
    
บทที่  4 

 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน  4  ตอน คือ  
ตอนที ่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กใน

เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  
ตอนที ่ 2 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต

พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ตอนที ่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน

ขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

ตอนที ่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 เกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     เชียงใหม เขต 2 
 

ตารางที่  4.1  จํานวนและรอยละของผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี 
               การศึกษา เชียงใหม เขต 2 จําแนกตามสถานภาพสวนตัว 
 

สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
         หญิง 
          รวม 

 
51 
51 
102 

 
50.00 
50.00 
100.00 

2. อายุ 
         21-30 ป 
         31-40 ป 
         41-50 ป 
         51-60 ป 
         รวม 

 
4 
11 
51 
36 
102 

 
3.92 
10.78 
50.00 
35.30 
100.00 

3. วุฒิทางการศึกษา 
         ต่ํากวาปริญญาตรี 
         ปริญญาตรี 
         ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 
              รวม 

 
2 
65 
1 
34 
- 

102 

 
1.96 
63.73 
0.98 
33.33 

- 
100.00 

4. ตําแหนง 
          ผูบริหารโรงเรียน 
          ครูผูสอน 
               รวม 

 
30 
72 
102 

 
29.41 
70.59 
100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
5. อายุราชการ 
          นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 
           6-10 ป 
           11-20 ป 
           21 ป หรือมากกวา 
               รวม 

 
3 
5 
21 
73 
102 

 
2.94 
4.90 
20.59 
71.57 
100.00 

6. ประสบการณในการบริหารโรงเรียน 
         นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 
          6-10 ป 
          11-15 ป 
          16 ป หรือมากกวา 
               รวม 

 
1 
10 
8 
11 
30 

 
3.33 
33.33 
26.67 
36.67 
100.00 

7. ระยะเวลาทีด่ํารงตําแหนงในโรงเรียนที ่
    ปฏิบัติงานในปจจุบัน 
          นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 
          6-10 ป 
          11-15 ป 
          16 ป หรือมากกวา  
               รวม  

 
 

37 
30 
13 
22 
102 

 
 

36.27 
29.41 
12.75 
21.57 
100.00 

 
จากตารางที่  4.1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางของโรงเรียน

ขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  มีสถานภาพสวนตัวดังนี้ 
1.  เพศ 

ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  
รอยละ  50.00  เปนผูชาย และรอยละ  50.00  เปนผูหญิง  
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2.  อายุ 
ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 

เขต 2  สวนใหญรอยละ 50.00 มีอายุ  41–50 ป รองลงมารอยละ  35.30 มีอายุ  51-60 ป  รอยละ 
10.78  มีอายุ  31-40  ป และรอยละ 3.92  มีอายุ  21-30 ป ตามลําดับ 

3.  วุฒิทางการศึกษา 
ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 

เขต 2  สวนใหญรอยละ 63.73 มีวุฒิปริญญาตรี รองลงมารอยละ 33.33  มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 
1.96 มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี  และรอยละ 0.98 มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามลําดับ 

4.  ตําแหนง 
ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 

เขต 2  สวนใหญรอยละ 70.59  เปนครูผูสอน  และรอยละ 29.41 เปนผูบริหารโรงเรียน 
5.  อายุราชการ 

ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2  สวนใหญรอยละ 71.57  มีอายุราชการ 21 ปหรือมากกวา  รองลงมารอยละ  20.59  มีอายุราชการ
11-20 ป รอยละ 4.90  มีอายุราชการ  6-10 ป และรอยละ 3.33 มีอายุราชการนอยกวาหรือเทากับ 5 ป 
ตามลําดับ 

6.  ประสบการณในการบริหารโรงเรียน  
ผูบริหารสวนใหญรอยละ 36.67  มีประสบการณในการบริหารโรงเรียน  16 ป

หรือมากกวา  รองลงมารอยละ  33.33  มีประสบการณในการบริหารโรงเรียน  6-10 ป รอยละ 26.67 
มีประสบการณในการบริหารโรงเรียน  11-15  ป และรอยละ 3.33 มีประสบการณในการบริหาร
โรงเรียนนอยกวาหรือเทากับ 5 ป ตามลําดับ 

7.  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน 
ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 

เขต 2  สวนใหญรอยละ  36.27  มีระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปจจุบันนอย
กวาหรือเทากับ 5 ป รองลงมารอยละ 29.41 มีระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน 6-10 ป รอยละ 21.57 มีระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน 16 ป
หรือมากกวา  และรอยละ 12.75  มีระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน  
11-15 ป ตามลําดับ 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 85 

ตอนที่  2   สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ี 
การศึกษา เชียงใหม เขต 2 
 

