
 
บทที่  1 

 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของการวิจัย 
 

ตามที่รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม  จึงเปนบทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนําไปดําเนินการ 
และไดจัดวางแนวทางในการปฏิรูปไว  4  ดาน  คือ  การปฏิรูปโรงเรียน การปฏิรูปบุคลากร การปฏิรูป
การเรียนรู การปฏิรูปการบริหารการศึกษา  และไดดําเนินการปฏิรูปไปโดยพรอมกันในทุกดาน 
โดยใหทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาเขามามีสวนรวมในการปฏิรูป การดําเนินการ
และการบริหารจัดการในสวนที่เกี่ยวของทุกระดับ  ซ่ึงจะเห็นไดจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีการหลอมรวมกรมกองที่ใกลเคียง และเกี่ยวของกันเขามา
อยูดวยกัน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหส้ันลง  หนวยงานสถานศึกษามีอิสระมากขึ้น  มีความคลองตัว
สูงขึ้น กอใหเกิดการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สงเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
สรางขวัญและกําลังใจ  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งผูสอนและผูเรียนใหสามารถคิด
วิเคราะหไดอยางถูกตอง  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายในการปฏิรูปและกระบวนการ
ตางๆ  ดังกลาวนี้ตองลงสูการปฏิบัติของสถานศึกษา 

ดังนั้นสถานศึกษา จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงปรับเปลี่ยน และพัฒนาองคกรในทุกๆ 
ดานที่ เกี่ยวของใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และที่แกไขเพิ่มเติม  และการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาก็เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญงานหนึ่งที่จะสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนใหมีความพรอมและสมบูรณมากขึ้นซึ่งทําใหบรรลุถึงเปาหมายได ถาหากงานดานอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอม ไมมีความพรอม  หรือเพียงพอ  หรือการจัดการงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมกับบริบท  อาจนําไปสูความลาชาตอการจัดการเรียนการสอนในการปฏิรูป
การศึกษาไดซ่ึงงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมนั้นเปนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
หากมีการวางแผนงานและการจัดการที่ดี  ก็จะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคได  
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แตในสภาพปจจุบันนั้น  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กยังมีปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินการ
งานการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมอีกมากซึ่งไดแก หองเรียน  หองปฏิบัติการตางๆ 
ไมเพียงพอ  มีอาคารเรียน อาคารประกอบจํานวนจํากัด  จากหองเรียนที่ใชสําหรับเปนหองเรียน
ประจําชั้นเทานั้น ทําใหไมมีหองปฏิบัติการ เชน หองวิทยาศาสตร หองแนะแนว  ขาดแคลนงบประมาณ
ดําเนินการ  การจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน  คาที่ดินส่ิงปลูกสราง  จากกระทรวงศึกษาธิการ
นั้น  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจในพิจารณาจัดสรรใหโรงเรียน  สวนใหญโรงเรยีนขนาดเลก็
มักจะไมไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  งบประมาณมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ  
สภาพของอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ไมเอื้ออํานวยตอการปรับปรุง เนื่องจากเปนอาคารเกา ชํารุด
ทรุดโทรม ไมเหมาะสมกับการตอเติมอาคาร  บุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมกับงานอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมนอย เพราะมีงานหลักและงานดานอื่นที่ตองดําเนินการ  ชุมชนและองคกรทองถ่ิน
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมนอยไป ทําใหไมมีการดูแลรักษา
และใชประโยชนรวมกันเทาที่ควร 

ดังนั้นการดําเนินการ  ปรับปรุงงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนผูบริหาร
และบุคลากรในโรงเรียนจึงตองเสาะแสวงหาและระดมทรัพยากรทั้งงบประมาณ  วัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของเองตามศักยภาพ  ซ่ึงแตละโรงเรียนก็ไมสามารถปฏิบัติไดเหมือนกัน และก็อาจจะไม
เพียงพอตอความจําเปนของโรงเรียน  ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก  จึงมีสภาพของ
อาคารเรียน  อาคารตางๆ  ที่ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ไมไดมาตรฐานตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือตามความคาดหวังของผูที่มีสวนเกี่ยวของ กับการจัดการศึกษา  ทําให
นักเรียนไดรับการจัดการเรียนการสอนไมเต็มตามรูปแบบ เต็มตามศักยภาพของผูเรียน  

จากสภาพปญหาดังกลาวนี้   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่
การศึกษา เชียงใหม เขต 2 อยางไร แตกตางกันหรือไม มีปญหาและขอเสนอแนะอยางไร ทั้งนี้เพื่อให
ไดขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนาการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตาม
ศักยภาพ  เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน อันจะนํามาซึ่งความ สําเร็จในการ
ปฏิรูปการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจยัในครัง้นี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน

อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

การวิจยัในครัง้นี้คาดวาจะไดรับประโยชนดังนี ้
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 

2. ไดผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2  

3. ไดความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการ
บริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม 
เขต 2 

   ซ่ึงจะใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาพิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข และใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ใหเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน ที่จะทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ  อันจะสงผลใหการปฏิรูป
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวตอไป 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 4 

สมมติฐานการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้  ผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา 
เชียงใหม เขต 2  แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจยัในครัง้นี้มีขอบเขตดงันี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  

ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
1.1 การจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.2 การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.3 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.4 การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
1.5 การประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

2. ขอบเขตดานพืน้ที่ 
การวิจัยในครั้งนี้มีพื้นที่ในการศึกษา คือ เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหมเขต 2 ซ่ึงครอบคลุม  

5  อําเภอ  ไดแก  อําเภอแมริม  อําเภอแมแตง  อําเภอสันทราย  อําเภอพราว  และอําเภอสะเมิง 
3. ตัวแปร 
ตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ 

3.1 ตัวแปรตน  ไดแก สถานภาพของบุคลากรในโรงเรียน ในที่นี้จําแนกเปนผูบริหาร
และครูผูสอน 

3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 5 

ขอตกลงเบื้องตน 
 

การวิจยัในครัง้นี้มีขอตกลงเบื้องตนดังนี ้
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการยบุรวมกับโรงเรียนหลักแลวไมนับเปนโรงเรียน 
2. โรงเรียนที่เปนสาขาถือวาไมมีผูบริหาร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

เพื่อความเขาใจตรงกันการวิจัยคร้ังนี้ไดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  หมายถึง  การจัดการงานดานอาคาร

สถานที่และส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน จําแนกเปน  5 ดาน ดังนี้  
1. การจัดสรางอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
2. การใชอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
3. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
4. การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
5. การประเมินผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน  

เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม เขต 2 หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบคลุม 5 อําเภอ 
คือ  อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอสันทราย อําเภอพราว และอําเภอสะเมิง 
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