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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  เปนการจัดการศึกษาที่พัฒนาสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย  โดยรัฐมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนในประเทศทั่วถึงทุกทองถ่ิน  เพื่อให 
ประชาชนมีความรู  ความสามารถขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต  การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญที่สุด
ในการพัฒนาคุณภาพของคน  และคนที่มีคุณภาพยอมสามารถสรางเศรษฐกิจ  สรางสังคม  สราง
วัฒนธรรมรวมทั้งสรางจิตใจใหสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2535, 
หนา 15 ) 
               หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 
4) ไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตรในขอ  1 ไววาใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  คือ  เห็นคุณคา
ของตนเอง มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มี
คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  และในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กลาววา  การพัฒนา
ที่สําคัญ  ไดแก  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งทางกาย  สติปญญา  
อารมณ  และสังคม  โดยอาจจะจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติ
ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ในชั้นเรียนนอกจากจะเปนสถานที่ฝกพฤติกรรมที่อยูในระเบียบวินัยของนักเรียนตาม
ความประสงคของสังคมแลว  ยังตองการพฤติกรรมที่อยูในระเบียบวินัย  เพื่อใหกิจกรรมการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ ปราศจากการกอกวนจนทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนหยุดชะงักหรือยุติลง  
เพื่อกอใหเกิดความสงบสุข  ความเปนระเบียบเรียบรอยข้ึนในชั้นเรียน  ดังนั้น  ระเบียบวินัยจึงเปน
ส่ิงจําเปนตอการจัดสภาพการเรียนการสอนและการอยูรวมกันของสมาชิกในชั้นเรียนหรือโรงเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ไดกําหนดความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม   มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน  
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โดยยึดหลักวาทุกคนสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ตอง
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพ  และมนุษยนับเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด
ในโลก  ถามนุษยมีคุณภาพสูงแลว  มนุษยนี้เองจะเปนผูสรางโลก  รักษาโลกและทําใหโลกเจริญ
ถาวรมั่นคง เครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหคนมีคุณภาพไดรับการพัฒนาคือการศึกษา (ภิญโญ สาธร,  
2523, หนา 5) และคนที่ไดรับการศึกษานอกจากจะตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถแลว  จะตอง
เปนคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยควบคูกันไปดวย  ในสังคมปจจุบันบุคคลตองมีระเบียบวินัย  
ทั้งนี้เพราะวินัยจะเปนสิ่งกําหนดบทบาทหนาที่อันพึงปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมใหกับบุคคล และ
เปนหลักประกันความสุขของสังคม  แตถาหากทุกคนในสังคมตางพากนัฝาฝน  ระเบียบวินัย  และ
กฎเกณฑของสังคมแลว  สังคมนั้นยอมประสบความวุนวายไรความมั่นคง  และหมดโอกาสพบกับ
ความเจริญกาวหนาในที่สุด             
                งานควบคุมความประพฤติ  หรือการปกครองนักเรียนเปนงานอยางหนึ่งของการบริหาร
โรงเรียนที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวางานวิชาการ  งานอาคารสถานที่  งานธุรการ  และงานดาน
อ่ืนๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสงผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  เสริมสรางใหนักเรียนไดมีความ
ประพฤติที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรมพรอมที่จะเติบโตเปนพลเมืองดีของชาติใน
อนาคต  การปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนภาระหนักยิ่งกวาระดับอื่นๆ เพราะเปน
การปกครองเด็กวัยรุนซ่ึงรางกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญ
ของชีวิตที่นําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวได  ดังนั้น  ครู  อาจารยทุกคนตองรับภาระหนาที่ในการ
อบรมสั่งสอนนักเรียนอยางเต็มความสามารถ (พะนอม   แกวกําเนิด, 2530, หนา 10-12)  ความมี
ระเบียบวินัยมีความจําเปนตอสังคมอยางยิ่ง  การที่จะปลูกฝง  และสงเสริมสรางระเบียบวินัยแก
เยาวชนของชาตินั้น  โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันที่ใหการศึกษาอบรม  โดยเฉพาะควรเปนแกนนํา
ในการปลูกฝงระเบียบวินัยและเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษาได
กําหนดใหมีการเสริมสรางวินัยในโรงเรียน  โดยปรับปรุง   พฤติกรรมเปาหมายใหเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ในเรื่องการประหยัด  นิยมไทย  วินัยของชาติ  และความสะอาด
ของบานเมือง  (กรมสามัญศึกษา, 2529, หนา 1)  จากทะเบียนคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียน
บานมาบไผ  พบวา  เด็กนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการประพฤติผิดระเบียบเพิ่มขึ้นทุกป  ซ่ึงสาเหตุ
สําคัญก็คือนักเรียนมิไดรักษาระเบียบวินัยอยางจริงจัง  เนื่องมาจากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว  และครอบครัวขาดการดูแลอยางใกลชิด  มิไดปลูกฝงในเรื่องการรักษาระเบียบวินัย  
เพราะประสบปญหาดานเศรษฐกิจตองออกจากบานไปประกอบอาชีพหารายไดมาเล้ียงครอบครัว  
จากสภาวะดังกลาวจึงทําให  ผูปกครองมอบการดูแลเด็กนักเรียนใหกับทางโรงเรียนเปนสวนใหญ  
และกรณีที่ผูปกครองมีฐานะดีก็มีการเลี้ยงดูอยางตามใจ นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกมาในทางทีไ่ม
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พึงปรารถนาของสังคม  และฝาฝนระเบียบวินัยของโรงเรียน  เชน  ไมเคารพเชื่อฟงครู  ไมตั้งใจเรียน  
รังแกเพื่อน  พูดจาไมสุภาพ  แตงกายผิดระเบียบ  ไมทําการบาน  กาวราว  สงเสียงดัง  เอะอะโวยวาย
ในชั้นเรียน  พฤติกรรมเหลานี้อาจเกิดมาจากสภาพทางครอบครัว  สภาพสังคมและทางโรงเรียนดวย 
 ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนใน
โรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ตามทัศนะของครูและนักเรียน  
ใน  3  ดาน  คือ  ดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ  และดานการปฏิบัติตน 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 เพื่อศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  จํานวน  3  ดาน  คือ  ดาน
การแตงกาย  ดานความประพฤติ   และดานการปฏิบัติตน 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  
 1.3.1  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานดานการรักษาระเบียบวินัยนกัเรียน 
โรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  นํามาใชในการปกครองดูแล
นักเรียนในโรงเรียนใหมีประสิทธิผลมากขึ้นกวาเดิม 
 1.3.2  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง  การรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบาน
มาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยมุงศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวนิัยนักเรยีน
โรงเรียนบานมาบไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตามความคดิเห็นของครูและ
นักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  ในปการศึกษา  2548  จํานวน  3  ดาน  คือ  ดานการแตงกาย  ดาน
ความประพฤติ  และดานการปฏิบัติตน   
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 1.4.2  ประชากร 
   ประชากร  ไดแก  ครูจํานวน  17  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน  146  คน  ของโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 1   
   ในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา   