ตารางที่  4.2  คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็นผูบริหารและครูผูสอน 
    เก่ียวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ตารางที่  4.2.1 การจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที ่
                        การศึกษา เชยีงใหม เขต 2  
 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 
ขอ 

สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
1. มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 

3.87 0.78 มาก 3.61 0.66 มาก 3.69 0.70 มาก 

2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่
และปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

3.97 0.72 มาก 3.60 0.69 มาก 3.71 0.71 มาก 

3. โรงเรียนมีการจัดสรางอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 

3.70 0.84 มาก 3.49 0.82 ปาน
กลาง 

3.55 0.83 มาก 

4. มีการวางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

4.07 0.69 มาก 3.69 0.78 มาก 3.80 0.77 มาก 

5. มีการจัดหางบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่
และปรับปรุงสิ่งแวดลอมจากองคกรอื่นๆ 

3.63 0.93 มาก 3.31 0.93 ปาน
กลาง 

3.40 0.94 ปาน
กลาง 

6. โรงเรียนจัดใหมีอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.93 0.64 มาก 3.47 0.82 ปาน
กลาง 

3.61 0.80 มาก 

 รวม 23.17 3.46  21.17 3.46  21.75 3.56  

 คาเฉลี่ยของรวม 3.86 0.76 มาก 3.53 0.78 มาก 3.63 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2.1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมดานการจัดสรางอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  ดังนี้ 
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1. ผูบริหาร 
1.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

ดานการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก  คือ  มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดย
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุง
ส่ิงแวดลอม โรงเรียนมีการจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น มีการวางแผน
งานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม มีการจัดหางบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่
และปรับปรุงสิ่งแวดลอมจากองคกรอ่ืนๆ โรงเรียนจัดใหมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2.  ครูผูสอน 
2.1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ดานการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก  คือ  มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดย
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุง
ส่ิงแวดลอม  มีการวางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

2.2 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับปานกลาง  คือ โรงเรียนมีการจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น  มีการจัดหางบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอมจากองคกรอ่ืนๆ  
โรงเรียนจัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.  ผูบริหารและครูผูสอน 
3.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอมดานการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับมาก คือ มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุง
ส่ิงแวดลอม โรงเรียนมีการจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น  มีการวางแผน
งานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม  โรงเรียนจัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมดานการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับปานกลาง  คือ  มีการจัดหางบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่
และปรับปรุงส่ิงแวดลอมจากองคกรอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 4.2.2  การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่การศึกษา  
                        เชียงใหม เขต 2  
 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม  
ขอ 

สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
7. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม 
3.70 0.70 มาก 3.24 0.80 ปาน

กลาง 
3.37 0.80 ปาน

กลาง 
8. มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
4.00 0.69 มาก 3.63 0.74 มาก 3.74 0.74 มาก 

9. มีการจัดทําแผนผังอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

3.77 0.86 มาก 3.41 0.85 ปาน
กลาง 

3.52 0.86 มาก 

10. มีการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 

4.37 0.67 มาก 3.99 0.62 มาก 4.10 0.65 มาก 

11. มีการจัดใหบริการอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมแกชุมชน 

4.27 0.74 มาก 3.79 0.71 มาก 3.93 0.75 มาก 

12. มีการจัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยาง
ชัดเจน 

3.80 0.76 มาก 3.46 0.79 ปาน
กลาง 

3.56 0.79 มาก 

13. มีการจัดใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่
กอใหเกิดรายไดตอโรงเรียน 

2.47 1.20 นอย 2.44 0.99 นอย 2.45 1.05 นอย 

 รวม 26.37 4.32  23.96 4.19  24.67 4.35  
 คาเฉลี่ยของรวม 3.77 0.80 มาก 3.42 0.79 ปาน

กลาง 
3.52 0.81 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.2.2 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมดานการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  ดังนี้ 
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1. ผูบริหาร 
1.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม

ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2  ในระดับมาก  คือ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการ
วางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม  มีการจัดทําแผนผังอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน   มีการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด   
มีการจัดใหบริการอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมแกชุมชน  มีการจัดระเบียบการใชอาคารสถานที่
อยางชัดเจน 

1.2 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
ดานการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับนอย  คือ มีการจัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิดรายไดตอ
โรงเรียน 

2.   ครูผูสอน 
2.1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2  ในระดับมาก  คือ มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม  มีการ
ใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด  มีการจัดใหบริการอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมแกชุมชน 

2.2 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 ในระดับปานกลาง คือ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
มีการจัดทําแผนผังอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน มีการจัดระเบียบการใชอาคารสถานที่
อยางชัดเจน 

2.3 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดานการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 ในระดับนอย คือ มีการจัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิดรายไดตอโรงเรียน 

