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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

สรุป 
ตามที่รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และแกไขเพิ่มเติม ไดจัดวางแนวทางในการปฏิรูปไว 4  ดาน คือ การปฏิรูปโรงเรียน การปฏิรูปบุคลากร 
การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการบริหารการศึกษา โดยใหทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับ
การศึกษาเขามามีสวนรวมในการปฏิรูป พัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายในการปฏิรูป
และการดําเนินการตางๆจะตองลงสูการปฏิบัติก็คือ สถานศึกษา 

ดังนั้นสถานศึกษา จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงปรับเปลี่ยน และพัฒนาองคกรในทุกๆ ดาน 
ที่เกี่ยวของใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และที่แกไขเพิ่มเติม และการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
ก็เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญงานหนึ่งที่จะสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีความพรอม
และสมบูรณมากขึ้นซึ่งทําใหบรรลุถึงเปาหมายได ถาหากงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ไมมีความพรอม หรือเพียงพอ หรือการจัดการงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมกับบริบท 
อาจนําไปสูความลาชาตอการจัดการเรียนการสอนในการปฏิรูปการศึกษาไดซ่ึงงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมนั้นเปนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หากมีการวางแผนงานและการจัด 
การที่ดี  ก็จะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคได  แตในสภาพปจจุบันนั้น โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กยังมีปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินการงานการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอีกมาก 

จากสภาพดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 เปนอยางไร แตกตาง
กันหรือไม และไดขอมูลของปญหาและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหเอื้อตอการจัด 
การเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโรงเรียน อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตอไป 
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
พื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูผูสอน
เกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 2 จํานวน 102 คน จําแนกเปนผูบริหาร 30 คน ครูผูสอน 72 คน ซ่ึงไดมาโดย  
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
การวิเคราะหขอมูลในการวจิยัคร้ังนี้ คือ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ใชการหาคาความถี่ (Frequency) และการหา 
คารอยละ (Percentage)   

2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ใชการหาคาเฉลี่ย ( X ) และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation) 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน 
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ใชสถิติ
ทดสอบที  (t-test) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  
1. ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางเปนผูชายและผูหญิงเทากัน มีอายุ 41–50 ป 

มีวุฒิปริญญาตรี มีตําแหนงเปนครูผูสอน มีอายุราชการ 21 ปหรือมากกวา ผูบริหารมีประสบการณ
ในการบริหารโรงเรียน 16 ปหรือมากกวา และมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ในปจจุบันนอยกวาหรือเทากับ 5 ป  

2. ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม 
เขต 2 ดังนี้ 

2.1  ผูบริหาร 
2.1.1 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก  คือ   
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ศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
จัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม จัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น วางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม จัดหางบประมาณ
จัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอมจากองคกรอื่นๆ จัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
วางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม จัดทําแผนผังอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน ใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด จัดใหบริการ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมแกชุมชน จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน วิเคราะหปญหา
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยาง
สม่ําเสมอ บํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี ปรับปรุง
และพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม สรางความตระหนกัใหครู
ในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง จัดวางระบบ
และมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ ประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบ ประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มีสวนรวม วางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น สรุปผลการ
ปรับปรุงงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  

2.1.2 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ในระดับปานกลาง  
คือ จัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

2.1.3 ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับนอย  คือ 
จัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิดรายไดตอโรงเรียน 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 111 

2.2  ครูผูสอน 
2.2.1 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับมาก  คือ 
ศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
จัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม วางแผนงานการสรางอาคาร
สถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม วางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม  
ใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด จัดใหบริการอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ บํารุงรักษา
ซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม สรางความตระหนักใหครูในการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง จัดวางระบบและ
มาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุม 
ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียน กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ วางแผนเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น  

2.2.2 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับปานกลาง  
คือ จัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น จัดหางบประมาณจัดสรางอาคาร
สถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอมจากองคกรอื่นๆ จัดใหมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
จัดทําแผนผังอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยาง
ชัดเจนวิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จัดสรรงบประมาณการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนระยะ
อยางตอเนื่อง ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ เก็บรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ประเมินผลการบริหารงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม สรุปผลการปรับปรุงงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอม 
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2.2.3 ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ในระดับนอย  คือ 
จัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิดรายไดตอโรงเรียน 

2.3  ผูบริหารและครูผูสอน 
2.3.1 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน

อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศกึษา เชยีงใหม เขต 2  ใน
ระดับมาก  คือ ศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม จัดสรางอาคาร
สถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น วางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุง
ส่ิงแวดลอม  
จัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอือ้ตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน วางแผนการใช
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม จัดทําแผนผงัอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน 
ใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด จัดใหบริการอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ บํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพ
ใชงานไดด ีปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม 
สรางความตระหนกัใหครูในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จัดบุคลากรรับผิดชอบ
การบํารุงรักษางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จัดเกบ็เอกสารหลักฐานเกีย่วกับอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางถูกตอง จดัวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน 
จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนกํากบัติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางสม่ําเสมอ วางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น สรุปผล
การปรับปรุงงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  

