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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครและ (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดย

การจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยสำรวจ โดยมีประชากร คือ ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน รวม 201 คน กลุม

ตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 136 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลการวิจัยคือ

แบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ผลของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยการจำแนกตามขนาดของ

โรงเรียนในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพิจารณารายคูในภาพรวม 

คือ คูท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญพิเศษ คูที่2ขนาดกลางกับขนาดใหญพิเศษและคูที่3 ขนาดใหญกับขนาดใหญ

พิเศษ มีการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรยีน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) To study about building and environmental 

administration of schools under The Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok and (2) To 

compare about building and environmental administration of schools under The Secondary Educational 

Service Area Office 1, Bangkok classified by school size. 

This research was a survey research by population is accessory of building and environment of 

school under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok from 67 schools totaling 201 

persons. Sample obtained via stratified random sampling technique comprised of accessory of building 
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and environment of school under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok totaling 136 

samples. The instrument was a 5 rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were 

Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing by one way ANOVA. 

Major Finding (1) The opinion of persons who rerated for building and environment of school 

under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok toward building and environment 

administration at schools was at high level in overall (2) The opinions comparison of the ones who were 

responsibility for building and environment of school under the Secondary Educational Service Area 

Office 1, Bangkok, classified by school size found that both in overall and each aspects were different 

statistical significance at .05 level, which could be considered as a pair toward building and environment 

of school, first pair small sized school versus extra-large sized school, second pair medium sized school 

versus extra-large sized school and third pair large sized school versus extra-large sized school were 

different statistical at .05 level, for the other pair were not different. 

Keywords: Building and Environment Administration 

 

บทนำ 

ตามท่ีมีพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 39 ระบุวา “ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาโดยตรง” จากมาตรา 39 มีการระบุอยางชัดเจนในการกระจายอำนาจในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ซึ่งในแตละ

ดานก็จะมีความสำคัญที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับบริบทหรือโครงสรางของแตละสถานศึกษาเชน กลุมงานวิชาการจะ

รับผิดชอบในสวนของการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา กลุมงานงบประมาณจะรับผิดชอบในสวน

ของการเบิกจายเงิน กลุมงานบริหารบุคคลจะรับผิดชอบในสวนของอัตรากำลังของสถานศึกษา และสุดทายคือกลุมงาน

บริหารท่ัวไปจะรับผิดชอบในสวนของการปรับปรุง ซอมแซม ดูแล อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา เพราะ

สถานศึกษาหมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ท่ีมีอำนาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 วรรค 4) และหากสถานศึกษามีการจัด

สิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมแลวจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนดังนั้นในการบริหาร

กลุมงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ผูบริหารจึงจำเปนตองเอาใจใส ดูแลในสวนของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ภายในและภายนอกหองเรียน (ศิริ เจริญวัย. 2544: 137) อยางจริงจัง เพราะบรรยากาศหรือสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

มีสวนที่สำคัญในการเสริมสรางการเรียนรู อยางมีคุณภาพ เกิดความเจริญงอกงามทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและ

สังคมของนักเรียน สงผลใหการปลูกฝงจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคเกิดข้ึนไดเองในตัวผูเรียน (สุขวิช รังสิตพล, 

2540: 8) 

สำหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จะมีสถานศึกษาขนาด

เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ รวมทั้งหมด 67 แหง ซึ่งจัดใหมีการเรียนการสอนอยูในระดับชวงชั้นที่ 3 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) และชวงชั ้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาหรือของกลุมงานบริหารทั่วไปในแตละสถานศึกษาจะแตกตางกันออกไป โดยลักษณะ

ของขอแตกตางนั้นจะเปนในเรื่องของปญหาอุปสรรค เชน ขาดบุคลากร บุคลากรขาดซึ่งองคความรูหรือทักษะ ขาดซึ่ง
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งบประมาณ ขาดความรูในเรื่องการจัดการที่ดี มีความรวมมือจากชุมชนนอยมาก หรือขาดซึ่งความปลอดภัย เปนตน 

เหลานี้จึงเปนสาเหตุใหการพัฒนาหรือการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงเรียนรูท่ี

สำคัญของผูเรียน ทางดานอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค หองเรียน ระบบ

สาธารณูปโภค ไดแก ระบบน้ำ ระบบไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ

คมนาคมขนสง การเดินทาง ตนไมและสวนหยอมตาง ๆ เปนตน ขาดการดูแลเอาใจใสและการบำรุงรักษาอยางเทาที่ควร 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาหรือกลุมงานบริหารทั่วไป ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกทานและชุมชน ซึ่งเปนบุคคลที่มี

ความสำคัญในการจัดการศึกษาใหแกนักเรียน รวมมือ พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาไดดำเนินงานไดอยาง

ตอเน่ือง มีคุณภาพ นาอยู นาเรียน เมื่อสภาพแวดลอมท่ีดีก็จะสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน (วินัย ศรีจันทึก, 2550: 2) 

ดังนั ้น ในการศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มุงศึกษาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทางดาน

การจัดสรางอาคาร การใชงาน การซอมบำรุงและการประเมินผล ที่เปนประโยชนในการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมใหประสบความสำเร็จและดข้ึีน เพ่ือเปนประโยชนแกการจัดการเรียนการสอนของผูเรียน อีกท้ังชวยสงเสริมการ

เรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึน มีความรัก ความสนใจในโรงเรียนของผูเรียนท่ีไดศึกษาอยู ตลอดจน อาจจะเปนบุคคลสำคัญในอนาคตท่ีมี

สวนชวยเหลือโรงเรียนใหดียิ่งข้ึนตอไปได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาระดับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนแตกตาง

กัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งน้ี การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซึ ่งมีนักวิชาการหลายทาน ไดพิจารณาถึงขอบขาย รวมถึงสำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 28-38) ไดมีการจำแนกงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไว 

4 ดาน คือ 1) การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 2) การบริหารงานในการใชงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 4) แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน รวม 201 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย ผูอำนวยการ

สถานศึกษา รองหรือผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารทั่วไป และครูผูดูแลงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

โดยใชทฤษฎีการแบงกลุมชั้น (Stratified Random Sampling) และมีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง 

R.V. Krejcie และ R.W. Morgan (สมบูรณ ตันยะ, 2548: 105) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 136 คน 

3. ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดของโรงเรียน แบงเปน 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญ

พิเศษ 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดแก (1) การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

(2) การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (4) แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีการจำแนกเปนตำแหนง

ผูตอบแบบสอบถาม ขนาดของโรงเรียน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามลักษณะการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร แบงเปนสภาพการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก (1) การบริหารงานใน

การจัดสรางอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (2) การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียน (3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (4) แนว

ทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน รวม 44 ขอ แลแตละขอมีลักษณะแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ ลิเคอรท (Likeart) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเรจ็รูปสำหรับสถิติท่ีใชมี

ดังตอไปน้ี 

5.1 สถิติพิจารณาแบบสอบถาม 

1) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค(Index of item Objective Congruence: 

IOC ) 

2) สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

5.2 สถิติพ้ืนฐาน 

ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ 

1) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

2) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’method) 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของกลุมงานบริหาร

ท่ัวไปภายในโรงเรียน อันไดแก การจัดสราง การใชประโยชน การบำรุงรักษา ปญหา อุปสรรค และการจัดการประเมินผล 

เชน การบริหารจัดการงาน บริหารจัดการคน บริหารจดัการงบประมาณ โดยมีขอบขายที่ครอบคลุมงานวิจัย คือ แผนงาน

การจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม การบำรุงรักษาอาคารตาง ๆ และบริเวณอื่น ๆ โดยรอบ การใชประโยชนจาก

หนวยงานภายในและภายนอก มีการประเมินผลความปลอดภัยในการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ซึ่งผูวิจัยนำมา

สรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ (X)  ตัวแปรตาม (Y) 

ขนาดของโรงเรียน  การบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

1) ขนาดเล็ก  

2) ขนาดกลาง  

3) ขนาดใหญ  

4) ขนาดใหญพิเศษ 

 1) การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

2) การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

3) การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

4) แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานที ่และ

สิ่งแวดลอม 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตอการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนซึ่งประกอบไปดวย 

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ รวม 67 โรงเรียน ในภาพรวมพบวามีระดับความคิดเห็นตอ

การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (X� = 3.95) ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานที่ 1 การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน (X� = 4.23) ดานท่ี 2 การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  

(X� = 4.14) ดานที่ 3 การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  

(X� = 3.65) และดานท่ี 4 แนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน (X� = 3.79) 

2. ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษตอ

การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กรุงเทพมหานคร พบวาขนาดของโรงเรียนจะมีการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (ดังตารางที่ 7) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลก็สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย รายละเอียด

สามารถจำแนกพิจารณารายคูในแตละดานท้ัง 4 ดาน ดังน้ี 

ดานที่ 1 ดานการบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการบริหารงานที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเลก็ตอโรงเรียนขนาดใหญ สวนการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดกลางกับ

โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

ดานที่ 2 ดานการบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการบริหารงานที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลาง สวนการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดกลางตอโรงเรียน

ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญตอโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  

ดานท่ี 3 ดานการบริหารวิธีการในการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

มีการบริหารงานที่ไมแตกตางกัน ซึ ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษ 

โรงเรียนขนาดกลางตอโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ สวนการบริหารงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ไดแก โรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดใหญตอโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษ  

ดานท่ี 4 ดานแนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการบริหารงาน

ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็กตอโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลางตอ

โรงเรียนขนาดใหญ สวนการบริหารงานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

ตอโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 

 

อภิปรายผล 

1. การศึกษาระดับการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 

พบวาผลของความคิดเห็นทั้ง 4 ดาน ไดแก การบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียน การบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน การบริหารวิธีการในการตรวจสอบ 

ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและแนวทางการประเมินผลของการใชงานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน อยูในระดับ มาก หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งหัวขอ