3.  ผูบริหารและครูผูสอน 
3.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับมาก คือ มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
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อยางเหมาะสม มีการจัดทําแผนผังอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน มีการใชอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด  มีการจัดใหบริการอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน  มีการจัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน 

3.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับปานกลาง คือ มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม        

3.3 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับนอย  คือ มีการจัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิด
รายไดตอโรงเรียน 
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ตารางที่  4.2.3  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ที ่
                         การศึกษา เชยีงใหม เขต 2  
 

 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 
ขอ 

สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
X  SD  แปล

ผล 
14. มีการวิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม 
3.53 0.86 มาก 3.29 0.78 ปาน

กลาง 
3.36 0.81 ปาน

กลาง 
15. มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 
3.97 0.90 มาก 3.65 0.82  3.75 0.85 มาก 

16. มีการจัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

3.37 0.85 ปาน
กลาง 

3.28 0.84 ปาน
กลาง 

3.30 0.84 ปาน
กลาง 

17. มีการบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

3.93 0.74 มาก 3.60 0.82 มาก 3.70 0.81 มาก 

18. มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมรื่นสวยงาม 

4.10 0.84 มาก 3.72 0.79 มาก 3.83 0.82 มาก 

19. มีการสรางความตระหนักใหครู ในการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

4.03 0.67 มาก 3.86 0.76 มาก 3.91 0.73 มาก 

20. มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษา
งานอาคารสถานที่และ 

3.97 0.72 มาก 3.83 0.69 มาก 3.87 0.70 มาก 

 รวม 26.87 4.58  25.24 4.59  25.73 4.64  
 คาเฉลี่ยของรวม 3.84 0.80 มาก 3.60 0.79 มาก 3.67 0.79 มาก 

จากตารางที่ 4.2.3 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  ดังนี้ 

1. ผูบริหาร 
1.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2 ในระดับมาก คือ มีการวิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ มีการบํารุงรักษาซอมแซม
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 91 

และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม มีการสรางความตระหนักใหครู ในการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

1.2 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับปานกลาง คือ มีการจัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

2.  ครูผูสอน 
2.1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 ในระดับมาก คือ มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ มีการ
บํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี มีการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม มีการสรางความตระหนักให
ครูในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

2.2 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2 ในระดับปานกลาง  คือ มีการวิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม มีการจัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

3.  ผูบริหารและครูผูสอน 
3.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก คือ  มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางสม่ําเสมอ มีการบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี 
มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม มีการสราง
ความตระหนักใหครู ในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบ
การบํารุงรักษางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

3.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ 
และส่ิงแวดลอมดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับปานกลาง คือ มีการวิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคาร
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สถานที่และสิ่งแวดลอม มีการจัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม 
 
ตารางที่ 4.2.4 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที ่
                       การศึกษา เชยีงใหม เขต 2  
  

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 
ขอ 

สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
X  SD แปล

ผล 
21. มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
3.87 0.73 มาก 3.36 0.77 ปาน

กลาง 
3.51 0.79 มาก 

22. มีการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุม ดูแล
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง 

4.13 0.78 มาก 3.63 0.68 มาก 3.77 0.74 มาก 

23. มีการจัดวางระบบและมาตรการการควบคุม 
ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

4.03 0.81 มาก 3.63 0.81 มาก 3.75 0.83 มาก 

24. มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุม ดูแลอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม 

4.33 0.66 มาก 3.89 0.61 มาก 4.02 0.72 มาก 

25. มีการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักเรียน 

4.40 0.67 มาก 3.96 0.80 มาก 4.09 0.78 มาก 

26. มีการกํากับ ติดตาม งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

4.03 0.72 มาก 3.68 0.85 มาก 3.78 0.83 มาก 

 รวม 24.80 3.75  22.14 4.00  22.92 4.10  
 คาเฉลี่ยของรวม 4.13 0.73 มาก 3.69 0.75 มาก 3.82 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2.4 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ดังนี้ 
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1.  ผูบริหาร 
1.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก คือ มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบ  มีการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง   
มีการจัดวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน  มีการ
จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  มีการควบคุมดูแลอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน  มีการกํากับ ติดตามงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

2.  ครูผูสอน 
2.1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก คือ มีการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง  มีการจัดวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน  มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน  มีการ
กํากับ ติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

2.2 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ในระดับปานกลาง คือ มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ    

3.   ผูบริหารและครูผูสอน  
3.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับมาก  คือ มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง มีการจัดวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
มีการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน มีการ
กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 
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ตารางที่  4.2.5  การประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็ก 
                         ในเขตพืน้ที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  

