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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 
 การศึกษาวิจยัปญหาการรักษาระเบยีบวนิยันักเรยีนโรงเรียนบานมาบไผ สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  คร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาตามลําดับหัวขอได  ดังนี ้
 2.1  โรงเรียนบานมาบไผ 

 2.1.1  ประวัตโิรงเรียน 
 2.1.2  การบริหารโรงเรียน 

 2.2  วินัยนักเรยีน 
 2.2.1  ความหมายของวินยั 
 2.2.2  หลักการและแนวคิด 

  1)  ลักษณะวินยัที่ด ี
  2)  ระเบียบวินยัในโรงเรียน 
  3)  การสรางและรักษาวนิัย 
  4)  กระบวนการรักษาระเบยีบวินยั 

        2.2.3  ปญหาการรักษาระเบยีบวินยัของนักเรียน  3 ดาน 
          1)  ดานการแตงกาย 
          2)  ดานความประพฤติ 
          3)  ดานการปฏิบัติตน 
 2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
         2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
    2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.4  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  โรงเรียนบานมาบไผ 
       
 2.1.1  ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนบานมาบไผเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปดสอน  
ตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษาปที่  1  จนถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ปจจุบันตั้งอยูที่  120/1  หมู  2  ตําบลมาบไผ  
อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  ในที่ดินจํานวน  4  ไร  1  งาน  16  ตารางวา 
 โรงเรียนบานมาบไผ  เปดสอนเมื่อวันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2466 โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญของวัดมาบไผเปนสถานที่สําหรับเลาเรียน  เปดสอนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่  1–3 
 พ.ศ.2470  ทางราชการสั่งขยายชั้นเรียนตอไปอีก  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  6   
 พ.ศ.2480  ทางราชการสั่งยุบชั้นเรียนโดยใหเปดทําการสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 1–4 
 พ.ศ.2484  ไดรับมอบที่ดินเนื้อที่ประมาณ  4  ไรเศษ  เพื่อปลูกสรางอาคารเรียน แบบ ป.1  
จํานวน  4  หองเรียน 
 พ.ศ.2500  ครูใหญไดของบประมาณจากทางราชการ จํานวนเงิน  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นหา
พันบาทถวน)  สรางอาคารเรียนแบบ  001 
 พ.ศ.2502  ไดงบประมาณจากสภาตําบล  สรางอาคารเรียนแบบ  001  อีกจํานวน  1  หลัง 
 พ.ศ.2506  สรางอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด  4  หองเรียน  จากเงินงบประมาณ  60,000  บาท  
(หกหมื่นบาทถวน) เงินสภาจังหวัดสมทบอีกจํานวน 25,278 บาท (สองหมื่นหาพันสองรอยเจ็ดสิบ
แปดบาทถวน) และไดรับความอนุเคราะหจาก เจาอาวาสวัดมาบไผ มอบเงินทอดผาปาใหอีก  จํานวน  
6,291 บาท (หกพันสองรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) รวมเปนเงินสรางอาคารเรียน 129,569 บาท  
(หนึ่งแสนสองหมื่นเกาพันหารอยหกสิบเกาบาทถวน) 
 พ.ศ.2509  เปดสอนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 7 
 พ.ศ.2513  ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียนอีกจํานวน  180,000  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถวน) รวมเปน  8  หองเรียน  เต็มรูปแบบ  ความยาวของอาคารเรียนแบบ  008  ยาว  86  เมตร 
 พ.ศ.2519  ไดรับงบประมาณจากทางราชการ  สรางโรงฝกงานจํานวนเงิน  60,000  บาท    
(หกหมื่นบาทถวน)   
 พ.ศ.2526  คณะกรรมการโรงเรียนไดรวมกันจัดหาเงิน  เพื่อตั้งเปนกองทุนโรงเรียนบาน
มาบไผ  เปนจํานวนเงิน  53,200  บาท  (หาหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)  และไดเปดบัญชีฝากประจํา
กับธนาคารกรุงไทย  สาขาบานบึง  จํากัด  ซ่ึงสามารถนําดอกผลมาใชในกิจการของโรงเรียนได 
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 พ.ศ.2529  ไดรับงบประมาณสรางบอน้ําฝน  จํานวน  3  ที่  แบบ ฝ.33  เปนจํานวนเงิน  
35,000  บาท  (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
 พ.ศ.2530  ไดรับงบประมาณสรางอาคารเอนกประสงคแบบ  202 / 26  จํานวน  1  หลัง  
เปนจํานวนเงิน  200,000  บาท  (สองแสนบาทถวน) 
 พ.ศ.2531  อดีตครูใหญ  ไดบริจาคเงินเพื่อสรางหอพระประจําโรงเรียน จํานวน  25,000  บาท  
(สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
 พ.ศ.2532  ไดรับงบประมาณสรางบอน้ําฝน  แบบ ฝ.33  จํานวน  3  ลูก  จํานวนเงิน  
40,000  บาท  (ส่ีหมื่นบาทถวน) 
 10  กุมภาพันธ  2540  อาจารยใหญ  ระดับ  7  ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนง  ตาม
คําส่ัง  สปจ. ชลบรีุ  ที่  64/2540  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ  2540 
 พ.ศ.2541  อาจารยใหญ  ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้ 
  1)  ร้ือถอนอาคารเรียนหลังเกา  เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมไมสามารถใชงานได 
  2)  ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โดยไดรับงบประมาณ  60,000  บาท  (หก
หมื่นบาทถวน)  และคณะกรรมการโรงเรียนบริจาคสมทบอีก  50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

   3)  ทํารองระบายน้ําภายในบริเวณโรงเรียน  และเทคอนกรีต 
  4)  ทําถนนลาดยางในบริเวณโรงเรียน  โดยผูใหญบานหมูท่ี 1  เปนผูจัดทําให  คิดเปนมูลคา
124,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน) 

      5)  สรางอาคารหองเก็บพัสดุ–ครุภัณฑ  จํานวน  1  หลัง  โดยใชไมเกาจากการรื้อถอนอาคาร
หลังเกา  และจัดซื้อวัสดุอ่ืนสมทบ 

  6)  สรางโรงจอดรถจักรยานและจักรยานยนต  จํานวน  2  หลัง 
  7)  จัดสรางอาคารวีระ-นิยม ญาติพินจิ เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีผูบริจาคสราง
พรอมอุปกรณตกแตงภายใน  คิดเปนมูลคา  950,000  บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) 
  8)  เทคอนกรีตบริเวณสนามที่แปรงฟน  และบริเวณจัดทําโครงการอาหารกลางวัน 
พ.ศ.2542  ไดรับจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  ขนาด  2  ชั้น  4  หองเรียน  
เปนเงิน  1,834,000  บาท  (หนึ่งลานแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน) 
 ไดรับบริจาคทําปายชื่อโรงเรียน  พรอมซุมประตูและรั้วดานหนาทางเขาโรงเรียน คิดเปน
มูลคา  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 ตอเติมใตถุนอาคารเรียน  สปช.  105/29 จํานวน 1 หอง  (ขนาดเทากับ  2  หองเรียน)  เพือ่
ใชจัดทําเปนหองสมุดโดยใชเงินที่ไดจากการจัดงานหาเงินของคณะกรรมการโรงเรียน เปนเงิน  
80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถวน) 



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

 

9 

 คําขวัญประจําโรงเรียน  :  วินัยดี  มีมารยาท  สะอาดเดน  เนนวิชาการ 
 สีประจําโรงเรียน  :  ฟา – ขาว 
 อักษรยอ  :  บ.ม.ผ. 

      2.1.2  การบริหารโรงเรียน 
  การจัดและบริหารการศึกษาไทยแตเดิมใชรูปแบบของการรวมอํานาจการบริหารและการ
ตัดสินใจไวที่สวนกลาง และมีการมอบอํานาจการบริหารและการตัดสินใจเพียงบางสวนไปให
หนวยราชการที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาคและสถานศึกษา  แนวปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดมีขอกําหนดใหกระจายอํานาจการ
บริหาร  และการตัดสินใจไปใหหนวยงานระดับปฏิบัติ  อันไดแก  โรงเรียน  (ปญญา  แกวกียูร  และ
สุภัทร  พันธพัฒนากุล,  2545,  หนา 33) 
 การกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาเปนการกระจายภารกิจ  อํานาจหนาที่  ความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจในการบริหาร จากระดับกระทรวงลงไปสูสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติ
ที่จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน สงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเปนระบบโครงสรางการพัฒนาที่ใกลชิดประชาชน 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามจุดมุงหมายการศึกษา  ดําเนินการบริหารโดยผูอํานวยการสถานศึกษา  กํากับโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพที่จะใชเปนแนวทางพัฒนาใหการบริการดานการเรียน
การสอนมีคุณภาพ  ผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจการบริหารอยางมาก  ทั้งอํานาจท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายและไดรับมอบจากผูมีอํานาจโดยตองรับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงตองมีดัชนี
ช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  แสดงผลงานความกาวหนาในการ
บริหารโรงเรียนตามเปาหมายที่กําหนด 
 กลยุทธสําคัญในการดําเนินการดังกลาวเรียกวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Management) ถือวาเปนนวัตกรรมทางการบรหิารรปูแบบหนึ่งทีน่าํมาใชในการปฏิรูปการศกึษา
ของโรงเรียนบานมาบไผ 

 1)  หลักการสาํคัญในการบรหิารจัดการศกึษา 
    การบริหารจดัการศกึษาทีใ่ชโรงเรยีนเปนฐาน มหีลักการและกรอบแนวความคิด  ดังนี้ 
    (1)  หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา ใหสามารถตัดสินใจดําเนินการไดสอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด 



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

 

10 

   (2)  หลักการใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง  (School  Center) โรงเรียนเปนหนวยงาน
บริหารไมใชผูถูกบริหาร โรงเรียนจะเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  
สามารถกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง ที่สอดคลองกัน
ทั้งในระดับสวนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษา  ทองถ่ิน  และชุมชน 
   (3)  หลักการมีสวนรวม  (Collaboration, Participation)  ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมี
สวนรวมและใหความรวมมือในการบริหาร  การตัดสินใจและการจัดการศึกษา  ทําใหเกิดความ
ตระหนักและความรูสึกเปนเจาของ 
   (4)  หลักการพึ่งตนเอง  (Self  Management)  เนนใหโรงเรียนมีระบบการบริหาร
ตนเอง  มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและสถานการณของโรงเรียน  
ผูมีสวนเกี่ยวของมองเห็นจุดหมาย เปาหมายของโรงเรียนตรงกัน สามารถบูรณาการสภาวการณ
ของทองถ่ินกับโรงเรียนมาสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดดวยความภาคภูมิใจ 
   (5)  หลักการประสานงาน  (Coordination) สามารถประสานงานกันไดทุกระดับทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน เปนกิจกรรมที่ตองเนนและเขมแข็ง ทั้งการสรางความเขาใจระหวางบุคลากรใน
โรงเรียน  และบุคคลภายนอก  รวมทั้งการประสานงาน  แสวงหาความรวมมือ  ความชวยเหลือ  ทั้ง
ทรัพยากรและเทคนิควิธีการ 
   (6)  หลักความตอเนื่องและหลากหลาย  (Continuity  and  Diversity)  การบริหาร
จําเปนตองมีความตอเนื่อง  ใชเวลา  รวมทั้งการใชเทคนิคการบริหาร  จะตองมีความหลากหลายและ
สอดคลองกัน  มุงไปสูเปาหมายเดียวกัน  สามารถปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ได 
   (7)  หลักการพัฒนาตนเอง  (Self-Improvement)  โรงเรียนจะตองพัฒนาไปสูองคกร
การเรียนรู  (Learning  Organization)  พัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหเกิดพัฒนา  ทั้งการพัฒนาองคกร  
พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาบุคคล  และพัฒนาทีมงาน  โดยนําองคประกอบเหลานี้มาวิ เคราะห  
สังเคราะห  เปนวิสัยทัศนและแผนกลยทุธสําหรับสถานศึกษานั้นๆ 
   (8)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check and Balance) สวนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษาจะกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน และจะมีองคกรตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้จะเปน
การประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   ในการบริหารโรงเรียนบานมาบไผ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ใชวิธีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School-Based Management : SBM) โดย
ผูบริหารเปนผูนําบุคลากรในสถานศึกษาในการรวมกันดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหสําเร็จ
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ตามเปาหมายที่กําหนดไว  เนนการบริหารแบบมีสวนรวม   เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย  
(Stakeholders) รวมจัดการศึกษา  เชน  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง องคกรทองถ่ิน 
โดยเนนการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) ของโรงเรียนใหไปสูเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของโรงเรียนการพัฒนาทั้งระบบภายในโรงเรียน  ดังนี้   
       1.  กําหนดวิสัยทัศน  
       2.  กําหนดเปาในการพัฒนา 
       3.  กําหนดภารกิจ/พันธกิจ  
    4.  จัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมาย 
    5.  จัดทําแผนปฏิบัติการในการดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมาย  และแผนกลยุทธ 
    6.  จัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  โดยใชวงจร  PDCA 

