
 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักคือ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับประชาชน ดังนั้นจึงมีหนาที่โดยตรงในการปลูกฝงคุณคาที่ดีงามให 
กับเด็กและเยาวชน ซ่ึงขอบขายการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาไดกําหนดไว 4 งาน คือ งานวิชาการ 
งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป สําหรับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
เปน 1 ใน 4 งานของงานบริหารทั่วไป ที่ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดจะตองใหความสําคัญและใชเวลา
เพื่อการบริหารงานดานนี้ใหเหมาะสม 

งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม เปนงานสนับสนุนงานวิชาการ เนื่องจากอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งตอระบบการจัดการศึกษา ในปจจุบันอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ตองทําหนาที่รองรับกิจกรรมและพฤติกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม 
ซ่ึงตองเสริมความเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมของนักเรียน นอกจากนั้น
ยังตองสามารถใหบริการดานกิจกรรมทางสังคมและสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนในทองถ่ินได
อีกดวย 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาซึ่งเปนแนวทาง
หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อตองการทําโรงเรียนใหเปนปจจุบัน มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่สวยงาม 
มั่นคง แข็งแรง สภาพแวดลอมที่นาอยู มีบรรยากาศรมร่ืน สวยงามเอื้อตอการเรียนการสอนอันสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 
ขอ 5 ซ่ึงบัญญัติวา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน 
และอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู” (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2542 :15) การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จึงเปนงานสําคัญงานหนึ่งในงานหลาย ๆ อยาง
ในการบริหารการศึกษา เปนงานที่นอกจากจะหมายถึง งานปรับปรุงอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมให
สอดคลองกิจกรรมของหลักสูตรแลว ยังมีความหมายรวมไปถึงการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
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เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา และเปนงานที่จะตองทําตอเนื่องกัน  
โดยอาศัยบุคลากรหลายฝายมาชวยกันทํา 

การดําเนินงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษานับวามสีวนสาํคญัอยางยิง่ทีจ่ะชวย
อํานวยความสะดวกใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาได ดังนั้นจึงควรจัดใหสอดคลอง
กับการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและการใชใหเกิดประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสถานศึกษา
จะตองใหการดูแลเอาใจใสอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมทั่วไป ดวยการวางผังเปนสัดสวน สะอาด  
รมร่ืน สวยงาม จึงจะสงผลใหบรรยากาศ การเรียนการสอน และการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น 
ชวยในการปลูกฝงคุณธรรมอันพึงประสงคของนักเรียนได 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  
อยางไร แตกตางกันหรือไม มีปญหาและขอเสนอแนะอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะใชเปนขอมูลพื้นฐานที่จะ
นําไปสูการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค ดังนี ้           
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่

การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ในเขต

พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารกับครูผูสอน 
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม

ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีค้าดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ในเขต

พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน 
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2. ไดขอมูลเกี่ยวกับผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารกับครูผูสอน 

3. ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน 

ซ่ึงจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําเสนอใหสถานศึกษาใชในการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและแกปญหา ดานการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีม้ีขอบเขต ดังนี้ 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของ

โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  ในทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน ดังนี้ 
1.1 การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.2 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.3 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.4 การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

2.  ขอบเขตดานพื้นที ่
การวิจัยในครั้งนี้มีพื้นที่ในการศึกษาคือ  เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ซ่ึงครอบคลุม 

3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมย 
3.  ตัวแปร 
ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้ม ีดังนี้ 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพบุคลากรในโรงเรียน ในที่นี้จําแนกเปน ผูบริหารและ
ครูผูสอน 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียน 
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4.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
4.1 ประชากร ในการวิจยัคร้ังนี ้คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ในเขตพื้นทีก่ารศกึษาแมฮองสอน 

เขต 2 จํานวน  996   คน จําแนกเปนผูบริหาร 179  คน ครูผูสอน 817  คน 
4.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหาร และครูผูสอน ในเขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 2  จํานวน 368  คน จําแนกเปนผูบริหาร 59 คน และครูผูสอน 273  คน ซ่ึงไดมาโดย
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) 
 
นิยามศัพทเฉพาะ                          
                         

เพื่อความเขาใจตรงกันการวิจัยคร้ังนี้ ไดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 
สภาพการบริหารอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานดานอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอมตามสภาพที่เปนอยูจริง    
การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม หมายถึง การวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิด

ประโยชนใชสอยมากที่สุดตอการเรียนการสอน ทั้งในและนอกหองเรียนของนักเรียน รวมทั้งชุมชน  
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม หมายถึง การประดับตกแตงและซอมแซม

อาคารสถานที่ใหคงสภาพเดิมหรือเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด                                     
การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม หมายถึง การกํากับติดตามผลการใช  

การบํารุงรักษา การตกแตง รวมไปถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ใหเปน ไปตามระเบียบ
ขอบังคับและแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของ 

การประเมินผลการใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม หมายถึง การดําเนินการประเมินผล
การใชอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ดําเนินงานดานนี้ ใหเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดและเพื่อเก็บขอมูลสําหรับการวางแผนดําเนินงาน
อาคารสถานที่ของปถัดไป 

ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  
ครูผูสอน หมายถึง ครูที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน ใหทําหนาที่สอน                                          
เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง พื้นที่ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและประกาศใหเปนเขต

พื้นที่การศึกษาตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในเขตพื้นที่
การศึกษามีองคกรและหนวยงานหลัก ดานการศึกษา คือ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในที่นี้ 
หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต  ซ่ึงรับผิดชอบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาที่
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มีอยูในอําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมย 
ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐาน ดังนี้ คือ ผูบริหารกับครูผูสอนมีทัศนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แตกตางกัน 
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