 
ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

ขอ 
สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม X  SD แปล
ผล 

X  SD แปล
ผล 

X  SD แปล
ผล 

27. มีการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง 

3.73 0.64 มาก 3.22 0.83 ปาน
กลาง 

3.37 0.81 ปาน
กลาง 

28. มีการประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ 

3.67 0.76 มาก 3.25 0.75 ปาน
กลาง 

3.37 0.77 ปาน
กลาง 

29. มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

3.77 0.82 มาก 3.25 0.76 ปาน
กลาง 

3.40 0.81 ปาน
กลาง 

30. มีการประเมินผลการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมโดยใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวม 

3.73 0.83 มาก 3.22 0.70 ปาน
กลาง 

3.37 0.77 ปาน
กลาง 

31. มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

4.00 0.74 มาก 3.58 0.71 มาก 3.71 0.74 มาก 

32. มีการสรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม 

3.83 0.79 มาก 3.38 0.81 ปาน
กลาง 

3.51 0.83 มาก 

 รวม 22.73 4.1  19.90 3.94  20.74 4.17  

 คาเฉลี่ยของรวม 3.79 0.76 มาก 3.31 0.76 ปาน
กลาง 

3.46 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2.5 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมดานการประเมินผลการดําเนินงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  ดังนี้ 

1.  ผูบริหาร 
1.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

ดานการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับมาก  คือ มีการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
เปนระยะอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางมีระบบ   
มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  มีการประเมินผล
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การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวม มีการวางแผน
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น มีการสรุปผลการปรับปรุงงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

2.  ครูผูสอน 
2.1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

ดานการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก  คือ มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น 

2.2 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ดานการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับปานกลาง  คือ มีการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง  มีการประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางมีระบบ  มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ   
มีการประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม  
มีการสรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

3.  ผูบริหารและครูผูสอน 
3.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมดานการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับมาก คือ มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น มีการสรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

3.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ 
และส่ิงแวดลอมดานการประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับปานกลาง  คือ มีการประเมินผล การใชอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง  มีการประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางมีระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ มีการประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของมีสวนรวม 
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ตอนที่  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบรหิารงานอาคาร 
        สถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงใหม เขต 2 

 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน 

           อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ตารางที่ 4.3.1 การจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที ่
                       การศึกษา เชยีงใหม เขต 2 

 

ผูบริหาร ครูผูสอน 
ขอ 

สภาพการบรหิารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD X  SD 

t 

1. มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

3.87 0.78 3.61 0.66 1.62 

2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่
และปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

3.97 0.72 3.60 0.69 2.47* 

3. โรงเรียนมีการจัดสรางอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 

3.70 0.84 3.49 0.82 1.17 

4. มีการวางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงส่ิงแวดลอม 

4.07 0.69 3.69 0.78 2.53* 

5. มีการจัดหางบประมาณจดัสรางอาคารสถานที่
และปรับปรุงส่ิงแวดลอมจากองคกรอ่ืนๆ 

3.63 0.93 3.31 0.93 1.60 

6. โรงเรียนจัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

3.93 0.64 3.47 0.82 3.07* 

 รวม 23.17 3.46 21.17 3.46 2.67* 
 คาเฉล่ียของรวม 3.86 0.76 3.53 0.76  

 
จากตารางที่ 4.3.1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมดานการจัดสรางอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้  คือ  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และ
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ปรับปรุงส่ิงแวดลอม  วางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม จัดใหมีอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 4.3.2 การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่การศึกษา  
                       เชียงใหม เขต 2 

 

ผูบริหาร ครูผูสอน 
ขอ 

สภาพการบรหิารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD X  SD 

t 

7. มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม 

3.70 0.70 3.24 0.80 2.88* 

8. มีการวางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางเหมาะสม 

4.00 0.69 3.63 0.74 2.47* 

9. 
 

มีการจัดทําแผนผังอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางชัดเจน 

3.77 0.86 3.41 0.85 1.89 

10. 
 

มีการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางคุมคา
เกิดประโยชนสูงสุด 

4.37 0.67 3.99 0.62 2.71* 

11. มีการจัดใหบริการอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
แกชุมชน 

4.27 0.74 3.79 0.71 3.00* 

12. มีการจัดระเบยีบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน 3.8 0.76 3.46 0.79 2.00* 
13. มีการจัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่

กอใหเกิดรายไดตอโรงเรียน 
2.47 1.20 2.44 0.99 0.12 

 รวม 26.37 4.32 23.96 4.19 2.59* 
 คาเฉล่ียของรวม 3.77 0.80 3.42 0.79  
 

จากตารางที่ 4.3.2 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมดานการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้  คือ จัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม วางแผนการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ใชอาคารสถานที่และ
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ส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดจัดใหบริการอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมแกชุมชน  
จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน 
 