             -  การวางแผน  (Plan) 
             -  การปฏิบัติ  (Do) 
              -  การตรวจสอบ  (Check) 
             -  ปรับปรุง  (Action) 

 วิสัยทัศน   
   โรงเรียนบานมาบไผ นาอยู นาเรียน นําภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการเรียนการ
สอน  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  บุคลากรและชุมชนมีสวนจัดการศึกษา 
 พันธกิจ  
   1.  พัฒนาสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนใหสะอาดรมรื่น  สวยงาม  นาอยู  นาเรียน  มี
แหลงการเรียนรู 
   2.  พัฒนาผูเรียน  ใหมีคณุภาพตามเกณฑมาตรฐาน  และมคีุณลักษณะอันพึงประสงค 
   3.  สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม   
 เปาหมาย 
   1.  นักเรียนรักสถานศึกษา รวมกันพัฒนาดแูลสภาพแวดลอม 
     2.  นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  มีความรู  
ความสามารถ 

  3.  นักเรียนเปนคนดี  ดํารงชวีิตอยูในสังคมอยางมีความสขุ 
 2)  แนวคิดหรือกลยุทธการบริหาร 
    (1)  สงเสริมปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
    (2)  สงเสริมพัฒนาบุคลากร 
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         (3)  สงเสริมการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
     (4)  สงเสริมพัฒนาดานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม เพื่อเปนแหลงการเรียนรู 
         (5)  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  องคกร
ทองถ่ิน เขามามีสวนในการบริหารมีโครงสรางสายงานการบัญชาที่ใชในการบริหารงานตามลําดับ
ขั้นตอนโดยมีผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในสถานศึกษา  ฝายงานตางๆ  4  งาน เปนผูรับผิดชอบ
ในแตละงาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย  ที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนบานมาบไผก็คือผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง  เปนคนดี  และมีความสุขดังภาพ 2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2 โครงสรางการบริหารงานในโรงเรยีนบานมาบไผ 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 18) 

 

     จัดการเรียนการสอน การบริหารงานเพื่อตอบสนองความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2535 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงมกีลยุทธและแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  มี
คุณภาพและยั่งยืน เพื่อยกระดับชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหอยูดีมีสุข รูจักความพอประมาณ
อยางมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุมกันที่ดี 

 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบานมาบไผ 

ผูอํานวยการ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

      นักเรียน 

   คณะกรรมการสถานศึกษา 
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2.2  วินัยนักเรียน 
  
 2.2.1  ความหมายของวนิัย   
 ความหมายของวินัย (Discipline) เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดกรอบความเปนไปสําหรับ คน
ในสังคม  ใหสังคมคงอยูไดดวยความสงบเรียบรอย  ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมาย
ของวินัยไว  ดังนี้ 
 วินัย  หมายถึง  ระเบียบแบบแผน   ขอบังคับหรือขอปฏิบัติ  (พจนานุกรม   ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,  2530,  หนา  158)  เพื่อควบคุมคนในสังคมใหทําหรือไมใหทําบางสิ่ง
บางอยาง  เชน  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎหมาย  กฎขอบังคับ  ระเบียบแบบบังคับ  
คําสั่ง  ประกาศ  เปนตน 

 วินัย  คือ  ขอบังคับ  คําสั่ง  กฎหมาย  กฎกติกา  ระเบียบที่สังคมวางไวเพื่อเปนแนวใน
การปฏิบัติของตนเพราะคนตองอยูรวมกันเปนหมูตั้งแตหมูเล็ก คือ ครอบครัวจนถึงหมูใหญ คือ
ประเทศชาติ  ถาทุกคนที่อยูรวมกันปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่สังคมวางไวก็จะนํามาซึ่งความสงบสุข  
ความเจริญกาวหนา  ความมั่นคงปลอดภัย  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2532,  หนา 21) 
 สุโท  เจริญสุข  (2520, หนา 109)  ไดใหความหมายคําวา  วินัย  ไวดังนี้   
 1.  วินัยคือการเตรียมเด็กใหมีชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตยไดดวยดี 
 2.  วินัยคือการจัดระบบความประพฤติ  และการกระทําของคนเราเพื่อไปสูจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไว 
 3. พัฒนาการเด็กที่ตอเนื่องกันเปนหัวเล้ียวหัวตอจากการบังคับ  โดยอาศัยกฎเกณฑไปสู
การบังคับโดยอาศัยเหตุผล 
 ชม  ภูมิภาค  (2525, หนา  134)  ไดใหความหมายของวินัย  หมายถึง  ความสามารถในการ
บังคับตนเองใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยที่ตนเห็นความสําคัญและความเขาใจในระเบียบ
กฎเกณฑนั้นๆ  เห็นวาการปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้นมีประโยชนทั้งตนเองและสังคม  โดยสวนรวมมิใช
ปฏิบัติตามกฎเกณฑเพราะกลัวถูกลงโทษ  กลัวถูกตําหนิติเตียน  กลัวถูกคนมองแตส่ิงที่บังคับใหทํา
ตามกฎเกณฑ คือ จิตใจของผูกระทําเองไมวาอยูตอหนาหรอืลับหลังผูอ่ืนซ่ึงเรียกกันวาวินัยในตนเอง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2530, หนา 756) ไดใหความหมายของ
วินัยวา  หมายถึง  การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ  หรือหมายถึง  ขอปฏิบัติ 
 สมพงษ  เกษมสิน  (2526, หนา 221) กลาววา วินัยคือ  ระเบียบแบบแผนที่กําหนดไวเปน
แนวทางของผูปฏิบัติงานรวมกัน  บรรลุเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพและราบรื่น 
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 ประเทิน  มหาขันธ  (2527, หนา 124) ไดใหความหมายไววา  วินัยไดแก  การบังคับตนเอง
ใหอยูในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ  กฎหมาย  ประเพณีอันดีงาม  ตลอดจนแนวทางแหงการปฏิบตัิ
ที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม  รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่บุคคลเปนผูกําหนดขึ้นเอง โดยที่บุคคล
เห็นวาแนวทางการปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่ถูกตองและดีงาม 
 สนั่น  สุมิตร  (2527, หนา 11) ไดใหความหมายวินัยไววา  วินัยคือระเบียบปฏิบัติตาม
แนวคิดของชนกลุมตางๆ  จุดประสงคก็เพื่อใหเกิดความรมเย็นเปนสุขของชนกลุมนั้นๆ  
 พระราชวรมุนี  (2528,  หนา  40)  ไดอธิบายความหมายของวินัยวา  วินัยหมายถึง  ขอบัญญัติ
ที่วางไวเปนหลักกํากบัความประพฤติใหเรียบรอยเสมอกัน 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2528, หนา 186) ไดใหความหมายของ  
วินัยวาหมายถึง  การควบคุมตนเองใหประพฤติ  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบแบบแผน  
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  เพื่อความสุขในชีวิตของคน  และความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสังคม  

 ประดิษฐ  ฮวบเจริญ  (2529,  หนา  72)  ไดใหความหมายของวินัยวา วินัย  คือ  กฎหมาย  
กฎขอบังคับ  ระเบียบ  และแบบธรรมเนียมที่กําหนดไว  ใหปฏิบัติตาม  หรืองดเวนที่จะตองปฏิบัติ
ตาม  ถาปฏิบัติตาม  หรือไมงดเวนจะมีความผิด  และตองไดรับโทษ 

 สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2531,  หนา  227)  กลาวไววา  วินัยมีความหมาย  2  ประการ  คือ
ประการแรกหมายถึง  แบบแผนของความประพฤติที่บุคคลยึดถือปฏิบัติดวยความรูสึกของตนเองที่
มีเหตุผลอันเกิดจากการเรียนรูดวยการเปนสมาชิกของสังคม ซ่ึงสถานที่ของสังคมเปนพื้นฐานรองรับ
ความรูสึกเชนวานั้น  ซ่ึงจะเปนความประพฤติที่แสดงออกกระทําดวยความสมัครใจ  ปราศจากการ
บังคับใดๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการควบคุมความประพฤติของบุคคลในหนวยงานใหปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย  เพื่อดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2534,  หนา  215)  ไดใหความหมายของความมีระเบียบ
วินัยไว  2  ลักษณะ 
                    1.  หมายถึงการทํางานท่ีมีขั้นตอน ไดผลออกมาอยางเรียบรอยใหเห็นไดทางตา คือ
ความมีระเบียบ 
 2.  หมายถึงความสามารถควบคุมตนเอง  ไมใหทําอะไรตามใจชอบ  ไมละเมิดกฎของหมู
คณะ  สามารถรวมกิจกรรมกับหมูคณะได 
 อาคม สมบูรณพงศ  (2542, หนา 11)  ไดใหความหมายของวินัยวาหมายถึง ระเบียบ
กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมบุคคลและเปนแนวทางใหยึดถือปฏิบัติ
และปฏิบัติตามกอริสัน  (Gorrison,  K. 1959, p. 189–190)  ไดกลาวถึงวินัยไววา  แบบของวินัยที่ไดผลและ
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มั่นคง ซ่ึงเราตองการใหเกิดขึ้นในบุคคลคนคือวินัยแหงตน ที่มีรากฐานมาจากการควบคุมภายในและ
ภายนอกตน  การควบคุมภายนอก  เชน  การดูแลที่สม่ําเสมอการบังคับและการลงโทษยอมมี
ความหมายในตัวเองอยางเพียงพอ  แตจะชวยใหเกิดวุฒิภาวะไดเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 ไรซ  (Rice, 1981, p. 164)  ไดอธิบายความหมายของวินัยไว  3  ประการ  คือ   
 1.  การฝกอบรมเพื่อแกไขความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน  ฝกฝนใหมี
ความแข็งแกรง  หรือปรับปรุงใหสมบูรณ 
 2.  ควบคุมโดยใชระเบียบกฎหมายใหปฏิบัติตาม 
 3.  การลงโทษหรือการสั่งสอน 
 วินัยจัดเปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปนตอเด็ก  เพราะวินัยเปนเครื่องชวยแนะแนวทาง
ความประพฤติของเด็กและการมีวินัยในตนเองเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอปุนสัิยของเดก็  การทีจ่ะ
ชวยให เด็กมีวินัยในตนเองนั้น  ครูและผูปกครองจะตองใหเด็กเขาใจวาอะไร  เปนส่ิงที่ดีสําหรับเด็ก  
และหาทางใหเด็กกระทําในสิ่งที่ดีโดยยึดมั่นกับการตัดสินใจของตน 
 2.2.2  หลักการและแนวคิด 

    1)  ลักษณะของวินัยที่ดี  ไดมีผูใหความเห็นหลายประการ  ดังนี้ 
        พนัส  หันนาคินทร (2526, หนา 196-217) มีความคิดที่สอดคลองกันวาระเบียบ
วินัยของโรงเรียน จะตองเหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะของนักเรียน สังคมที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันยอม
มีระเบียบที่แตกตางกันไปดวย ดังนั้น ระเบียบวินัยของแตละโรงเรียนจึงมีความแตกตางกันออกไป
บาง  เพื่อใหสอดคลองกันกับปรัชญาของโรงเรียนนั้น   
       มาลินี จุโทปนา  (2526,  หนา  21)  ไดย้ําวาการอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกที่ควร
ใหแกเยาวชนมีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คานิยม ในการสรางวินัยตนเองในจิตใจเยาวชน
มากขึ้น ทุกฝายจะตองรับผิดชอบรวมกันโดยเฉพาะกลุมครอบครัว ไดแก บิดามารดา ผูปกครอง 
และกลุมโรงเรียน  ไดแก  ครูและสังคมเพื่อน 

       สนั่น สุมิตร  (2527,  หนา  60)  ไดใหทัศนะไววาระเบียบจะตองมาจากนักเรียน
ความสําคัญอยูที่การฝกใหนักเรียนมีวินัย  เพื่อประพฤติในทางที่ถูกและเห็นแกประโยชนสวนรวม 
       ไพโรจน  นาคะสุวรรณ  (2528,  หนา  9)  กลาววา  ลักษณะของวินัยที่ดีนั้น
เปนการสงเสริมและสรางศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจแกผูปฏิบัติ  ซ่ึงกลาวสรุปไว  3  ขอดังนี้ 
       1.  วินัยท่ีดีจะตองทําใหเด็กเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงคและสราง
ความเจริญงอกงามในทางที่ดีใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก 
       2.  วินัยที่ดีจะตองคงรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของเด็กไว 
       3.  วนิัยที่ดีจะตองความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางผูปกครอง  ครูและตัวเด็ก 
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   ดังนั้นเพื่อเปนการสรางลักษณะวินัยที่ดี การออกระเบียบโรงเรียนหรือสถานศึกษา
จะตองพิจารณาถึงหลักเกณฑและลักษณะของวินัยที่ดีใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน
โดยการสงเสริมศักดิ์ศรีและความภูมิใจแกการปฏิบัติ จะทําใหเยาวชนเปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไป 
   กลาวโดยสรุปลักษณะวนิัยนกัเรียนทีพึ่งประสงค จะตองมาจากความเห็นชอบของ
ทุกคนมีเหตุผลตามธรรมชาติของเด็ก มุงสรางเกียรติศักดิ์และศกัดิ์ศรีแหงตนของเดก็ โดยใหเปนไป
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของชาต ิ

