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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการพัฒนางานอาคารสถานที่      
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 4 ด้าน คือ ด้านการวาง
แผนการใช้อาคารสถานที่ ด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ด้านการควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่ และด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย       
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 55 คน และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 197 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 252 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยคิดค่า  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชูทิศ เกี่ยวกับการพัฒนางานอาคารสถานที่เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 4 ด้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการควบคุมดูแล
อาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.48 ด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.42 ด้านการวาง
แผนการใช้อาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.40 และด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.36  
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 II 

Research  Title  : Developing Scholl Plants to Support Studying at  
  Nawamintrachutit Industrial and community college 
Researcher          :  Phattanan Phukaew 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were at study Developing School Plants to 
Studying Nawamintrachutit Industrial and community college in four components; 
School Plants Using  Planning, School Plants Maintenance, School Plants Control and 
School Plants Using Evaluation. 

The research samples included 55 Education Personnel and 197 students, 
including 252 peoples at Nawamintrachutit Industrial and community college 

The research tool used to collect the data was a set of questionnaires with 
checklist and rating scales. The program was used to analyze the data to find 
percentage, means, standard deviation. 

The findings of the study were as following : 
As a whole, the opinions of Education Personnel and students in 

Nawamintrachutit Industrial and Community College reviewed that Developing 
School Plants to Support Studying was at the moderate level in all four aspects. The 
mean raging form high to low were of the mean of School Plants Control was at 3.48, 
the mean of School Plants Maintenance was at 3.42, the mean of School Plants 
Using Planning was at 3.40, and the mean of School Plants Using Evaluation was at 
3.36 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์ของ ดร. สาโรจน์ ขอจ๋วนเตี่ยว 
นายอรรถพล สังขวาสี รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน นายสุริยะ จิตต์พิไลเลิศ และ ดร.พงค์สิลป์ รัตนอุดม ที่ได้
กรุณาตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถาม ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตรวจแก้ไข  ให้ก าลังใจและติดตามผลการด าเนินการวิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ครูและบุคลากรทางศึกษา  
และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย 
การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคน ที่ไม่สามารถเอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และ
เป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงจะเกิดข้ึนจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญํูกตเวทิตา
บูชาคุณแก่บิดา มารดา คุณครู และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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