ตารางที่ 4.3.3 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที ่
                       การศึกษา เชยีงใหม เขต 2 

 

ผูบริหาร ครูผูสอน 
ขอ 

สภาพการบรหิารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD X  SD 

t 

14. มีการวิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม 

3.53 0.86 3.29 0.78 1.33 

15. มีการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

3.97 0.89 3.65 0.82 1.68 

16. มีการจัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

3.37 0.85 3.28 0.84 0.50 

17. มีการบํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดด ี

3.93 0.74 3.60 0.82 1.94 

18. มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม 

4.10 0.84 3.72 0.79 2.11* 

19. มีการสรางความตระหนกัใหครู ในการบาํรุงรักษา
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

4.03 0.67 3.86 0.76 1.13 

20. มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

3.97 0.72 3.83 0.69 0.93 

        รวม 26.87 4.58 25.24 4.59 1.65 
 คาเฉล่ียของรวม 3.84 0.80 3.60 0.79  

 
จากตารางที่ 4.3.3 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้  คือ  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม 
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ตารางที่ 4.3.4 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที ่
                       การศึกษา เชยีงใหม เขต 2 

 

ผูบริหาร ครูผูสอน  
ขอ 

สภาพการบรหิารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 

X  SD X  SD 

 
t 

       

21. มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

3.87 0.73 3.36 0.77 3.19* 

22. มีการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุม ดูแลอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 

4.13 0.78 3.63 0.68 3.13* 

23. มีการจัดวางระบบและมาตรการการควบคมุ ดูแล
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน 

4.03 0.81 3.63 0.81 2.22* 

24. มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุม ดูแลอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอม 

4.33 0.66 3.80 0.61 3.14* 

25. มีการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
โดยคํานึงถึงความปลอดภยัของนักเรียน 

4.40 0.67 3.96 0.80 2.93* 

26. มีการกํากับ ตดิตาม งานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

4.03 0.72 3.68 0.85 2.06* 

 รวม 24.8 3.75 22.14 4.00 3.21* 
 คาเฉล่ียของรวม 4.13 0.73 3.69 0.75  

 
จากตารางที่ 4.3.4 แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้  คือ จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบ ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง จัดวาง
ระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน มีการจัดบุคลากร
รับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
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โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยาง
สม่ําเสมอ กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 
 
ตารางที่ 4.3.5 การประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็ก 
                       ในเขตพืน้ที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 

 

ผูบริหาร ครูผูสอน 
ขอ 

สภาพการบรหิารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม X  SD X  SD 

t 

27. มีการประเมินผลการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง 

3.73 0.64 3.22 0.83 3.40* 

28. มีการประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางมีระบบ 

3.67 0.76 3.25 0.75 2.63* 

29. มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ  

3.77 0.82 3.25 0.76 3.06* 

30. มีการประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 

3.73 0.83 3.22 0.70 3.00* 

31. มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมใหดขีึ้น 

4.00 0.74 3.58 0.71 2.63* 

32. มีการสรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 

3.83 0.79 3.38 0.81 2.65* 

 รวม 22.73 4.10 19.90 3.94 3.21* 

 คาเฉล่ียของรวม  3.79 0.76 3.31 0.76  
 

จากตาราง 4.3.5  แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมดานการประเมินผลการดําเนินงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้  คือ  ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง  ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางมี
ระบบเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบประเมินผล
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมวางแผนเพื่อ
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ปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น และสรุปผลการปรับปรุงงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอม 
   

ตอนที่  4  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ตารางที่  4.4  จํานวนและรอยละของผูบรหิารและครูผูสอนจําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา 
                      ในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ี 

     การศึกษาเชียงใหม เขต 2 

ปญหา จํานวน รอยละ 
1. ดานการจดัสรางอาคารสถานที่และปรบัปรุงส่ิงแวดลอม 

1.1 ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน 
1.2 สถานที่คับแคบไมเอื้ออํานวยตอการจัดสรางอาคาร 
1.3 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานการปรับปรุงสถานที่ 
1.4 ขาดการวางผังที่เปนระบบ 
1.5 ภารโรงไมดูแลเอาใจใสส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 
1.6 พื้นที่กวางขวางดูแลไมทั่วถึง 
1.7 ผูบริหารไมใหความสําคัญเกีย่วกับสถานที่ 
1.8 อาคารทรุดโทรมมากยากแกการปรับปรุง 