  2)  ระเบียบวนิัยในโรงเรียน 
   หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัยในโรงเรียน  คําวา  “ระเบียบวินัย”   (พนัส  หันนาคินทร, 2526, 
หนา 248)  หมายถึง  การปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือระเบียบขอบังคับที่ใชควบคุมความประพฤติของ
นักเรียนใหอยูในระเบียบและโดยเหตุนี้คําวา วินัยจึงกลายเปนการบังคับใหกระทําในสิ่งที่ผูใหญหรือ
ครูเห็นวาเปนของดีของงามเพียงฝายเดียวและอาจจะมองในมุมแคบเกินไป 
    วินัยในโรงเรียน หมายถึง การรูจักปกครองตนเอง การกระทําตามระเบียบหรือ
ขอบังคับตางๆ  เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของผูปฏิบัติ  คือ  นักเรียนที่ไดมองเห็นคุณคาแลววาการ
ปฏิบัติตามกฎขอบังคับที่โรงเรียนสรางขึ้นไวและตัวเองก็เห็นพองดวยนั้นสิ่งที่จะธํารงไวเพื่อความสงบ
เรียบรอยอันจะนํามาซึ่งความสุข และความเสมอภาคแกสมาชิกทุกคนในสังคมนั้น นักเรียนเห็นชัดวา
การที่แตละคนทําอะไรไดตามใจชอบนั้น ในที่สุดจะกอใหเกิดความไมสงบสุขขึ้นสังคมกลายเปน
สังคมปาเถื่อน  ไรระเบียบ ไรศีลธรรม  คนออนแอจะถูกรังแกตลอดเวลา  ดังนั้น  วินัยในโรงเรียน
จึงอาจเปนอํานาจที่จะรักษาความเปนธรรมใหเกิดแกทุกคน ในขณะเดียวกันก็จะเปนเครื่องยืนยัน
สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
   วินัยในโรงเรียน  หมายถึง  การกระทําตามระเบียบหรือขอบังคับตางๆ ซ่ึงจะมี
ขอบเขตกวางขวางเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปรัชญาและจุดมุงหมายของโรงเรยีนรวมทัง้ขนาดและประเภท
ของสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการไดอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132  
พ.ศ.2515  ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ.2515  ลงวันที่  
14  กันยายน  2515  ในขอ  4  ไดระบุถึงการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดังนี้ 
    “ขอ 4” การลงโทษนักเรยีนหรือนักศกึษา ใหอยูในดุลยพนิิจของหวัหนาสถานศกึษา
หรืออาจารยทีห่ัวหนาสถานศึกษา มอบหมายทีจ่ะดาํเนนิการตามความเหมาะสมดังตอไปนี ้
        4.1  วากลาวตกัเตือน 
          4.2  เฆี่ยน 
        4.3  ทําทัณฑบน 
        4.4  ส่ังพักการเรียน 
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        4.5  ใหออก 
         4.6  คัดชื่อออก 
   สําหรับนักเรียนที่อยูในเกณฑบังคับตามกฎหมายวาดวยประถมศึกษาใหพิจารณา
ลงโทษตาม  4.1,4.2,4.3  เทานั้น 
   กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเคารพของ
นักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.2530  ลงวันที่  24  เมษายน  2530  ในขอ 5 , 6,  และขอ 7  ไดระบุถึงการ
เคารพของนักเรียนและนักศึกษาดังนี้ 
    “ขอ 5”  การทําความเคารพในหองเรียน  
     5.1  เมื่อผูควรเคารพเขามาในหองเรียน  ใหหัวหนาหองเรียนเปนผูบอกทํา
ความเคารพ โดยใชคําบอก  “นักเรียน”  หรือ “นักศึกษา” ใหทุกคนหยุดทํางานที่กําลังทําอยูนั้นทันท ี
นั่งตัวตรง  และบอกวา  “เคารพ”  ใหนักเรียนนักศึกษายนืตัวตรงและไหว  เมื่อไดรับคําสั่งจากผูรับ
ความเคารพใหนั่งจึงนั่งลง          
      5.2  นักเรียนและนักศึกษาจะพูดกับครูใหยืนตรง  เมื่อไปฟงครูหรือเมื่อจะ
กลับมาที่โตะเรียน  ใหใช  “ไหว” 
     5.3  การเคารพครูใหกระทําความเคารพตามประเพณีนิยม 
    “ขอ 6”  การทําความเคารพของนักเรียนและนักศึกษานอกหองเรียน 
     6.1  นักเรียนและนักศึกษาทั้งชายและหญิงเมื่ออยูในแถว  ใหใชคําบอกวา  
“แถวตรง” 

     6.2  การเคารพผูควรเคารพในทางศาสนา   ใหกระทําความเคารพตามประเพณี
นิยม 
    “ขอ 7”  การทําความเคารพของนักเรียนละนักศึกษาในโอกาสอื่น 

     7.1  เมื่ออยูกับที่มีผูควรเคารพผานมา  ใหยืนตรงแลวไหว 
      7.2  เมือ่เดินสวนกับผูควรเคารพ  นกัเรียนและนกัศกึษาตองหยดุหนัหนาไปทาง
ผูควรเคารพ  ยนืตรงไหว  เมือ่ผูควรเคารพผานไปแลวจึงเดินตอไป 
     7.3  เมื่อผูควรเคารพอยูกบัที่  นักเรียนและนกัศกึษาจะเดนิผานไปใหหยดุยืนตรง
และไหว  และจึงเดินผานไปโดยกมตวัเล็กนอย 
   ประถม  แสงสวาง  (2527,  หนา  96)  ไดเสนอแนะถึงหลักการสรางวินัยในโรงเรียน
ไวดังนี้ 
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     1.  ยึดหลักการอยูรวมกันแบบประชาธิปไตย  โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการสราง
วินัยขึ้นเอง มีครูคอยแนะนําอยู เมื่อนักเรียนมีสวนสรางวินัยขึ้นมาเองเขาเหลานั้นก็เต็มใจปฏิบัติ
ตาม 
    2.  วินัยแตละขอตองใชบังคับทุกๆ คน ที่เปนสมาชิกไมมีการยกเวนผูรักษาวนิยัเองก็
ตองปฏิบัตโิดยเครงครัด  อยาใหเกิดความอยุติธรรมขึ้นได 
      3.  ครูตองระลึกเสมอวา วินัยไมใชจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษา แตเปน
เพียงเครื่องชวยเหลือใหคนบรรลุจุดมุงหมายเทานั้น 
    4.  วินัยแตละขอ  ควรจะมีโทษหนักเบาบอกไวอยางแจมชัด  สําหรับผูที่รูแต
ละเมิดหรือประพฤติผิด  กค็งจะไดรับโทษนั้นๆ  เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของวินัย 
    5.  การสรางวินัยขอบังคับที่จะทําใหเด็กปฏิบัติตาม  เพื่อใหมีวินัยดีนั้นจะตอง
คํานึงถึงภาวะสุดขีด และวัยของผูปฏิบัติดวย เชน ตามธรรมชาติของเด็กเล็กๆไมชอบอยูน่ิง  จะ
สรางระเบียบขอบังคับใหเด็กเล็กอยูนิ่งๆ  เงียบๆ  นั้นยอมเปนไปไมได 
    6.  ควรจะสรางคติประจําใจใหแกผูเรียนในสถานศึกษาหรือในชั้นเรียนกอนเพื่อ
อาศัยใหผูเรียนยึดเหนี่ยว  ประพฤติไปตามแนวทางเดียวกัน  คติประจําใจที่สรางขึ้นนี้ตองเปนขอความ
ส้ันๆ แตมีความหมายลกึซึ้งจับใจ 
      กรมสามัญศกึษา  (2529,  หนา  13)  ไดกําหนดหลักการของวนิยัในโรงเรยีนไวดังนี ้
    1.  ตามวัตถุประสงคของวินัยในโรงเรียน  ก็คือตองการสงเสริมใหนักเรียนเติบโต
เปนพลเมืองดีสามารถปกครองตนเองได 
    2.  วินัยที่ดี  จะชวยใหนักเรียนบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
                    3.  วินัยในโรงเรียน จะตองมีลักษณะสอดคลองกับการพัฒนาของนักเรียนและ
ปจจัยแวดลอมหลายๆ ดาน 
    4.  วินัยในโรงเรียน  จะดําเนินไปควบคูกับการเรียนการสอนและตองการพื้นฐานของ
นักเรียนเปนสําคัญ 
    5.  การกําหนดกฎหมายระเบียบวินัยในโรงเรียนควรคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความตองการพื้นฐานของนักเรียนเปนสําคัญ 
    6.  วินัยในโรงเรียน  จะตองเปนขอบัญญัติที่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขให
เหมาะสมกับนักเรียนเปนสําคัญ 
 นโยบายดานระเบียบวินยันกัเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเสริมสรางและ
รักษาระเบียบวินัยนั้น  กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติใน 



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

 

19 

ฐานะเปนผูประสานใหทุกคนในหนวยงานตองทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรมไทยใหเปนเอกลักษณของ
ความเปนชาตไิทยตลอดจนเผยแพรสูประชาชนจนถึงขัน้ปฏิบัติได  แปรคานิยมพื้นฐาน  5  ประการ  
ขอ 3 “การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายใหมีกิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได” โดยจะเริ่ม
จากเยาวชนในสถานศึกษากอน เพราะโดยพื้นฐานทั่วไปสถาบันการศึกษาไดปลูกฝงและเสริมสราง
ความมีระเบยีบวินยักับนกัเรยีน นักศกึษาอยูแลว หากมีการสงเสริมหรือกาํหนดใหนกัเรียนไดนําเอา
ระเบียบวินัยทีไ่ดเสริมสรางฝกฝนไวแลวนําไปปฏิบัติก็จะเปนประโยชนทั้งตอนักเรียน โรงเรียนและ
ยังมีสวนชกันาํประชาชนใหประพฤติตาม อันจะเปนการชวยชุมชนหรือสังคมใหมีระเบียบวินยัอีก
ทางหนึ่ง (สํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,  2528,  หนา 2)  จงึไดเสนอโครงการเสริมสราง
วินัยนักเรยีนทัว่ประเทศ เพื่อใหนกัเรียนทั่วประเทศรวมกันปฏิบัติใหเกิดความมีระเบียบวนิัยอยาง
จริงจัง  และตอเนื่องใน  4  เรื่อง  คือ   

 1.  ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย 
 2.  การเดินแถวไป-กลับ  ระหวางบานกับโรงเรียน 
 3.  การเขาแถวขึ้นรถโดยสารประจําทาง 
 4.  การปฏิบัติตามกฎจราจร 

 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กรมสามัญศึกษา, 2529, หนา 1) ได
แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อศึกษาแนวทางและจัดทํา “แนวปฏิบัติตามโครงการเสริมสราง
ระเบียบวินัยทั่วประเทศ”  ของกรมสามัญศึกษาโดยปรับปรุงพฤติกรรมเปาหมายใหเหมาะสมกับวัย
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ใหผสมผสานพฤติกรรมเปาหมายของโครงการเสริมสรางวินัยนักเรียน  
และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการประหยัด  นิยมไทย  วินัยของชาติ  และความสะอาดของบานเมือง
เขาดวยกัน  และจัดเรื่องที่ตองเรงดวน  เสรมิสรางใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนรวม  4  เร่ือง  ไดแก 

 1.  การประหยดั 
 2.  นิยมไทย 
 3.  วินัยของชาติ 
   3.1  การตรงเวลา 
   3.2  การปฏิบัติตามกฏจราจร 
   3.3  ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย 
   3.4  การเดินทางไป-กลับ  ระหวางบาน  โรงเรียน 