2.3.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2   
ในระดับปานกลาง คือ จัดหางบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอมจาก
องคกรอื่นๆ จัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม    วิเคราะหปญหาการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดสรรงบประมาณการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง 
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ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 

2.3.3 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  ใน
ระดับนอย  คือ จัดใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่กอใหเกิดรายไดตอโรงเรียน 

3. ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร 
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05  ดังนี้  คือ  จัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคาร
สถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม วางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม จัด
ใหมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม วางแผนการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
ใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด จัดใหบริการอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมแกชุมชน จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง จัดวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน กํากับติดตามงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง ประเมินผลการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดยใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวม วางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหดี
ขึ้น สรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

4. ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหาร 
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  คือ 
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน  สถานที่คับแคบไมสะดวกในการทํากิจกรรม  ขาดแคลนบุคลากร
ในการควบคุมดูแลอาคารสถานที่  ขาดการประเมินผลงานอาคารสถานที่อยางเปนระบบและชัดเจน 

5. ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน 
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อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 คือ  
ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดสรางอาคารสถานที่เพิ่มเติมใหโรงเรียนขนาดเล็ก ควรใช
อาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ควรของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
ควรจัดเวรรักษาการณดูแลอาคารสถานที่ ควรจัดระบบการประเมินและกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน   
  
การอภิปรายผล 
 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2  ในระดับมาก  คือ  มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
จัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น วางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม จัดหางบประมาณจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอมจากองคกร
อ่ืนๆ จัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทําขอมูล
สารสนเทศการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม วางแผนการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม จัดทําแผนผังอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ใชอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด จัดใหบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมแกชุมชน 
จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน วิเคราะหปญหาการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ บํารุงรักษาซอมแซม
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม สรางความตระหนักใหครูในการบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม จัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ปฏิบัติตามระเบียบ
การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง จัดวางระบบและมาตรการการควบคุม 
ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน 
กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ ประเมินผลการใชอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
ประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
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วางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น สรุปผลการปรับปรุง
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสวนใหญไดมีการดําเนินการ
บริหารจัดการงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนประจําอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับ
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเกือบครบทุกๆดาน ทําใหขอคิดเห็น อยู
ในระดับมาก เกือบทุกขอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนาภรณ เตียวกุล (2544) ซ่ึงพบวา 
ผูบริหารควรเปนผูนําในการวางแผนงานอาคารสถานที่  โดยมีกรรมการดานการวางแผนดําเนินงาน
อยางเปนระบบ มีเอกสารหลักฐานการวางแผนงานอยางชัดเจน ควรเปนผูนําในการดําเนินการตาม
แผน ควรจัดกรรมการรวมดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรมีการควบคุมติดตามประเมินผล
ควรจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่องรายงานผลการ
ประเมินจัดทําเอกสารหลักฐานประชาสัมพันธ ใหครูนักเรียน และทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบ 

2. จากผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2  ในระดับมาก  คือ มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม วางแผน
งานการสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม วางแผนการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม
อยางเหมาะสม ใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด จัดใหบริการ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมแกชุมชน ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยาง
สม่ําเสมอ บํารุงรักษาซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี ปรับปรุง
และพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม สรางความตระหนกัใหครู
ในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยาง
ถูกตอง จัดวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน จัด
บุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางสม่ําเสมอ วางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาครูผูสอนสวนใหญดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในหองเรียนตางๆ ไดใชเวลา
สวนใหญกับนักเรียน จึงไดใหความสําคัญในเรื่องของการวางแผนการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
การบํารุงรักษาซอมแซม การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการจัด 
การเรียนการสอน รวมไปถึงการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดสอดคลองกับ
การศึกษาของ อนันต  สุวรรณคะโต (2543) ที่พบวา ครูอาจารยสวนใหญเห็นวาฝายบริหารไดปฏิบัติใน
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เร่ืองการกําหนดนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
การแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลอาคารเรียนเปนลายลักษณอักษร การซอมแซมหองเรียนตางๆ 
ใหอยูในสภาพใชการไดดี การตกแตงบริเวณโรงเรียนใหรมร่ืนและการซอมแซมหองน้ําหองสวม
ตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี แตก็ยังมีครูอาจารยบางสวนเห็นวาฝายบริหารไมไดปฏิบัติและ
ไมแนใจวาไดปฏิบัติในเรื่อง การประเมินผลการบํารุงรักษาหองเรียนและบริเวณโรงเรียนอยางเปน
ระบบ และการมีคําแนะนําเกี่ยวกับการใชหองน้ําหองสวมอยางชัดเจน 

3. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม  เขต 2 ในระดับมาก  คือ มีการศึกษาสภาพปญหางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดย
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดทําแผนยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
โรงเรียนมีการจัดสรางอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น วางแผนงานการสรางอาคาร
สถานที่และปรับปรุงส่ิงแวดลอม จัดใหมีอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน วางแผนการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม จัดทําแผนผังอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชน
สูงสุด จัดใหบริการอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมแกชุมชน จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยาง
ชัดเจน ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ บํารุงรักษาซอมแซมอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพใชงานไดดี ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม สรางความตระหนักใหครูในการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม จัดบุคลากรรับผิดชอบการบํารุงรักษางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จัดเก็บ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ปฏิบัติตามระเบียบการ
ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง จัดวางระบบและมาตรการการควบคุม ดูแล
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน 
กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ วางแผนเพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น สรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารและครูผูสอนไดสรางความตระหนักและใหความสําคัญ
กับการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน รวมกันมาโดยตลอดในทุกๆดาน ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ทิวา สุริยะ (2541) ที่พบวามีการดูแลและการกํากับดูแลอาคารสถานที่
และบริเวณโรงเรียนใหสะอาดปลอดภัยรมร่ืนสวยงามเปนระเบียบ มีการกํากับ ดูแลและควบคุมให
มีเวรยามรักษาอาคารสถานที่และแตงตั้งกรรมการควบคุมการกอสรางตามระเบียบทางราชการ
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นอกจากนั้นยังใหบุคลากรทุกฝายและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ตลอดถึงการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงมีการใชอาคารสถานที่ให
คุมคากับการลงทุน สําหรับแนวทางในการปรับปรุงงานอาคารสถานที่ ควรมีการจัดสรางอาคาร
เรียนใหเพียงพอกับชั้นเรียน ควรใชอาคารสถานที่ใหคุมคาและเกิดประโยชนตอนักเรียน และใหครู 
นักเรียน ชุมชน มีสวนรวมในการบํารุงรักษา ควบคุมดูแล ตลอดถึงควรมีการประเมินการใชอาคาร
สถานที่และนําผลการประเมินการดําเนินงานมาปรับปรุง แกไขตอไป 

4. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α  = .05 ดังนี้  คือ  มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรงานอาคารสถานที่และปรับปรุงสิ่งแวดลอม วางแผนงานการสรางอาคารสถานที่และ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม จัดใหมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน จัดทําขอมูลสารสนเทศการใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม วางแผนการใชอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด  
จัดใหบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมแกชุมชน จัดระเบียบการใชอาคารสถานที่อยางชัดเจน 
ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่รมร่ืนสวยงาม จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมดูแล
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง จัดวางระบบและมาตรการการควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน จัดบุคลากรรับผิดชอบควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน กํากับติดตาม
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ กํากับติดตามงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
อยางสม่ําเสมอ ประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเปนระยะอยางตอเนื่อง ประเมินผล
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศงานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ประเมินผลการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมโดย
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม วางแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมให
ดีขึ้น และสรุปผลการปรับปรุงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ซ่ึงขัดแยงกับ ชาตรี  แกวมา  
(2542)  ที่พบวา โรงเรียนขนาดตางกัน มีปญหาการบริหารอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม โดยภาพรวม
และเปนรายดาน 8 ดาน ไมแตกตางกัน 

5. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปญหาในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 2 ดังนี้ ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน สถานที่คับแคบไมสะดวกในการทํากิจกรรม 
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ขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนบุคลากรในการดูแล ขาดการประเมินอยางเปนระบบและชัดเจน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ หมวดงบลงทุน ที่ดินสิ่งปลูกสรางนอย มีบุคลากรนอย และปริมาณงานมีจํานวนมาก 

6. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  
เขต 2  ดังนี้ ควรมีงบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็ก  ควรใชอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชน
สูงสุด ควรขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน  ควรจัดเวรรักษาการณดูแลอาคาร
สถานที่ ควรการจัดระบบการประเมิน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยตนสังกัดนอย จึงจําเปนตองระดม
งบประมาณจากภาคสวนอื่น และการประเมินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมนั้นไมคอยได
ประเมินอยางเปนระบบ รวมถึงการอยูเวรยามอยางจริงจัง 
 
ขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัในครัง้นี้มีขอเสนอแนะเปน  2  ประเภทใหญๆ คือ 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงเปน
โรงเรียนที่มี เปนจํานวนมากและยังไมไดรับการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะดานงบประมาณ เพราะเปนงานสนับสนุนสําคัญประการหนึ่งที่จะสงผลใหการปฏิรูป
การศึกษาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2  ควรกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา 
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต  2   
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษา 

1.3 โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 ควรจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ในการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข และพัฒนางานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน 
ควรจัดสรรงบประมาณประจําปเพิ่มเติมและใหทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนมสีวนรวม
ในการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน ใหมีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหครูผูสอนไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลายและมีความสุข กอใหเกิดสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ดีขึ้นตอไป 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
2.1 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กแบบ 

 “ศูนยเรียนรวม” 
2.2 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนแทน

หองเรียนในโรงเรียน  
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