 
49 
11 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

 
48.04 
10.78 
3.92 
2.94 
1.96 
1.96 
0.98 
0.98 

2. ดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
2.1 สถานที่คับแคบไมสะดวกในการทํากิจกรรม 
2.2 ชุมชนมักทําความเสียหายแกอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
2.3 ขาดการวางแผนการใชอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
2.4 ขาดการดูแลเอาใจใสอยางตอเนื่อง 
2.5 อาคารสถานที่มีสภาพเกาและทรุดโทรม 
2.6 ขาดแคลนงบประมาณ 
2.7 หองเรียนไมเพียงพอ 
2.8 น้ําไมเพยีงพอ 
2.9 ทําความสะอาดอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมลําบาก 

 
19 
5 
 
4 
 
3 
3 
3 
3 
1 
1 

 
18.63 
4.90 

 
3.92 

 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
0.98 
0.98 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ปญหา จํานวน รอยละ 
3. ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

3.1 ขาดแคลนงบประมาณ 
3.2 ขาดแคลนบุคลากรในการดแูลและบํารุงรักษาอาคาร

สถานที่และส่ิงแวดลอม 
3.3 อาคารทรุดโทรมมากยากแกการดูแลรักษา 
3.4 ไมสามารถดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่ไดอยางทั่วถึง 

 
36 
8 
 
4 
1 

 
35.29 
7.84 

 
3.92 
0.98 

4. ดานการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
4.1 ขาดแคลนบุคลากรในการดแูลอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
4.2 ขาดการจัดทําแผนควบคุมอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
4.3 ขาดแคลนงบประมาณ 
4.4 ไดซอมแซมอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนประจํา

แตไมดีขึ้นเพราะโทรมมาก 
4.5 ขาดการดูแลเอาใจใสอยางตอเนื่อง 
4.6 ชุมชนไมชวยดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

 
20 
 
5 
 
3 
2 
 
2 
1 

 
19.61 

 
4.90 

 
2.94 
1.96 

 
1.96 
0.98 

5. ดานการประเมินผลงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
5.1 ขาดการประเมินอยางเปนระบบและชดัเจน 
5.2 ขาดความรูความเขาใจในการประเมิน 
5.3 ถาเกิดภยัธรรมชาติอาคารอาจพังและเปนอันตรายแก

เด็กนกัเรียน 
5.4 ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง 

 
18 
4 
1 
 
2 

 
17.65 
3.92 
0.98 

 
1.96 

 
จากตารางที่ 4.4  แสดงใหเหน็วาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น 

เกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่
การศึกษาเชยีงใหม เขต 2  ดังนี้ 
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1. ดานการจดัสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 48.04 มีความเหน็วาขาดแคลนงบประมาณ 

สนับสนุน รองลงมารอยละ 10.78 มีความเห็นวาสถานที่คับแคบไมเอื้ออํานวยตอการจัดสรางอาคาร  
รอยละ 3.92 มีความเห็นวาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานการปรับปรุงสถานที่ รอยละ 2.94  มีความ 
เห็นวาขาดการวางแผนผังที่เปนระบบ รอยละ 1.96 มีความเห็นวาภารโรงไมดูแลเอาใจใสส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียนและพื้นที่กวางขวางดูแลไมทั่วถึง และรอยละ 0.98 มีความเห็นวาผูบริหารไมให
ความสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ และอาคารทรุดโทรมมากยากตอการปรับปรุง ตามลําดับ  

2.    ดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม   
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 18.63 มีความเห็นวาสถานที่คับแคบไมสะดวก 

ในการทํากิจกรรม รองลงมารอยละ 4.90 มีความเห็นวาชุมชนมักทําความเสียหายแกอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม รอยละ 3.92 มีความเห็นวาขาดการวางแผนการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ  รอยละ 2.94 มีความเห็นวาขาดการดูแลเอาใจใสอยางตอเนื่อง อาคารสถานที่มี
สภาพเกาทรุดโทรม ขาดแคลนงบประมาณ และหองเรียนไมเพียงพอ  และรอยละ 0.98 มีความเห็น
วาทําความสะอาดอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมลําบาก และน้ําไมเพียงพอ ตามลําดับ 

3.   ดานการบาํรุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 35.29  มีความเหน็วาขาดแคลนงบประมาณ 

รองลงมารอยละ 7.84 มีความเห็นวาขาดแคลนบุคลากรในการดูแลและบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม  รอยละ 3.92 มีความเห็นวาอาคารทรุดโทรมมากยากแกการดูแลรักษา  และรอยละ 
0.98 มีความเห็นวาไมสามารถดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่ไดอยางทั่วถึง ตามลําดับ 

4.   ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 19.61 มีความเห็นวาขาดแคลนบุคลากรใน