 4.  ความสะอาดของบานเมือง 
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    เชาวน  มณีวงษ  (2528,  หนา 169)  และเจียรนัย ทรงชัยกุล  (2532 , หนา 199)  มี
ความเห็นสอดคลองกันวา ระเบียบวินัยของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วๆ ไป อาจแบงออกกวางๆ ได
เปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    1.  ระเบียบวินัยเกี่ยวของการปฏิบัติตัวของนักเรียน  เชน  การแตงกาย  การมาและ
การออกนอกบริเวณโรงเรียน  การรักษาความสะอาดและการรักษาทรัพยสินของโรงเรียน  การเคารพ  เชื่อ
ฟงครู-อาจารย การแสดงกิริยามารยาทและการพูดจากับคนทั่วไป การละเวนการพนันและสิ่งเสพติด  
เปนตน 
    2.  ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของนักเรียน  ไดแก  ระเบียบเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดของนักเรียน เชน หนีโรงเรียน เสพสุราหรือส่ิงเสพติดใหโทษ  ประพฤติตนในทางชู
สาว  พกอาวุธมาโรงเรียน  ประพฤติตนเปนอันธพาล  ลบหลูดูหมิ่นครู-อาจารย  และลักทรพัย  เปนตน 
แมวาโรงเรียนจะมีระเบียบวินัยที่กําหนดใหนักเรียนทุกคนของโรงเรียนยึดถือและปฏิบัติตาม  แต
การบริหารงานดานการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนยังเปนปญหาหนักและยุงยากที่สุด เนื่องจากยังมี
นักเรียนวัยรุนจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงมักฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น  และมีความประพฤติที่
กอใหเกิดความเสื่อมเสียเดือดรอนตอตนเองและบุคคลอื่น  เชน  การเสพสุรา  และสิ่งเสพติดใหโทษ  
การประพฤติตนในทางชูสาว  และการลักทรัพย  เปนตน 

  3)  การสรางและรักษาวินยั 
    วินัยเปนปจจัยสําคัญที ่จะทําใหบุคคลมีลักษณะที ่พึงประสงคดานจริยธรรม  
คุณธรรมการประพฤติตนที่ดี  สงผลใหชุมชน  สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมี
คุณภาพ  ชุมชน สังคมและประเทศชาติใดก็ตามที่มีบุคคลทีไรระเบียบวินัยไมมีความรับผิดชอบ  
ชุมชน  สังคมหรือแมแตประเทศชาติก็จะพบกับวิกฤตการณและไมประสบกับความสําเร็จถึง
วัตถุประสงค  วินัยเปนสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นไดจากทั้งตนเอง และการฝกฝนปลูกฝง ควรที่จะปลูกฝง
ตั้งแตยังเด็ก  ชุมชน ครอบครัว และวิถีชีวิตในสังคมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลที่สําคัญ
ในการปลูกฝงและพัฒนาวินัยของเด็ก บิดามารดา ครูอาจารยเปนบุคคลสําคัญที่สรางใหเด็กเปนผูมี
วินัยและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
   สมพงษ  เกษมสิน  (2526,  หนา 222-223)  กลาวไววา  ในสังคมหรือหนวยงานใดก็ตาม
มีวิธีการรักษาระเบียบวินัยอยู  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
      1.  การรักษาวินัยในทางปฏิบัติในทางปฏิฐาน  หมายถึง  การรักษาวินัยที่มุงเสริมสราง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มุงสรางสรรคความเขาใจระหวางผูรวมงาน ใหตระหนักถึง
ความสําคัญของระเบียบวินัย กอใหเกิดความรวมมือ ความเขาใจอันดีในระเบียบขอบังคับเปนผลให
ผลผลิตของสังคมสูงขึ้น  และธํารงไวซ่ึงความสมัครสมานสามัคคีของบุคคลในกลุม 
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      2.  การรักษาวินัยในทางนิเสธ  หมายถึง  การรักษาวินัยที่มุงบังคับใหบุคคลที่อยูใน
กรอบขอบขายของวินัยใหปฏิบัติแบบแผนที่กําหนดไวโดยเครงครัด ถาหากไมปฏิบัติตามแลวจะถกู
ลงโทษ การรักษาวินัยในลักษณะนี้  ผูปฏิบัติงานอยูในระเบียบวินัยดวยความเกรงกลัว  หรือไม
สมัครใจ  แตตองยอมปฏิบัติตาม  เปนผลเสียตอการบริหารงานขององคกร  การรักษาวินัยแบบนี้  มี
ลักษณะการดําเนินงานดังนี้  

   2.1  มุงพิจารณาวนิัยเปนรายบุคคล 
   2.2  ใชวิธีการบังคับใหปฏิบตัิตาม 
   2.3  หนาที่การรักษาวินยัเปนของผูบังคับบัญชาฝายเดียว 

       2.4  ผูบังคับบัญชาเปนฝายกาํหนดระเบียบแกสวนรวม  มิใชสวนรวมเปนฝายสราง
และรักษาระเบียบวนิัย  
   การรักษาวินัยเปนการปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับซึ่งเกิดจากการเขาใจ
เหตุผลของการกระทําตามระเบียบหรือคําส่ัง  กลาวคือ การที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับนั้น เนื่องจาก
ผูปฏิบัติเห็นวาเปนสิ่งที่มี คุณคาหรือมุงใหเกิดวินัยในตัว  คําสั่ง  ระเบียบ  หรือขอบังคับนั้นๆ มี
จุดมุงหมายในการเสริมสรางบุคคล ใหเปนผูมีความประพฤติดี รวมทั้งการลงโทษผูกระทําผิดวินัย
ควรนาํเหตุผลส่ิงแวดลอมหลายดานมาประกอบการพิจารณา ชม ภูมิภาค (2525, หนา 7) ไดกลาววา 
รากฐานในการสรางระเบียบวินัย  อาจเริ่มไดจากวิธีการตางๆ  เชน 

   1.  ใหนกัเรียนเขาใจในวิธีการของประชาธิปไตย 
   2.  ตองสรางวินัยใหแกเดก็ตัง้แตแรกทีเ่ขามาในสถานศึกษา 
   3.  ใหนกัเรียนเปนผูวางระเบยีบวนิัยของนกัเรียนเอง 
   4.  ระเบียบวินยัตองมีการเปลี่ยนแปลงไดตามโอกาส 
   5.  ตองมีการอบรมเรื่องระเบียบวินัย 

   การสรางระเบียบวินัยในหองเรียนก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง วินัยในหองเรียน หมายถึง 
อํานาจ โดยตรงที่จะควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน เปนกระบวนการที่จะฝกใหเด็กมีพัฒนาการ
ทางรางกายหรือ ทัศนคติ ครูจะตองเปนผูคอยชวยแนะทางเด็ก และตองรวมกันกับเด็กสรางวินัย
ขึ้นมาเพราะวินัยที ่ด ีนั ้น  จะตองเกิดจากสัมพันธภาพระหวางครูและเด็ก ซึ ่งจะเปนผลที ่จะ
สนับสนุนใหเด็กเกิดวินัยในตนเอง 
   จากที่กลาวมานั้น พอสรุปไดวา การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง  การควบคุมและ
สงเสริมความประพฤติของบุคคลในหนวยงาน  หรือองคการใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุดไมวาเปนสถาบันครอบครัวที่สถานศึกษาหรือองคการทุกแหงจะละเลยเสียมิไดเลย
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โดยเฉพาะการรักษาระเบียบวินัยของสถานศึกษา หรือองคการนั้นๆ จะชวยสรางความเปนระเบียบ
แสดงถึงการเปนผูที่มีวัฒนธรรมที่ดี   

  4)  กระบวนการรักษาระเบยีบวนิัย 
    การที่บุคลากรในองคการหรือหนวยงานจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น  ตองขึ้นอยูกับกระบวนการทางวินัย  ซ่ึงมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบ และขึ้นอยูกับการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากรในองคการหรือหนวยงานเปนสําคัญเพื่อ
สรางความเขาใจและการยอมรับรวมกับบุคลากรในองคการหนวยงานนั้น 

   สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2531, หนา  230)  ไดใหทัศนะวา ระเบียบตางๆ ที่กําหนดไวให
ผูใตบังคับบัญชารักษาวินัยเพียงอยางเดียวยอมไมไดผล ในสวนของผูบังคับบัญชาก็ตองคอย
พยายามสงเสริมดูแลระมัดระวังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม หากผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตาม
หรือพยายามหลีกเลี่ยงขัดขืนจะตองมีการพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแกกรณีดวย จึงจะทําใหการ
รักษาวินัยไดผลดี 
   พีเกอร และ ไมเยอร  (Pigors & Myers, 1973, pp. 308-311) ไดกลาววากระบวนการรกัษา
ระเบียบวินัยนั้น  จําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.  สืบสอบสวนเบื้องตน 
  2.  พบปะ  พูดคุยผูกระทําผิดเปนการสวนตัวอยางไมเปนทางการ 
  3.  วากลาวตักเตือนโดยการพูด 
  4. วากลาวตักเตือนโดยการบันทึกไวเปนหลักฐาน 

      5.  ใหออกหรือยาย  หรือไลออก 
   กระบวนการรักษาระเบียบวินัยจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ  เปนขั้นตอนที่มี
ความตอเนื่องทั้งที่คอยควบคุมดูแลกับปฏิบัติ ในที่นี้กระบวนการรักษาวินัยในโรงเรียนก็คือ ครูกับ
นักเรียนหรือผูเกี่ยวของในโรงเรียนตองใหมีการรักษาระเบียบวินัยที่มีประสิทธิภาพ 
 2.2.3  ปญหาการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน  3  ดาน 
 นโยบายดานระเบียบวินัยของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 132 วาดวยการควบคุมเด็กและนักเรียน
ในดานความประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาท  (ไพโรจน  นาคะสุวรรณ, 2528, หนา 325-327;  
อางอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา, 2515)  สรุปวา  นักเรียนหรือนักศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบ
วินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ ตองแตงกายหรือเคร่ืองแบบตามระเบียบขอบังคับของ
สถานศึกษา ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหรือนักศึกษา หากฝาฝนตอง
ไดรับโทษตามระเบียบหรือขอบังคับและรายงานผูปกครองมาตักเตือนหรือทําทัณฑบน ถาฝาฝนให
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สงตัวนักเรียนไปยังสถานที่จัดตั้งเพื่ออบรมในกรณีนักเรียนนักศึกษาอายุยังไมครบสิบแปดป
บริบูรณ  ถาผูปกครองไมยอมทําทัณฑบนใหวางโทษปรับใหไมเกิน  1,000  บาท  และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ พรอมทั้งอํานาจออก
กฎหมายกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ดวย  สําหรับโรงเรียนบาน
มาบไผ  การควบคุมการประพฤติผิดวินัยนักเรียนไดวางระเบียบการปฏิบัติตามแนวการบริหาร
กิจการนักเรียนที่กําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการวา การประพฤติตนไมสมควรแกวัยอยางไรเปน
การประพฤติตนไมสมควร  (กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ,  2531,  หนา  76-110)  
 ปจจุบันโรงเรียนบานมาบไผ ไดจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการ
บริหารงานเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการทํา
ใหโรงเรียนพัฒนาเจริญกาวหนามาโดยตลอด  เปนที่ยอมรับของนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน  
แมโรงเรียนบานมาบไผจะไดกําหนดกฎระเบียบ  และขอบังคับตางๆ  เพื่อใชในการควบคุมนักเรียน
ยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม  แตก็ยังมีนักเรียนจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงมักจะฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนด  
เหลานั้น และมีความประพฤติที่กอใหเกิดความ เดือดรอน เส่ือมเสียแกตนเอง  และผูอ่ืน โดยเฉพาะ
นักเรียนในชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาตอนตน มีการฝาฝนระเบียบวินัยของโรงเรียนนับเปนปญหาหนัก
ตอการดูแลใหนักเรียนรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 กลาวโดยสรุป  สภาพการของโรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีบุคลากรในการดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติตนของนักเรียนในการรักษาระเบียบ
วินัยของโรงเรียนในอัตราที่พอเพียง  แตยังมีนักเรียนรอยละ  31.16  ที่มีการฝาฝนระเบียบวินัย
ของโรงเรียนจึงเปนปญหาในการดูแลใหนักเรียนรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยปฏิบัติตาม
คําสั่งตางๆ ของโรงเรียนอยางเครงครัด รุงทิวา  จักรกร  (2528,  หนา 109) ไดใหแนวความคิด
เห็นเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียนไววา โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม และเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศนั้น โรงเรียนควรไดรับความเอาใจใสเปนพิเศษในดานระเบียบวินัย เพราะ
การมีระเบียบวินัยในโรงเรียนเปนสวนชวยเสริมความเจริญของนักเรียนและสถานศึกษา จึง
นับเปนปญหาที่ตองไดรับการดูแลแกไขจากบุคคลที่เกี่ยวของทุกคน 
 ระเบียบวินัยเปนพื้นฐานอันสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง กาวหนา และ
การที่จะสรางระเบียบวินัยใหแกนักเรียนนั้น  เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิ่ง  ที่จะตองกระทําควบคู
ไปกับงานดานวิชาการและงานดานอื่นๆ โรงเรียนจึงควรตระหนักในการเสริมสรางและรักษาระเบียบ
วินัย  เพราะถาโรงเรียนขาดระเบียบวินัย  ความสงบสุขในโรงเรียนก็จะไมเกิดขึ้น  การเรียนการสอน
ก็จะไมบังเกิดผลเต็มที่ ในขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาก็จะลดนอยลง เมื่อนักเรียนสําเร็จ
การศึกษาไปจากโรงเรียน ยอมกอใหเกิดปญหาตอสังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  
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ฉะนั้น  โรงเรียนจึงตองทําหนาที่ในการสรางเสริม ปองกันและแกปญหา เกี่ยวกับวินัยนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ  บทบาทหนาที่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในดานงานปกครองนักเรียน ซึ่งเกี่ยวของ
กับระเบียบวินัยนักเรียน  จากเกณฑมาตรฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ.2527  กระทรวงศกึษาธิการ 
กรมสามัญศึกษา  ไดกําหนดไวพอสรุปไดดังนี้ 
 1.  การวางแผน  โรงเรียนจะตองจัดทําแผนงานปกครองนักเรียนประจําป  จัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดทําระเบียบวินัย การฝกอบรม การควบคุมความประพฤติและพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน 
 2.  สงเสริมใหนักเรียนมีความประพฤติดี  โรงเรียนจะตองสงเสริมใหนักเรียนมีความ
ประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณภาพและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการรูจัก
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย  มีการ
ฝกอบรมดานจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียน  รวมทั้งการยกยองใหกําลังใจแกผูประพฤติดีเพื่อเปนตัวอยาง   
 3.  การแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน  เชน  การแตงกาย  กิริยา  มารยาทอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 4.  การพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีงามของนักเรียน  โรงเรียนจะตองพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี
งาม เชน การประหยัด  ความสามัคคี  ความอดทน  อดกล้ันและอื่นๆ เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนนั้น กลา  ทองขาว (2528, หนา 149) เสนอไววา  ผูบริหาร
ควรมีบทบาทดังนี้ 
      1.  กําหนดกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  ผูบริหารรวมกับคณะครแูละสภานกัเรยีน
ทําหนาที่ออกระเบียบขอบังคับของโรงเรียนภายใตขอจํากัดความจําเปน ความตองการและ
วัตถุประสงคของการศึกษา  เพื่อเปนบทกําหนดแนวทางปฏิบัติแกผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และ
ผูปกครอง 
      2.  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบแผนของทางราชการ  เกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนและ
การรักษาระเบียบวินัยนักเรียน 
             3.  ส่ังสอน  อบรม  ศีลธรรมจรรยา  ควบคุม  กวดขันเรื่องวินัยนักเรียนกวดขันครูใน
ดานการสั่งสอน  อบรมศีลธรรม 
               4.  เปนที่ปรึกษาของครูและคณะกรรมการนักเรียน  ในดานการพิจารณากิจกรรม  
ฝกอบรมศีลธรรมจรรยา   กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

