี้สอดคลองกับ  
พนัส หันนาคินทร (2524:84) ที่สรุปไววาโรงเรียนควรตั้งอยูในสถานที่ที่เหมาะสมสิ่งแวดลอมที่ดี  

4.4 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ไดแก มีการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอ  มีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ในการประเมินอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการไดใชประโยชนจากผลการประเมินอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการรายงาน หรือการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของบุคลากร มีการรายงาน หรือ
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การเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของบุคลากร ทั้งนี้
สอดคลองกับ ชลิต พุทธรักษา (2529:142) ไดสรุปไววาการที่ผูบริหารใชอํานาจหนาที่เทาที่มีอยูจัดการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ใหดําเนินไปสูเปาหมาย 

5. ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  มากที่สุด คืองบประมาณไม
เพียงพอ ทั้งนี้สอดคลองกับ เจือจันทร จงสถิตอยู (2521:2) ไดสรุปไววากระบวนการตระเตรียมเรื่องที่
จะตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑเพื่อใหมีการดําเนินงานที่สามารถนําปจจัยที่มีอยูมาใชประโยชนเต็มที่ 
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

6. ผูบริหารและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มากที่สุด คือ ควรของบประมาณ
เพิ่มเติม ทั้งนี้สอดคลองกับ สมพงศ เกษมสิน (2523:6) ไดสรุปไววาการใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากร
การบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังนีม้ีขอเสนอแนะเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ควรกําหนดใหทุกโรงเรียนใช
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอนและการบริการ
ชุมชน และควรใชระบบการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการระดมทรัพยากรในชุมชน
ทองถ่ินเพื่อการจัดสราง บํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  

1.2 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ 

1.3 โรงเรียนควรมีการเก็บขอมูลการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
อยางสม่ําเสมอ 

1.4 โรงเรียนควรมีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ตามระยะเวลาที่กําหนด 

1.5 โรงเรียนควรใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
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1.6 โรงเรียนควรมีการใชประโยชนจากผลประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ในการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

1.7 โรงเรียนควรมีการรายงาน หรือการเผยแพรประชาสัมพันธผลการประเมินการ
ใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของบุคลากร ใหทราบ      

1.8 โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม                         

2.   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
จากการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี ้

2.1 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนที่มีขนาด
แตกตางกัน 

2.2 ควรทําวิจัยเพื่อรูปแบบในการบริหารงานดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
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