การดูแล  รอยละ 4.90  มีความเห็นวาขาดการจัดทําแผนควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
รอยละ 2.94 มีความเห็นวาขาดแคลนงบประมาณ  รอยละ 1.96 มีความเห็นวาไดซอมแซมอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมเปนประจําแตไมดีขึ้นเพราะโทรมมาก ขาดการดูแลเอาใจใสอยางตอเนื่อง 
และรอยละ 0.98 มีความเห็นวาชุมชนไมชวยดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ตามลําดับ 

5.   ดานการประเมินผลงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอน สวนใหญรอยละ 17.65 มีความเหน็วาขาดการประเมินอยาง 

เปนระบบและชัดเจน  รอยละ 3.92 มีความเห็นวาขาดความรูความเขาใจในการประเมิน  รอยละ 
1.96 มีความเห็นวาไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง และรอยละ 0.98 มีความเห็นวาถาเกิดภัยธรรมชาติ
อาคารอาจพังและเปนอันตรายแกเด็กนักเรียน ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของผูบริหารและครูผูสอนจําแนกตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
           การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี 
           การศึกษาเชียงใหม เขต 2 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. ดานการจดัสรางอาคารสถานที่และปรบัปรุงส่ิงแวดลอม 

1.1 ควรมีงบประมาณสนับสนนุใหโรงเรียนขนาดเล็ก 
1.2 ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและชุมชนชวย

ในการจดัสรางอาคารสถานที่ 
1.3 จัดสรางอาคารสถานที่ใหเพยีงพอตอความตองการ 
1.4 ปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหเหมาะกับการเรยีนการสอน 
1.5 วางผังอาคารสถานที่ใหเปนระบบโดยใชหลักวิชาการ 
1.6 ควรจัดอบรมใหความรูแกบคุลากรที่รับผิดชอบ 
1.7 ควรขอความรวมมือจากชุมชนชวยกันปรบัปรุง 
1.8 จัดหางบประมาณซื้อที่ดินเพิ่ม 
1.9 ควรเพิ่มบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบ 
1.10 ใชพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากดัใหเกิดประโยชนสูงสุด 
1.11 ตองการใหมหีนวยงานเขามาดูแล 

 
31 
14 
 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

 
30.39 
13.73 

 
5.88 
2.94 
1.96 
1.96 
1.96 
1.96 
0.98 
0.98 
0.98 

2. ดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม   
2.1 ใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2.2 ของบประมาณเพิ่ม 
2.3 จัดทําแผน ระเบียบการใชอาคารสถานที่ใหเปนปจจุบนั 
2.4 สรางความตระหนกัใหชุมชนในการใชอาคารสถานที่ 
2.5 จัดใหมีคณะกรรมการภายนอกโรงเรียนเขามาดูแล 
2.6 ควรมีการตรวจสอบติดตาม มีหลักฐานการใชสถานที่ 
2.7 จัดการอบรมใหครูมีความรูความเขาใจในการใชอาคาร

สถานที่ 
2.8 ซอมแซมปรับปรุงในสวนทีท่ําไดในระดับที่งาย 

 
17 
7 
7 
5 
3 
3 
2 
 
2 

 
16.67 
6.86 
6.86 
4.90 
2.94 
2.94 
1.96 

 
1.96 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
3. ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

3.1 ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน 
3.2 ตรวจสอบดูแลใหอยูในสภาพด ีจัดตั้งงบซอมแซม 
3.3 ขอความรวมมอืจากชุมชนใหมีสวนรวมชวยเหลือ 
3.4 เขมงวดกับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
3.5 จัดหา แตงตั้งบุคลากรดูแลอาคารสถานที่ 
3.6 มีการตรวจสอบและขอความรวมมือจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 
9 
6 
5 
3 
2 
1 

 
8.82 
5.88 
4.90 
2.94 
1.96 
0.98 

4. ดานการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
4.1 จัดเวรรักษาการณดูแลอาคารสถานที่ 
4.2 จัดระบบในการดูแล ควบคุมอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 
4.3 ขอความรวมมอืจากชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
4.4 ควรสรางความตระหนักใหกับบุคลากรและชุมชนใหมี

สวนรวมในการควบคุมดูแลอาคารสถานที่มากกวาเดิม 
4.5 จัดตั้งกรรมการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
4.6 ควรจัดสรรงบประมาณในการควบคุมดูแลอาคาร

สถานที่เพิ่มเติม 
4.7 บุคลากรในสถานศึกษาควรชวยกันบํารุงซอมแซมเอา

ใจใสอาคารสถานที่ใหมาก  
4.8 ใหภารโรงและครูชวยกันบํารุงซอมแซมมาโดยตลอด

แตยังขาดงบประมาณ 

 
9 
7 
 
6 
 
3 

 
2 
2 
 
1 
 
1 

 
8.82 
6.86 

 
5.88 

 
2.94 

 
1.96 
1.96 

 
0.98 

 
0.98 
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ตารางที่  4.5 (ตอ) 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
5. ดานการประเมินผลงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  