ไดแก  ปญหาการรักษาระเบยีบวนิัยนกัเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 1  ตามความคิดเห็นของครแูละนักเรียน  3 ดาน  คือ   

1.  ดานการแตงกาย 
2.  ดานความประพฤติ 
3.  ดานการปฏิบัติตน 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่องปญหาการรักษาระเบยีบวนิยันักเรยีนโรงเรียนบานมาบไผ   สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 1  ผูวิจยัยึดกรอบแนวคิดของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
(2529,  หนา  5)  เร่ือง  คุณลักษณะอันพงึประสงคดานวนิัยของนกัเรยีน  3  ดาน  คือ  ดานการแตงกาย  
ดานความประพฤติ  ดานการปฏิบัติตน  ดังแสดงในภาพ  

                      

ตัวแปรท่ีศึกษา 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

      ปญหาการรักษาระเบยีบวินัยนักเรยีนโรงเรียนบานมาบไผ   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ครูและนักเรยีน  จํานวน  3  ดาน  คือ 

1.    ดานการแตงกาย 
2.    ดานความประพฤติ 
3. ดานการปฏิบตัิตน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

5 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัและตรงตามจดุมุงหมายของการวิจยัครั้งนี้  จึงไดนยิามคําศัพท
เฉพาะ  ดังนี ้
 1.  ปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียน  หมายถึง  ส่ิงที่เปนขอขัดของหรืออุปสรรคใน
การรักษาระเบียบวินัยหรือการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ประกอบดวย  3  ดาน  คือ 
      1.1  การแตงกาย  หมายถึง  การแตงกายตามระเบียบการแตงกายของโรงเรียนบาน
มาบไผ  ไดแก  เครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี  เครื่องแบบพลศึกษา  เครื่องแบบ
วัฒนธรรมไทย 
  1.2  ความประพฤติ   หมายถึง   พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนที่มีระเบียบวินัย
กําหนดไว  เชน  ประพฤติตนในทางชูสาว  ลักทรัพย  มาโรงเรียนสาย  เลนการพนัน  รังแก  ขมเหง
ผูอ่ืน 
  1.3  การปฏิบัติตน  หมายถึง  การปฏิบัติตนใหเหมาะกับสภาพของนักเรียน  ที่รักษา
ช่ือเสียงของตนเองและโรงเรียน  เปนการกระทําตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม  เชน  การพูดจา  การมี
สัมมาคารวะ  การเชื่อฟงครู  การแสดงความเคารพ  การสํารวมทางกาย  วาจา  ใจ  การแสดง
กิริยามารยาท 
   2.  ครู  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบานมาบไผ   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   เขต 1  ประจําปการศึกษา  2548 
 3.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนใน
โรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ประจําปการศึกษา  2548 

 
 
 
 
 

 