      5.  จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนใหนาอยู  อบอุน  มีสถานที่แกครู
และนักเรียน  ใหครูและนักเรียนเห็นวาผูบริหารโรงเรียนเปนที่พึ่งได     
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      6.  รับฟงขอเสนอแนะของครู  ผูปกครองและผูแทนนักเรียนในดานการควบคุมกวดขัน
เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักเรียน  
      7.  สงเสริมใหครูอุทิศตนใหแกโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  ใหครูเอาใจใสตอนักเรียนเปน
รายบุคคลกรณีที่มีปญหา  และรวมมือกับครูในการแกปญหาของเด็กเปนรายกรณี 
      8.  สงเสริมงานบริการแนะแนว  และใหคําปรึกษาอยางจริงจัง  ทั้งนี้เพราะงานบริการ
แนะแนวและใหคําปรึกษามีหลักการใหบริการแกเด็กที่มีปญหาทั้งสวนตัวและปญหาการเรียน  
                9.  สงเสริมกิจกรรมนักเรียน  ใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถไดแสดงออก
ตามความถนัดและความสนใจ เปดโอกาสใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง
และผูอ่ืน  
     10.  ประสานความรวมมือกับผูปกครอง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสนอแนะและรับ
ฟงปญหาจากผูปกครองเกี่ยวกับนักเรียน รวมมือปองกัน ชวยเหลือ ส่ังสอนนักเรียนในความ
รับผิดชอบ  ใหเปนคนดีตามที่สังคมตองการ 
 นอกจากนั้น จากการสัมมนาของผูบริหารฝายปกครองของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสวนกลาง  
(กรมสามัญศึกษา,  2520,  หนา  14-17)  ไดกําหนดงานในหนาที่ของผูชวยผูบริหารฝายปกครอง  ซ่ึง
พอจะแบงออกไดดังนี้ 
 1.  เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน  ไดแก  การจัดตั้งคณะกรรมการ
ฝายปกครอง เพื่อเปนแกนกลางและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลความสงบเรียบรอย
ภายในโรงเรียน 
 2.  งานเกี่ยวกับการสรางความมีวินัยของนักเรียน  ซ่ึงไดแก 

     2.1  การอบรม  ชี้แจง  และใหคําแนะนํานักเรียนเขาใจกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ 
    2.2  การประสานงานกับครู  อาจารยประจําชั้น  ครูที่ปรึกษา  ครูหัวหนาระดับ  หัวหนา

คณะหรือฝายแนะแนว  เพื่อแกปญหาและการปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อใหถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ ที่วางไว 
    2.3  การประสานงานกับผูปกครองของนักเรียน  เพื่อแกปญหาในการปฏิบัติตนที่ผิด
ระเบียบของนักเรียน 
    2.4  การควบคุมดูแลและกวดขันใหนักเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎเกณฑ
ตางๆ  ของโรงเรียน  โดยเฉพาะเรื่องการแตงกาย   เครื่องแบบนักเรียน  การเขาเรียน  การมาให
ทันเวลา  การหนีเรียนหรือการหนีโรงเรียน  เปนตน 
 3.  การรักษาวินัยของนักเรียน  การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบของขอบงัคับของโรงเรียน  
ซ่ึงนักเรียนมักมีประจําและเปนหนาที่ของฝายปกครองที่จะดําเนินการ  ไดแก 
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    3.1  การสอบสวนขอเท็จจริง 
       3.2  การตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย 
    3.3  การลงโทษ  ซ่ึงจะใชระเบียบวินัยการลงโทษของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3.4  การติดตอประสานงานกับครู-อาจารย และเจาหนาที่ฝายตางๆ ของโรงเรียน  ซ่ึง
ไดแก  ฝายแนะแนว  ฝายวิชาการ  ฝายธุรการและฝายบริการ 

4.  งานสวัสดิการของครูและนักเรียน  การเอาใจใส  การจัดสวัสดิการชวยใหความ
สะดวกแกนักเรียน เปนเรื่องจําเปนที่จะชวยเหลือในเรื่องความสงบเรียบรอยและความมีวินัยของ
นักเรียนไดมาก 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา  การอบรมสั่งสอนเยาวชนใหเปนผูที่ประพฤติตนมีระเบียบ
เรียบรอย  มีวินัย  มีบุคลิกภาพตามความตองการของสังคม  เปนภารกิจอันใหญยิ่งของโรงเรียนการ
ควบคุมอยาง  เครงครัดจนเกินไปแทนที่จะกอใหเกิด ผลดี  อาจทําใหเกิดบุคลิกภาพที่สับสนขาดความคิด
ในเร่ืองของ การเปนผูนําในทางตรงกันขามถาเด็กไดรับการปลอยใหมีอิสระอยางไมมีขอบเขต ก็อาจ
นําความเสียหายมาสูตัวเด็ก โรงเรียนหรือสังคมได ขอควรระมัดระวังสําหรับผูบริหารก็คือ การ
กําหนดกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียนนั้น ควรพิจารณาให
ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเมตตาธรรม ระเบียบขอบังคับควรมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดคุณคา
แหงความดี มุงใหเกิดความสํานึกของการเปนผูมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม  
ดังที่  เอกชัย  กี่สุขพันธ   (2527,  หนา 233)  กลาววา  การรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนวิธีการที่ดี
ที่สุด  คือ  การพยายามปลูกฝงความรูสึกรับผิดชอบชั่วดีใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเองใหมากที่สุด
เพราะจะทําใหนักเรียนสามารถรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนและยังถือเปนหนาที่รับผิดชอบของ
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนที่จะใหความรวมมือรวมใจพัฒนานักเรียนในปกครองใหบรรลุถึงจุดหมาย
ที่วางไว 
 การรักษาระเบียบวินัย นับวาเปนภารกิจที่สําคัญของโรงเรียนตองควบคุมความประพฤติ  
และการปฏิบัติของเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบของแตละสถาบันการศึกษา ผูมีบทบาทสําคัญ
มากในการรักษาระเบียบวินัย  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  ตลอดจนคณะครู สภานักเรียนและผูปฏิบัติ
ไมวาจะเปนคณะครู และนักเรียนก็ตามมีความสําคัญไมนอยกวากัน กําหนดกฎเกณฑระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ควรจะใหประโยชนตอการเสริมสรางวินัยนักเรียน และนักเรียนสามารถปฏิบัติได มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดผลดีตอสถาบันการศึกษาอยางยิ่ง 
 ปญหาของพฤติกรรมขาดระเบียบวินัยอันพึงประสงคของนักเรียน  ไดรับการตระหนักและ
หาทางที่จะแกไข  เสริมสรางและพัฒนาจากครู-อาจารย บิดามารดา  ผูปกครอง  และหนวยงานที่
เกี่ยวของอยูตลอดเวลา  ในภาครัฐไดมีประกาศเกี่ยวกับสรางและรักษาระเบียบวินัยอยางตอเนื่อง 
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 นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  อยูในวัยกําลังเปลี่ยนแปลงออนไหวตอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองไดงายที่สุด  ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้มากที่
จึงกําหนดไวในแผนการศึกษาวาเพื่อสงเสริมเยาวชนใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย  มีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย  ยึดมั่น  รวมมือกันธํารงและปองกันสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย  (ภิญโญ  สาธร,  2523,  หนา 140) 
 ประธานองคมนตรี  ฯพณฯทาน  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  (สนั่น  สุมิตร,  2527,  หนา 
38)  กลาวถึงการปลูกฝงและการเสริมสรางวินัยแกคนในชาติวา การปลกูฝงและการเสริมสรางวินัย
แกคนในชาติเพื่อสรางความเจริญ รุงเรืองแกชาติบานเมืองนั้น คงเริ่มกันที่เยาวชนในสถานศึกษา 
โดยใหประพฤติและฝกฝนจนเปนนิสัยเพื่อที่จะไดเปนผูใหญที่มีระเบียบในอนาคต  