5.1 การจัดระบบการประเมิน กําหนดตวัช้ีวดัใหชัดเจน 
5.2 ควรใหทกุฝายมีสวนรวมเพื่อสรางความตระหนกัและ

ความเขาใจเกีย่วกับอาคารสถานที่ 
5.3 ใชการสังเกต สอบถามและเปรียบเทียบ 
5.4 ควรจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใชอาคาร 
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จากตารางที่  4.5  แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 2  ดังนี้ 

1.  ดานการจดัสรางอาคารสถานที่และปรบัปรุงส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 30.39 เสนอแนะวาควรมีงบประมาณ

สนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 13.73 เสนอแนะวาควรขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน
และชุมชนชวยในการจัดสรางอาคารสถานที่ รอยละ 5.88 เสนอแนะวาควรจัดสรางอาคารสถานที่
ใหเพียงพอตอความตองการ รอยละ 2.94 เสนอแนะวาควรปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหเหมาะกับการ
เรียนการสอน รอยละ 1.96 เสนอแนะวาควรวางผังอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหเปนระบบโดย
ใชหลักวิชาการ ควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรที่รับผิดชอบ ควรขอความรวมมือจากชุมชน
ชวยกันปรับปรุง และจัดหางบประมาณซื้อที่ดินเพิ่ม  และรอยละ 0.98 เสนอแนะวาควรเพิ่มบุคลากร
ในการดูแลรับผิดชอบ ใชพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และตองการใหมีหนวยงาน
เขามาดูแล  ตามลําดับ  

2.  ดานการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม   
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 16.67 เสนอแนะวาควรใชอาคารสถานที่

ใหเกิดประโยชนสูงสุด รอยละ 6.86 เสนอแนะวาควรของบประมาณเพิ่ม และจัดทําแผนระเบียบ
การใชอาคารสถานที่ใหเปนปจจุบัน รอยละ 4.90 เสนอแนะวาควรสรางความตระหนักใหชุมชนใน
การใชอาคารสถานที่  รอยละ 2.94 เสนอแนะวาควรมีการตรวจสอบติดตาม มีหลักฐานการใชสถานที่ 
และจัดใหมีคณะกรรมการภายนอกโรงเรียนเขามาดูแล  และรอยละ 1.96 เสนอแนะวาควรซอมแซม
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ปรับปรุงในสวนที่ทําไดในระดับที่งาย และจัดการอบรมใหครูมีความรูความเขาใจในการใชอาคาร
สถานที่ ตามลําดับ 

3.  ดานการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 8.82 เสนอแนะวาควรขอสนับสนุน

งบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน  รอยละ 5.88 เสนอแนะวาควรตรวจสอบดูแลใหอยูในสภาพดี 
จัดตั้งงบซอมแซม  รอยละ 4.90 เสนอแนะวาควรขอความรวมมือจากชุมชนใหมีสวนรวมชวยเหลือ  
รอยละ 2.94 เสนอแนะวาควรเขมงวดกับบุคลากรที่รับผิดชอบ รอยละ 1.96 เสนอแนะวาควรจัดหา 
แตงตั้งบุคลากรดูแลอาคารสถานที่ และรอยละ 0.98 เสนอแนะวาควรมีการตรวจสอบและขอความ
รวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามลําดับ 

4.  ดานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ8.82 เสนอแนะวาควรจัดเวรรักษาการณ

ดูแลอาคารสถานที่ รอยละ 6.86 เสนอแนะวาควรจัดระบบในการดูแลควบคุมอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 5.88 เสนอแนะวาควรขอความรวมมือจากชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแล
ควบคุมอาคารสถานที่  รอยละ 2.94 เสนอแนะวาควรสรางความตระหนักใหกับบุคลากรและชุมชน
ใหมีสวนรวมในการดูแลควบคุมอาคารสถานที่มากกวาเดิม  รอยละ 1.96 เสนอแนะวาควรจัดสรร
งบประมาณในควบคุมดูแลอาคารสถานที่เพิ่มเติม และจัดตั้งกรรมการควบคุมดูแลอาคารสถานที่  
และรอยละ 0.98 เสนอแนะวาบุคลากรในสถานศึกษาควรชวยกันบํารุงซอมแซมเอาใจใสอาคาร
สถานที่ใหมากขึ้น ตามลําดับ 

5.  ดานการประเมินผลงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญรอยละ 18.63 เสนอแนะวาควรการจัดระบบการ 

ประเมิน กําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน รอยละ 1.96 เสนอแนะวาควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
ประเมินผลงานอาคารสถานที่เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ 
โดยใชการสังเกต สอบถามและเปรียบเทียบ  และรอยละ 0.98 เสนอแนะวาควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการใชอาคาร ตามลําดับ 
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