
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 มาตรา 43 กําหนดวา
บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
มาตรา 17 กําหนดวา “ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขา
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ…” และมาตรา 11 กําหนดวา “บิดา มารดาหรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล
ซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ…” 
ประกอบกับมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 โดยมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดใหผูปกครองสงเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด
จนถึงยางเขาปที่สิบหกเขาเรียนในสถานศึกษา เวนแตเด็กจะสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาค
บังคับ การศึกษาภาคบังคับมีความสําคัญยิ่งตอการวางรากฐานของชีวิตคนใหเปนมนุษยที่มีความ
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

การจัดการศึกษาภาคบังคับเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนภารกิจ
หนาที่ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะตองจัดสงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ์จัดการศึกษาภาคบังคับไดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับ
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมดังเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดจัดแนวทางในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 ขึ้น โดยมีเปาหมายใหเด็กที่อยูเขตรับผิดชอบซึ่งมีอายุยางเขา
ปที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก ไดรับการศึกษาภาคบังคับเกาปอยางทั่วถึงทุกคน 

แตเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรของเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ซ่ึงประกอบ
ไปดวย อําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย และอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน สวนใหญเปนภูเขา 
หมูบานชาวเขาเผาตางๆ เชน กะเหรี่ยง แมว มูเซอ ลัวะ ซ่ึงเปนหมูบานขนาดเล็กตั้งกระจัดกระจาย
อยูทั่วไปบนภูเขา การติดตอคมนาคมระหวางหมูบานไมสะดวกใชการเดินเทาเปนสวนใหญ ในแตละ
หมูบานจะมีเด็กในวัยเรียนประมาณ 10 ถึง 20 คน จึงไมอาจจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาใหไดเด็กๆ 
จึงตองไปเรียนหนังสือที่อ่ืน (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน,2529:29) ปญหาที่พบ
คือ เด็กนักเรียนบานไกลเดินทางไปและกลับไมสะดวก จึงตองมาพักนอนที่โรงเรียน แตในการพัก
นอนก็มีปญหาในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549:197) ซ่ึงครอบคลุมเรื่องตางๆ คือ กิจกรรมนักเรียน การบริการและ
สวัสดิการนักเรียน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการแนะแนว  

แตเทาที่ผานมายังมิไดมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวานักเรียน
พักนอนมีความความพึงพอใจและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรยีนใน
อําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 อยางไร ซ่ึงผลการวิจัยจะใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนางานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่มี
นักเรียนพักนอน และผูบริหารโรงเรียนใชเปนแนวทางในการพัฒนากิจการนักเรียนในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาการของนักเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณ (manhood) และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางเปนปกติสุข 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ

นักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนกัเรยีน

ของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้ 
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงาน

กิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
2. ไดขอเสนอแนะของนักเรียนพักนอนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ซึ่งจะใชเปนขอมูลเบื้องตนในการนําเสนอใหสถานศึกษานําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และแกปญหาในดานการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน
ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนในเขตพื้นที่การศึกษา
อ่ืนๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขต  ดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะของนักเรียนพักนอน
เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 ในดานการบริการสุขภาพ การบริการอาหารกลางวัน การบริการแนะแนว การบริการ
ทุนการศึกษา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และกิจกรรมกีฬา 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในพื้นที่การศึกษา คือ เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ซ่ึงครอบคลุม 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย และอําเภอสบเมย 
3. ตัวแปร 

ตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้มี ดังนี้ คือ ความพึงพอใจและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงาน กิจการนักเรียนของนักเรียนพักนอนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 
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4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนพักนอนในอําเภอแมลานอย เขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 216 คน 

4.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนพักนอนในอําเภอแมลานอย เขต

พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 จํานวน 104 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน      
(Multi-stage Random Sampling)  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

เพื่อความเขาใจตรงกันการวิจัยคร้ังนี้ไดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีเมื่อไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ 
นักเรียนพักนอน  หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงพักนอนที่โรงเรียนใน

อําเภอแมลานอย เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
กิจการนักเรียน หมายถึง งานหรือกิจกรรมบริการตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสงเสริม

ประสิทธิภาพของนักเรียน ไดแก การบริการสุขภาพ การบริการอาหารกลางวัน การบริการแนะแนว  
การบริการทุนการศึกษา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และกิจกรรมกีฬา 

โรงเรียนท่ีมีนักเรียนพักนอน หมายถึง โรงเรียนที่จัดบานพักใหนักเรียนที่อยูบานไกล
มาพักนอนประจําที่โรงเรียน  

เขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ครอบคลุม 3 อําเภอ 
ไดแก อําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย และอําเภอสบเมย   
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