 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝง ระเบียบวินัยของคนใน
ชาติและไดรับนโยบายโดยใหหนวยงานราชการและสถาบันที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการรณรงค
และปฏิบัติในการปลูกฝงระเบียบวินัย  (กรมสามัญศึกษา,  2529,  หนา 13) 
 จากความสําคัญของวินัยนักเรียนดังกลาวนี้  สรุปไดวา  วินัยเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา
ตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เปนการฝกและอบรมบุคคลใหรูจักระเบียบวินัย  ขอบังคับของ
สังคม ใหบุคคลสามารถควบคุมตนเองและอยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางสงบและมีความสุข  
นอกจากนี้ยังมีความจําเปนตอการพัฒนาองคกรของตนใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเปาหมายขององคกร 
    1)  ดานการแตงกาย  
    โลกมีวิวัฒนาการและความเจริญไปอยางรวดเร็วมาก การติดตอสัมพันธระหวาง
มนุษยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนไปอยางทั่วถึง และกวางขวางมากวัฒนธรรมและความเจริญ
จากประเทศหนึ่งเขาสูอีกประเทศหนึ่งไดอยางรวดเร็วและอาจไมเหมาะสมซึ่งกันและกัน  นักเรียน
มีแนวโนมที่จะเอาอยาง  ส่ิงใหมๆ  แปลกๆ  เหลานี้มากกวาที่จะดําเนินชีวิตไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาติไทย 
    ยิ่งกวานั้น  ส่ือสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท  อาทิเชน  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  
ภาพยนตร ฯลฯ มีบทบาทและอิทธิพลกับชีวิตนักเรียนจนอาจจะกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันทีเดียว  เชน  โทรทัศน  วิทยุ  เปนตน  ส่ิงเหลานี้ยอมมีอิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิด
และทัศนคติของนักเรียน ถาเสนอแตในสิ่งที่ดีงาม  เสริมสรางทัศนคติและรสนิยม  คานิยมที่มี
คุณประโยชน  เสนอตัวอยางเปนกรรมดี  กรรมชั่ว  ก็จะมอิีทธิพลโนมนาวจิตใจ  ทัศนคติและคานิยม
ไปในทางที่ดีและเปนประโยชนทั้งแกตนเองและสังคมประเทศชาติ มีตัวอยางปรากฏหลายราย ที่
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นักเรียนเลียนแบบมาจากภาพยนตรและโทรทัศน  โดยมากมักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไมดีไมงาม
จากภาพยนตร  และโทรทัศนเสียเปนสวนใหญ  เชน  ในลักษณะของการแตงกายลอแหลม 
    สภาพปจจุบันสังคมก็มีอิทธิพลเหนือชีวิตและความเปนอยูของนักเรียนดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ส่ิงแวดลอมเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้น  อาทิ  สถานเริงรมย  บาร  ไนตคลับ  
สถานเตนรํา  ซองโสเภณี  หองอาหาร  รานน้ําชา  เหลานี้เปนแหลงมั่วสุมที่เปนอันตรายอยางยิ่งถา
โรงเรียนตั้งอยูติดหรืออยูใกลบริเวณ  เด็กๆ  อาจจะเอาอยางและตองการสัมผัสกับสิ่งต่ําทราม
เหลานั้นบาง 
    พฤติกรรมและความประพฤติ  ปฏิบัติ  ที่ไมเหมาะสม  ยอมซึมซับใหอยูในความ
นึกคิดของนักเรียนอยางแนนอน โดยเฉพาะพฤติกรรมดานการแตงกาย  มีลักษณะผิดระเบียบของ
ทางโรงเรียน  เชน  นักเรียนไวผมยาว  นุงกระโปรงสั้น  ใสเครื่องประดับ  ไมติดกระดุม  ใสเส้ือรัด
รูปทรง  เอวลอย  แขนสั้นเตอ  รองเทาพลศึกษา  มีแถบสีหรือลวดลาย    
    ระเบียบดานการแตงกาย                                                                                                                       
    ระเบียบการแตงกายโรงเรียนบานมาบไผ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
เครื่องแบบ นกัเรียนและนกัศึกษา พ.ศ.2527  (โรงเรียนบานมาบไผ,  2545,  หนา  1-3) 
    1.  เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง 
                            1.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษา  เส้ือสีขาวเกลี้ยงไมบาง ไมมีลวดลายคอปกบัวพับ 
ดานหนาผาตลอด  และติดกระดุมขาว  แขนสั้นเหนือศอกไมมีจีบ  ความกวางของเสื้อเหมาะสมกับ
ลําตัว  ดานหนาเบื้องขวาลางติดกระเปา  1  ใบ 
            1.2   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  เปนผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินควร  คอปก
ทหารเรือ  แบบพับในตัวลึกสวมศีรษะไดสะดวก  สาบคอเขาขางในสวนของสาบใหใหญ  พอแบะ
คอเสื้อแลวไมเห็นตะเข็บใน เมื่อสวมเสื้อแลวไมตองเห็นผิวหนาและเสื้อชั้นใน ปกขนาด 10  
เซนติเมตร  ใชผาสองชั้นเย็บแบบเขาถํ้าแขนยาวเพียงเหนือขอศอกประมาณ  2  เซนติเมตร  ไมพบัแขน  
ความยาวของเสื้อวัดจากขอมือมาเมื่อยืนตรง  ระยะตั้งแต  10-15  เซนติเมตร  ชายขอบเสื้อดานลางมี
ขอบทับไมเกิน  10  เซนติเมตร  ตามสวนขนาดของเสื้อ  ปากกระเปาพับเปนริมกวางไมเกิน  2  เซนติเมตร  
ผาผูกคอสนี้ําเงินแบบหูกระตายใหความยาวพอกับเสื้อ 
    2.  เคร่ืองหมายโรงเรียน 
            ใหปกอักษรยอ บ.ม.ผ. อกเสื้อเบื้องขวา เบื้องซายปกชื่อและชื่อสกุลใหอานงาย
และชัดเจนเหนือช่ือข้ึนไป  2  เซนติเมตร  ปกดวยดายหรือไหมสีน้ําเงิน   
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    3.  กระโปรง 
          ใชผาสีกรมทาเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลายดานหนาและดานหลัง พับเปนจีบขางละ  
3 จีบ หันจีบดานนอกระยะความกวางตรงกลางพองาม  ตัวกระโปรงยาวคลุมเขา  วัดจากกึ่งกลาง
สะบาหัวเขาไมเกิน  3  นิ้วฟุต  และไมเกินกลางสะบาเขาขึ้นไป  ตองมีขอบทั้งดานลางและที่เอว 
    4.  รองเทา 
            เปนรองเทาสีดําหุมสนแบบนักเรียนชนิดมีสายรัดขางหลังเทา หุมปลายเทาหัวมน
ไมแหลม ไมมีลวดลายสนสูงไมเกิน  3  ซม.  รองเทาพลศึกษาใหใชรองเทาผาใบสีขาวหุมสนไมมี
แถบสีหรือลวดลาย 
    5.  ถุงเทา 
                            สีขาว  แบบนักเรียนไมมีลวดลาย  แถบสีหรือดอก  ไมบางมากพับขอบไวเหนือ
ตาตุมพองาม หามใชถุงเทาชนิดสั้น (หามใชถุงเทาลูกฟูก)  
    6.  ทรงผม 
            1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาไมดัด  ไมซอย  ยาวระดับติ่งหู  ดานหนาไมตัดเปน
ผมมา  ติดกิ๊บใหใชสีดํา  หามใชกิ๊บอันใหญ   
            2.  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตนตัดผมสั้นเสมอติ่งหู  หากไวปดหนาผากตองอยู
เหนือระดับคิ้ว  หามตัดหรือซอย  หามรวบถาติดกิ๊บใหใชสีดํา  หามใชกิ๊บอันใหญ  หามทําทรงผม
แปลกๆ  เชน  ผมสองขางตัดไมเทากัน  ทรงรากไทร  ผมตัดสั้นเหมือนผมผูชาย  ผมที่มีจอนยาวกวา
สวนอื่น  ผมที่มีสวนทายทอยยาวคลายหางเตา  ผมใสเยลใหแข็ง  ผมที่ใสน้ํามัน  ผมที่ถักเปยเล็กๆ  
หรือเปยเก็บ  หามใชเครื่องสําอางทุกชนิด   
    เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

    1.  กางเกง 
       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใหใชสีกากี  หามใชผายีนส  ผาลูกฟูก  หรือ
ผาเวสปอยทจีบหนาขางละ  2 จีบ  ขากางเกงไมส้ันหรือแคบเกินไป  ความยาวของกางเกงใหอยู
เหนือกึ่งกลางสะบาเขาไมเกิน  5  ซม.  เมื่อยืนตรงความกวางของขากางเกงหางจากขา  8-12  ซม.  
กระเปาตามแนวตะเข็บดานขางๆ ละ  1  กระเปา  ไมกระเปาหลัง  ขอบกางเกงมีหูกวางประมาณ  1  ซม.  
ติดเปนระยะพองาม  เปากางเกงตองยาวพอที่คาดเข็มขัดจดัใหตรงเอว 
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    2.  เสื้อ 
       เปนเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินไป  ตัดตัวตรงไมมีเกล็ดหรือจีบ
ดานหลัง  แขนสั้นเหนือศอกมีสาบที่อกตลบออกดานนอก  ติดกระดุมขาว  6  เม็ด  บนสาบเสื้อเทานั้น
แขนสั้นเหนือศอกประมาณ  2  เซนติเมตร  ไมพับแขน  ความกวางของเสื้อเหมาะกับลําตัวไมคับ
หรือหลวมเกินไป  ที่หนาอกดานซายติดกระเปา  1  กระเปา  ขนาดกวางประมาณ  8-12  เซนติเมตร  
ลึกประมาณ  10-15  เซนติเมตร 
    3.  เข็มขัด 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใหใชเข็มขัดลูกเสือ ใหใชหนังสีกากีหัวเข็มขัด
เปนโลหะสีกากีรูป ส่ีเหล่ียมผืนผา ชนิดหัวกลัดมีปลอกหนังสีเดียวกันไมมีลวดลายหรือส่ิงประดับ
ใดๆ 
    4.  รองเทา 
       ผาใบไมมีลวดลายของรองเทาและเชือกรองเทาสีเดียวกับรองเทา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนใหใชรองเทาสีน้ําตาล  ชนิดผูกเชือกเปนหนังเรียบ  (หามใสสีขาว  รองเทาหนัง
กลับ  หัวแหลมหรือสนสูง  ฯลฯ  ที่มิไดระบุไวขางตน) 
    5.  ถุงเทา 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใหใชถุงเทาสีน้ําตาล   
เปนแบบนักเรียนไมมีขอบหรือแถบสี  ไมมีลวดลาย  ความยาวครึ่งนองพับตาตุม  5  เซนติเมตร  
รอยพับ  5  เซนติเมตร (หามใสถุงเทาลูกฟูก) 