หรืองานที่มีการปฏิบัติคือเรื่องของสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมินอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสรางแหลงเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียน มาใชในการวางแผน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและแกปญหาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เหมาะสมกับยุค

สมัย ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยี สวนหัวขอหรืองานที่มีการปฏิบัติรองลงมา คือสถานศึกษามีการจัดทำแบบสรุปผล

การใชงานอาคารสถานที่ สิ่งปลูกสราง แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียนเปนประจำทุกป ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก

โรงเรียนตองสรุปผลหรือจัดทำขอมูล เพ่ือใชสำหรับพิจารณางบประมาณท่ีคงคางหรือไดรับการจัดสรรมาจากสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละโรงเรียนในการพัฒนา

โรงเรียนรวมถึงการพิจารณาแผนงานสำหรับการพัฒนาโรงเรียนในปงบประมาณถัดไป 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

พบวาผลของความคิดเห็นทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานในการจัดสรางอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน ดานการบริหารงานในการใชงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ดานการบริหารวิธีการในการ

ตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนและดานแนวทางการประเมินผลของการใชงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน อยูในระดับ มาก หมายถึง มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวก็สอดคลองกับงานวิจัยของภัทรกร มิ่งขวัญ (2559) ที่ไดศึกษาความพงึพอใจของครูที่มตีอการ

บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวา “การ
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บริหารงาน ดานการบริหารทั่วไป ภาพรวมอยูในระดับมาก และหากวาพิจารณารายขอ ระดับสูงสุดคือการดูแลอาคาร

สถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย” และจากการศึกษาผลการวิเคราะหขอมูลในเรื่องการ

บริหารงานอาคารสถานที ่และสิ ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ ผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งประกอบไปดวย ผูอำนวยการ รองหรือผูชวยผูอำนวยการ และครูผูดูแล

หรือรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ก็พบวาขนาดของโรงเรียน ไดแกโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญและขนาดใหญพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีการบริหารงานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลก็สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัยท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 1 

ซึ่งการบริหารงานที่แตกตางกัน แตก็ยังพบวา การบริหารงานในแตละดานทั้ง 4 ดาน บางครั้งขนาดของโรงเรียนก็มีการ

บริหารท่ีไมแตกตางกันก็ได  

 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำไปใช  

1. ควรศึกษาบริบทของแตละโรงเรียน เชน โรงเรียนที่เนนผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางดานกีฬา หรือ

ผลงานทางดานศิลปะ หรือผลงานทางดานวิชาชีพ เปนตน เพื่อศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดตรงกับความตองการของขอมูล 

2. ควรศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดทราบถึงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไดอยาง

ครบถวน 

3. ควรศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดทราบถึงการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนไดอยาง

ครบถวน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยในเชิงลึกเพ่ือคนหาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียน 

2. หลังจากไดขอสรุปจากการวิจัยในขอที่ 1 แลวควรนำปจจัยที่คนพบมาตรวจสอบโดยการวิจัยในเชิงปริมาณ 

เพ่ือยืนยันปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอประสทิธิผลของการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิง่แวดลอมของโรงเรียนอีกครัง้

หน่ึง 

 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). แนวทางการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาตามนโยบายการปฏรูิปการศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546ก). คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร:

กระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546ข). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 

กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค.  



92 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

กฤษฎาง แถวโสภา. (2542). สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: 

บพิธการพิมพ.  

กานต กุณาศล. (2542). การประถมศึกษา. กาญจนบุร:ี ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ

กาญจนบุรี.  

กูเกียรติ มาณพ. (2529). ปญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสงักัดสำนักงานการประถมศึกษาจงัหวัดเชียงราย.

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

จรีรัตน พิกุลแยม. (2554). การบริหารงานอาคารสถานท่ีตามวัฏจกัรเดมมิ่งของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีกี่ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมสหวิทยาเขตบรมราชชนนี. (วิทยานิพนธปรญิญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต). สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร. 

จรีย ศิลาพันธ. (2535). ปญหาและสาเหตุของปญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ตาม

ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบรหิารศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร. 

เจษฎา เสาทอง. (2536). การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาจงัหวัดสุรินทร. (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร.  

ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย. (2545). การพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา

แหงชาติ. ชัยนาท: ม.ป.ท. 

ชาญสิจน กิจแสงทอง. (2546). การศึกษาปญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดกรมสามัญอำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร. (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ). วิชาการบริหาร

การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

ชูศรี วงศรัตนะ. (2541). เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย. (พิมพครั้งท่ี 7). กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมติการพิมพ. 

ญาดารัตน บุญประดับ. (2559). การบริหารงานอาคารสถานท่ีโดยใชกิจกรรม 5ส ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาในเขตอำเภอขลงุ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 

(งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุร.ี 

ถวิล มาตรเลีย่ม. (2544). การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม. 

ถาวร สารวิทย. (2523). การบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม. พิษณุโลก: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒพิษณโุลก.  