    6.  ทรงผม 
       นักเรียนชั ้นประถมศึกษาและชั ้นมัธยมศึกษาตอนตนตัดสั้นทรงนักเรียน  
ดานขางและดานหลังเกรียนดานหนายาวไมเกิน  2  เซนติเมตร  ไมใสน้ํามันและหามใสน้ํามันเจล
และหามแสกกลาง 
    เคร่ืองแบบพลศึกษา 
    1.  กางเกงวอรมขายาวสดีํา 
    2. รองเทาผาใบสีน้ําตาลสําหรับนักเรียนชาย  และรองเทาผาใบสีขาวสําหรับ
นักเรียนหญิง 
    สรุปไดวาการแตงกายนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผเปนการแตงกายตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยเรื่องเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.2527 
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    2)  ดานความประพฤติ 
       การกระทําผิดวินัย  เปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งที่กอใหเกิดผลเสียแกผูกระทําผิด  
และยังมีผลกระทบตอผูอ่ืน  องคกร  และสังคม  ซ่ึงการกระทําผิดวินัยนักเรียนเปนปญหาสําคัญที่ครู 
บิดามารดา หรือบุคคลที่เกี่ยวของจะตองศึกษาสาเหตุของการทําผิดวินัยของนักเรียน เราจะตอง
ยอมรับวาไมวาจะอดีตหรือปจจุบัน สังคมไมอาจตอบสนองความตองการของทุกคนไดมากเพราะ
ทรัพยากรและวิธีการแบงปนทรัพยากรยังไมอยูในระดับที่กาวหนาเพียงพอ  ดวยเหตุนี้การกระทําที่
ฝาฝนกฎเกณฑของการอยูรวมกันอยางสงบสุขของสังคมจึงเกิดขึ้นเสมอ  ปญหาสําคัญของการขาด
ระเบียบวินัยของสังคมมักปรากฏออกมาในลักษณะการทําความสกปรกและความเสยีหายแกสาธารณะ
ไมเคารพกฎเกณฑของสังคม  การใชคําสั่งและความรุนแรงมากกวาใชเหตุผล  การทะเลาะวิวาท  
การกออาชญากรรม  ในสังคมโรงเรียนนั้นการขาดระเบียบวินัยนักเรียนออกมาในรูปของการขาดเรียน  
มาสาย  หนีเรียน  การแตงกาย  การประพฤติไม   เหมาะสม  ขาด คุณธรรม  จริยธรรม  การมั่วสุม
ในสถานที่อันไมสมควร กิริยามารยาทไมสุภาพ เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ทุกฝายจะตองรับผิดชอบ  
ควรตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนในการรวมมือแกปญหาที่เกิดขึ้น 
      ปญหาระเบียบวินัยเปนปญหาที่ยิ่งใหญ  มีความสําคัญเปนอันมาก  นาที่จะไดรับ
ความสนใจเอาใจใสจากบุคคลทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงตองมีนโยบายและ
จริงจังตอเร่ืองนี้เปนพิเศษ  นอกจากนี้ตองไดรับความรวมมือจากบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  อาทิเชน  
ครู  อาจารย  บิดามารดา  ผูปกครอง  เจาหนาที่รัฐบาล  และผูบริหารระดับสูงของประเทศ  ซ่ึงจะไดวาง
นโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจนในแตละระดับ  พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียนมีหลายชนิด  
ดังที่ สวัสดิ์  ไชยโอกาส  (2531, หนา 13-18)  ไดศึกษาและพบวา พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน
ที่เกิดขึ้นแลวมีผลกับตัวนักเรียนเอง  พฤติกรรมที่แสดงออกมาไมขัดตอความสงบเรียบรอยในสงัคม  
ไมขัดตอระเบียบวินัยของโรงเรียน  ไมทําใหครูคนใดคนหนึ่งไมพอใจ  แตเปนภัยตอสุขภาพจิตของ
นักเรียนเอง  และอาจแสดงออกอยางรุนแรงได  เชน เด็กเซื่องซึม  เหมอ  ใจลอย  ไมชอบสุงสิงกับ
ใคร  เก็บตัว  เปนตน  สวนอีกลักษณะหนึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอบุคคลอื่นหรือ
สังคมของโรงเรียน  ปญหาชนิดนี้จะกลายเปนปญหาของโรงเรียน  เชน  การหนีเรียน  การทะเลาะ
วิวาท  การฝาฝนระเบียบของโรงเรียน  การไมยอมทําการบาน  เปนตน  ยิ่งกวานั้นจากพฤติกรรมที่
สังเกตเห็นไดปรากฏโดยทั่วไปพบวา นักเรียนไดประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนในเรื่อง
ดังตอไปนี้  คือ  การแตงกายผิดระเบียบ  หนีเรียน  มาโรงเรียนสาย   ไมเอาใจใสในการเรียน  มั่วสุม
ในสถานศึกษาที่ไมเหมาะสม  ประพฤติตนเปนนักเลงอันธพาล  ดื่มสุรายาเมา  สูบฝน  กัญชา  
ยาเสพติด  ปญหาทางเพศสัมพันธ  ลักขโมย  ประกอบอาชญากรรม  ขาดความเคารพนับถือเชื่อถือ
ในตัวครู  เปนตน 
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      ดานความประพฤตินักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ  เชน  นักเรียนคุย  และเลนเสียงดัง
ในหองเรียน ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียน  ไมชวยรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน  ดานการเรียนใน
หองเรียน  เชน  นักเรียนไมตั้งใจเรียนลอกการบานเพื่อน  ลืมทําการบาน  ไมนําอุปกรณการเรียนมา  
และทํางานอื่นๆ  ในขณะที่ครูสอน  ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของ  รัชติการณ  สุขเกษม  (2528, 
หนา 97) ที่กลาวถึงการทําผิดวินัยของนักเรียนในหมวดการปฏิบัติอื่นๆ ไดแก การขาดเรียน
ประพฤติทํานองชูสาว  เดินรับประทานอาหาร  หรือขนมในทองถนน  เขาชั้นเรียนไมตรงเวลาและ
มาโรงเรียนสาย  การไมสนใจเรียน  เชน  ไมมองครูขณะที ่ครูอธิบาย   การไมทํางานที่ครู
มอบหมาย  ไดแก  การเอางานของวิชาอื่นมาทําคุยลนกับเพื่อนนั่งเฉยๆ โดยไมทํางานซึ่งสอดคลอง
กับการวิจัยของ มาลินี จุโทปนา (2526, หนา 6 ) กลาวถึง  การฝาฝนกฎระเบียบของชั้นเรียนขณะที่
ครูสอน  หรือใหงาน  ไดแก  คุย  เหมอมองที่อ่ืน  เลนกัน  ทํางานอื่น  หันหนาหันหลัง  รบกวนผูอ่ืน  
ลุกเดินจากที่    เกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคบอยครั้ง  พฤติกรรมที่แสดงออก  ไดแก  กาวราวตอ
เพื่อนรวมชั้น  แกลงเพื่อน  ใชวาจาขมขูเพื่อน  ขัดขวางการสอนของครู  พูดคุยกันดวยเสียงอันดัง  
ขัดคําสั่งครู  เคาะโตะ  แสดงความอวดดี  ขาดความตั้งใจ ไมตั้งใจฟงครูอธิบาย  เหมอลอย  ครุนคิด
ในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการเรียน  ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง  หลับในชั้นเรียน  ลักขโมยสิ่งของ  ไมให
ความรวมมือในชั้นเรียน พูดปด พูดคําหยาบ ใชกิริยาไมสุภาพกับเพื่อน ไมเช่ือฟงครู เลนการพนัน  
แตงกายไมถูกระเบียบ   
      นักเรียนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน  ความประพฤติ
ตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 
      1.  การแตงกายเครื่องแบบนักเรียนเพียงสวนใดสวนหนึ่ง  คือ  การแตงกายแบบ
ปลอยชายเสื้อในที่สาธารณะหรือไมปกเสื้อใหครบตามที่โรงเรียนกําหนด 
      2.  การใชเครื่องสําอางหรือส่ิงแปลกปลอมเพื่อเสริมสวยหรือแตงกายไมสุภาพ 
      3.  แตงเครื่องแบบนักเรียนเขาไปในโรงมหรสพหรือสถานบันเทิง  เวนแตนักเรียนที่
พักอยูในสถานที่นั้นหรือโรงเรียนมีคําสั่งเปนคราวๆ ไป 
      4.  เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานเริงรมย  หรือสถานที่อ่ืนใดที่
ลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  บาร  ไนตคลับ  บอนการพนัน 
     5.  เขาไปในสถานที่คาประเวณี  เวนแตที่พักอยูในสถานที่นั้น  หรือเขาไปเยี่ยมญาติ
ที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น 
      6.  การคบคาสมาคมกับหญิงประพฤติเพื่อคาประเวณี  เวนแตเปนญาติใกลชิดกับ
หญิงนั้น 
      7.  ประพฤติตนในทํานองชูสาว 
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      8.  มีวัตถุระเบิด  หรืออาวุธ  หรืออุปกรณที่เจตนาใหเปนอาวุธหรือซอนเรนไวเพื่อ
ประทุษราย 
       9.  หลบหนีโรงเรียน  หรือหลีกเลี่ยงการเรียน 
      10.  แสดงกิริยาวาจาหรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่ไมเปนสุภาพชน 
      11.  มีสวนรวมหรือเลนการพนันทุกชนิด 
      12.  มั่วสุม  หรือกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนดวยวิธีใดก็ตาม 
      13.  สูบบุหร่ี  สูบกัญชา  เสพสุราของมึนเมา  ติดสารระเหยและสิ่งเสพติดทุกชนิด
หรือมีไวในครอบครอง 
    14.  เที่ยวเตรในเวลากลางคืน  ระหวางเวลา  22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุงขึ้นเวน
แตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง  หรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียน 

      15.  เมื่อพบครูหรือผานครูไมแสดงความเคารพหรือกิริยาไมสุภาพ 
      16.  ครอบครอง  หรือซอนเรนรูปภาพ  หรือหนังสอืลามกอนาจาร 
      17.  ประพฤติตนใหเปนที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียน 

      ระเบียบของสถานศึกษาดานความประพฤติ 
      1.  การมาเรียน 
                นักเรียนจะตองมาเรียนกอนเวลา  07.45  น. หรือกอนสัญญาณโรงเรียนเขา
มิฉะนั้นจะถือวามาโรงเรียนสาย นักเรียนคนใดคนหนึ่งมาโรงเรียนสายใหหัวหนาครูเวรประจําวัน 
หรือฝายปกครองพิจารณาโทษตามสมควรแลวแจงรายชื่อใหนายทะเบียนฝายปกครองบันทึก
กิจกรรม เพื่อรวบรวมแจงใหครูประจําชั้นตอไป 
         นักเรียนที่มาโรงเรียนสายติดตอกัน  3  คร้ัง  หรือมาโรงเรียนสายเปนอาจินต  ถือ
วามีเจตนาประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน  จะถูกพิจารณาโทษแลวแตกรณี 
         ในกรณีที่นักเรียนมีเหตุผลจําเปนตองมาโรงเรียนสาย ใหแจงสาเหตุเปนลาย
ลักษณอักษรตอโรงเรียนหรือครูฝายปกครองเพื่อจะพิจารณาความเหมาะสมเปนรายๆ ไป  หรือเปน
คร้ังคราว 
       2.  การเขาแถวเคารพธงชาติ 
       เวลา  08.10 น.  นักเรียนควรทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย   เพื่อเตรียมตัวเคารพธง
ชาติ เมื่อเขาแถวเรียบรอยแลว  หัวหนานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนจะสั่งคําวา  จัดแถว  ใหนักเรียน
จัดแถวโดยหางกัน  1  ชวงแขนระหวางการเขาแถวหามพูดคุย  หยอกลอ  เลนกัน  หรือสงเสียงดัง  
โดยเด็ดขาด 
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     เมื่อครูขึ้นพูดหนาเสาธง  หัวหนานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนจะสั่งคําวา 
“ทั้งหมดแถวตรง”  นักเรียนทุกคนจะตองกลาวคําวา  สวัสดีครับ (คะ)  
      เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหนาเสาธง ใหนักเรียนเดินเขาชั้นเรียนเปนระเบียบหาม
แตกแถวหรือแยกไปทําธุระสวนตัวใดๆ  
     3.  การเคารพของนักเรียน 
                          3.1  เมื่อผูควรเคารพเขามาในหองเรียน  ใหหัวหนาหองบอกทําความเคารพ 
     3.2  เมื่อนักเรียนเดินสวนทางกับครู  ใหนักเรียนหยุดยืนตรงพรอมกับโคงคํานับ 
     3.3  กรณีที่นักเรียนนั่งตามระเบียง  เมื่อมีครูเดินผาน  ใหนักเรียนยืนตรงแลวโคง
คํานับทันที  ถาครูนั่งอยูตามระเบียง  นักเรียนจะเดินผานใหกมหัวเล็กนอยจนผานครูไป 

     3.4  กรณีที่พบครูนอกโรงเรียนไมวาจะอยูในเครื่องแบบนักเรียนหรือไมก็ตาม
ใหนักเรียนยกมือไหวแลวกลาวคําวา สวัสดีครับ (คะ) ในกรณีที่นักเรียนขี่ยวดยานใหโคงคํานับหรอื
อาจกลาวทักทายอยางสุภาพ 
         3.5  นักเรียนที่อยูในเครื่องแบบอื่นๆ ใหทําความเคารพตามระเบียบของเครื่องแบบ
นั้น  
       3.6  เมื่อพบครูในตอนเชาและกอนกลับบานตองทําความเคารพครูโดยการไหว
และกลาวคําวา สวัสดีครับ (คะ)  
     4.  ระเบียบการรักษาความสะอาด 
          4.1  หองเรียน 
              นักเรียนทุกคนตองชวยกันรักษาความสะอาด ไมขีดเขียนหรือทําความ
สกปรกอื่นๆ ตามโตะหรือฝาผนัง หลังเลิกเรียน ใหนักเรียนที่เปนเวรประจําวันทําความสะอาด
หองเรียน  รวมทั้งการเทถังขยะ  ปดไฟ  และประตูหนาตาง 
     4.2  บริเวณโรงเรียน 
            นักเรียนจะตองชวยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  โดยไมทิง้ขยะมลู
ฝอยหรือส่ิงปฏิกูลลงบนพื้น  ใหทิ้งในภาชนะใสขยะ 
    5.  การรับประทานอาหาร 
               เมื่อเสียงออดเตรียมเขาแถวในตอนเชา  หามนักเรียนรับประทานอาหารหรืออยู
ในโรงอาหาร นอกจากจะมีคําสั่งเปนครั้งคราวหามนักเรียนซื้อน้ําและอาหารในชวงเวลาเรียนเปน
อันขาด  จะซื้อไดในเวลาพักและพักรับประทานอาหารเทานั้น  นอกจากจะมีคําสั่งเปนครั้งคราว  
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลวตองนําถวยชามไปสงคืนใหแกรานที่ซ้ือมา 
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    6.  หองน้ํา  หองสวม 
              หามนักเรียนชายเขาไปในบริเวณหองน้ํา  หองสวม  นักเรียนหญิงเด็ดขาด  
นักเรียนตองชวยกันรักษาความสะอาดหองน้ํา  หองสวม  ที่นักเรียนใชรวมกันใหสะอาดอยูเสมอ  
หามทําการขีดเขียนใดๆ บนพื้นและฝาผนัง  และหามอยูนานจนเกินไป 
      7.  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
                          ในชวงเวลาตั้งแตโรงเรียนเขาจนถึงเลิกเรียน  นักเรียนจะออกนอกบริเวณ
โรงเรียน  โดยไมขออนุญาตไมได  ผูใดฝาฝนถือวาหลบหนีโรงเรียน  จะมีความผิดตามระเบียบของ
โรงเรียน 
           โรงเรียนจะอนุญาตใหออกนอกสถานที่ในกรณีที่จําเปนจริงๆ  เชน  ผูปกครอง
มารับหมอนัด ไปติดตอราชการ ไปโรงพยาบาล การออกนอกโรงเรียนเปนหมูคณะจะพิจารณาเปน
คราวๆ ไป 

      8.  การหยุดเรียนของนักเรียน 
            8.1  นักเรียนหยุดเรียนดวยเหตุใดก็ตาม  ตองเขียนใบลาเพื่อขออนุญาตหยุดเรียน 

และตองมีลายเซ็นผูปกครองนักเรียนกํากับมาดวย 
            8.2  นักเรียนคนใดไมมาโรงเรียน  และไมสงใบลา  ถือวาขาดเรียนจะถูกพิจารณา 

โทษตามความเหมาะสม 
        ในกรณีที่นักเรียนขาดตดิตอกนั 3 วัน โดยไมมีใบลาโรงเรียนจะแจงใหผูปกครอง
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
      9.  การพกพาอาวุธเขามาในโรงเรียน 
          หามนักเรียนพกอาวุธใดๆ เขามาในโรงเรียนหากตรวจพบถือวามีความผิดหาก
เปนอาวุธรายแรง  อันอาจเปนอันตราย  โรงเรียนจะลงโทษสถานหนัก  หรือมอบตัวใหเจาหนาที่
ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย 
    10.  การใชโรงรถ 
                          10.1  จอดรถใหเปนระเบียบเรียบรอยตามจุดที่โรงเรียนกําหนด 
           10.2  จอดรถในโรงรถแหงเดียวเทานั้น 
                           10.3  หามนํารถของเพื่อนไปใชโดยเจาของไมทราบ 
                           10.4  ไมมีกิจจาํเปนหามนักเรียนเขาไปในโรงรถ  หากจําเปนตองขออนุญาตกอน 
     สรุปไดวาความประพฤตินักเรียนหรือขอบังคับที่สรางความสงบเรียบรอยอัน
จะนํามาซึ่งความสุขความเสมอภาคแกสมาชิกทุกคนในสังคม เปนการสรางวินัยดานประพฤติที่ดีทั้ง
ทางกาย  จิตใจ  สังคม  และทางอารมณ 
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  3)  ดานการปฏิบัติตน 
      การพัฒนาที่ดีคือการศึกษา (ภิญโญ  สาธร, 2523, หนา 5)  คนที่ไดรับการศึกษานอกจาก
จะตองเปนผูรูมีความสามารถแลวจะตองเปนคนดีมีคุณธรรมและวินัยควบคูกันไปดวย (กรมสามัญ
ศึกษา,  2529,  หนา5)  สังคมปจจุบันบุคคลตองมีระเบียบวินัย  ทั้งนี้เพราะวินัยเปนหลักประกันความสุข
ของสังคม  นักเรียนจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
    วินัยนักเรียนเปนสวนที่ตองพิจารณาอยางยิ่ง  เพราะนักเรียนซ่ึงเปนเยาวชนอนาคตของ
ทองถ่ินและประเทศชาติที่ดีตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานระเบียบวินัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งวินัย
นักเรียน  3  ดาน  ไดแก  ดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ  และดานการปฏิบัติตน 
    เจียรนัย  ทรงชัยกลุ   (2532, หนา  199)  มีความเห็นสอดคลองกันวา ระเบียบวินัย
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วๆ  ไป อาจแบงออกอยางกวางๆ ไดเปน  2  ประเภท ดังนี้ 
    1.  ระเบียบวินัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของนักเรียน  เชน  การแตงกาย  การมาและ
การออกนอกบริเวณโรงเรียน การรักษาความสะอาด และการรักษาทรัพยสินของโรงเรียน การ
เคารพเชื่อฟง ครูอาจารย การแสดงกริยามารยาท และการพูดจากับคนทั่วไป การละเวนการพนัน
และส่ิงเสพติด เปนตน 
    2.  ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของนักเรียน  ไดแก  ระเบียบเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดของ  นักเรียน เชน หนีโรงเรียน เสพสุราหรือส่ิงเสพติด ประพฤติในทางชูสาว 
พกอาวุธมาโรงเรียน ทะเลาะวิวาท มั่วสุมตามสถานบันเทิง ประพฤติตนเปนอันธพาล เปนตน 

     การใหเด็กมีวินัยปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับวัยและสภาพจะตองปลูกฝงให
ตั้งแตแรกเกิด โดยเฉพาะการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จะเปนการพัฒนาใหเด็กมี
ระเบียบวินัยที่ดีไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของ ทั้งผูบริหาร ครู บิดามารดา ผูปกครอง จะตอง
ใหการอบรมดูแล สรางความเขาใจ และใหมีทัศนคติที่ดี ในการสรางวินัยในตนเอง และปฏิบัติตน
ใหเปนแบบอยางที่เหมาะสมดีงาม   เพื่อใหเด็กไดปฏิบัติตนตามไดอยางถูกตอง 

     ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบานมาบไผ เกิดจาก
สภาพปญหาในหลายลักษณะที่มีสาเหตุอันเกิดจากทางดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
ขาดความอบอุน พอแมยากจน แยกทางกัน ขาดการดูแลเอาใจใส ปญหาอันเกิดจากทางโรงเรียน 
เชน ครูไมเขาใจ เครงครัดจนเกินไป มุงเนนแตเนื้อหาวิชา หรือในทางตรงกันขามครูบางคนอาจ
ปลอยปละละเลย จํานวนนักเรียนมีปริมาณมากจนเกินไป ทําใหดูแลไดไมทั่วถึง ประการสําคัญ
ปญหาอันเกิดจากความรวมมือระหวางผูปกครองและโรงเรียนผูปกครองมักจะโยนภาระการอบรม
ส่ังสอนนักเรียนใหเปนภาระของโรงเรียนแตเพียงผูเดียว  
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     ดังนั้นปญหาดานการปฏิบัติตนจึงเกิดขึ้นในลักษณะตางๆ ไดแก ปญหาดาน
ความสะอาดทั้งของสวนตนและสวนรวม ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน คบเพื่อนนอกโรงเรียนที่
ความประพฤติไมดี มีนิสัยอันธพาล นักเรียนจะทํารายและรังแกนักเรียนหญิง ไมตั้งใจเรียน สงเสยีงดงั
ในหองเรียนและบนอาคารเรียน พูดจาไมสุภาพ ไมมีสัมมาคารวะ หรือทําความเคารพครู ไมสํารวม
กริยามารยาทใหเหมาะสม ใหความสนใจเพศตรงขาม ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย 
     ระเบียบดานการปฏิบัติตน 

     1.  นักเรียนจะตองเวนจากการประพฤติไมเหมาะสมกับนักเรียน 
     2. นักเรียนจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนในหมวดเครื่อง
แตงกายนักเรียน  
                3.  หามนักเรียนคบกับเพื่อนอันธพาล  หรือชักนําเขามาในโรงเรียน 
     4.  เมื่อข้ึนบนอาคารเรียน  นักเรียนตองถอดรองเทาทุกครั้ง  
     5.  การเปลี่ยนหองเรียนไปหองปฏิบัติการ  นักเรียนจะตองเดินแถวใหเปนระเบียบ
ทุกครั้ง 
     6.  ไมเลนกันบนอาคารเรียน 
     7.  นักเรียนจะตองไมทําลายทรัพยสินของโรงเรียน  หากเกิดการเสียหายตอง
ชดใชในราคาปจจุบัน 
     8.  นักเรยีนจะตองไมนําทรัพยสินคนอื่นมาเปนของตนเอง  ในกรณีที่เก็บของได
ตองนํามาใหครูเพื่อประกาศหาเจาของตอไป 
     9.  นักเรียนจะตองสามัคคีไมขมเหงรังแกกัน  ผูใดฝาฝนจะไดรับโทษขั้นรายแรง 
     10.  นักเรียนตองหลีกเล่ียงการประพฤติทํานองชูสาวอยางเด็ดขาดผูใดฝาฝนจะถูก
ลงโทษขั้นรายแรง 

    11.  นักเรียนจะตองเคารพเชื่อฟงครูทุกทานดวยความสุจริตใจ 
    12.  นักเรียนจะตองรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนบานมาบไผ  การกระทําใดๆ ที่ทํา
ใหโรงเรียนเสื่อมเสียช่ือเสียงจะตองรับโทษขั้นรายแรง 
     สรุปไดวาการปฏิบัติตนของนักเรียนเปนลักษณะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน  ใหนักเรียนเปนคนที่พัฒนาทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  คุณธรรมจริยธรรม  
วัฒนธรรม  ใหนักเรียนใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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   2.3  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  
 สําหรับงานวิจยัที่เกีย่วของกบัการรักษาระเบียบวนิัยเทาทีผู่วิจัยไดทําการศึกษาคนควาทั้ง
งานวิจยัในประเทศและตางประเทศ  มีดังนี้ 
 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 พัฒนา  สุบุญสันต  (2526,  หนา  27)  ไดศึกษาการทําผิดวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  5  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวา  สาเหตุการกระทําผิด
ทางวินัยของนักเรียนที่สําคัญเนื่องจากตัวเด็กเอง สาเหตุรองลงมา ไดแก  ความบังเอิญ  ความไมตั้งใจ
ในการเรียนและการสอนของครู สภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจตามลําดับ 
 อมรกุล  ศรีงามผอง  (2526,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตการศึกษา  5 พบวา  ปญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนท่ีเปนปญหาอยางรายแรง  คือ  ปญหา
เกี่ยวกับการหนีโรงเรียน  การขาดเรียน  และการทะเลาะวิวาท  จนถึงทํารายรางกายตามลําดับ  
การแกปญหาทางวินัยของนักเรียนนั้นพบวาแกปญหาโดยวิธีการใหเหตุผลสอดคลองกับหลัก
ประชาธิปไตยมากกวาการแกปญหาโดยวิธีการลงโทษ การกําหนดกฎระเบียบ คือ ระเบียบของ
โรงเรียนนั้น  กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครู  นักเรียน  และผูปกครอง  มี
สวนรวมโรงเรียนควรชี้แจงระเบียบขอบังคับตางๆ ใหบุคลากรทราบโดยการจัดทําเอกสารคูมือ
การปกครองนักเรียน การแกไขปญหาทางวินัยนั้นควรพิจารณาใชวิธีการแกปญหาตามความเหมาะสม   
 ปญจา  สดสงา  (2531, หนา 14) ไดศึกษาเกี่ยวกับ  วินัยนักเรียนการประพฤติผิดวินัยการ
ปองกันและการแกไขตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  วิธีการปองกันการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนไดมีการปฏิบตัิอยูใน
ระดับมาก  ขอที่โรงเรียนปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  ไดแก  การยกยองเกียรติคุณแกนักเรียนที่
กระทําดี  การเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารและครูที่มีตอประเภทการประพฤติผิดวินัย  ปองกัน
และการแกไขการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ไพฑูรย  เรืองแสง  (2535, หนา 18) ไดศึกษาปญหาบริหารงานดานการรักษาระเบียบ
วินัยนักเรียนในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูฝายปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบวา การกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียนไดคํานึงถึงปญหา
สภาพแวดลอมและจุดหมายของโรงเรียน กฎระเบียบของโรงเรียนไดมีการกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร และระเบียบขอบังคับที่โรงเรียนกําหนดขึ้นใหนักเรียนยึดถือปฏิบัติสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน  
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 อนุชิต วงษสกุล (2544, หนา 39-41) ไดศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดจันทบุรี  พบวา  ดานการแตงกายตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเห็น
นักเรียนที่กระทําผิดในดานการแตงกาย  ครูฝายปกครองควรเขมงวดกับระเบียบการแตงกายของ
นักเรียนมากขึ้นและการอบรมระเบียบการแตงกายเปนประจําทุกสัปดาห ดานความประพฤติ  การ
กวดขันความประพฤติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหา  
ดานความประพฤติ ผูปกครองกับโรงเรียนชวยกันแกไขปญหา ดานความประพฤติของนักเรียน  
อบรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนแสดงออก 
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ   
 งานวิจัยตางประเทศนั้นมีผูทําการวิจัย และศึกษาเกี่ยวกับวินัย และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
วินัยในตนเอง  การพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยดวยวิธีการตางๆ  ดังนี้ 
 ชิยู  (Chiu, 1975,  p.  69-72)  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมของนักศึกษาครู  ซ่ึงกําลังศึกษาอยูป
สุดทายของมหาวิทยาลัยอินเดียนา  ในดานปญหาระเบียบวินัยของนักเรียน  พบวาปญหาที่เกิดขึ้น
สวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับการ  พูดจากาวราวประมาณรอยละ  85  อีกรอยละ  15  เกิดในที่อ่ืน  
เชน  สนาม  หองสมุด  หอประชุมและโรงพลศึกษา  นอกจากนี้ยังพบวา  ปญหาทางวินยักม็กัเกดิกบั
เด็กชายมากกวาเด็กหญิง  โดยเกิดกับเด็กผูชายรอยละ  56  เด็กผูหญิงรอยละ  8  อีกรอยละ  36  เกิดกับ
กลุมรวมทั้งผูหญิงและผูชาย 
 มัคมูเลน  (McMullen,  1985, p. 616-A) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวินัย   และระบบการจัดการที่
มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมัธยมศึกษาตอนตนในเขตเมือง  เพื่อเนน
การพัฒนาวัยรุน  พบวา  ปญหาทางวินัย สวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของโรงเรียน  เพราะ
นักเรียนตองการสิ่งแวดลอมที่ดี  ยืดหยุนได  โรงเรียนใหความสนใจเอาใจใส และมีระเบียบวินัย   
สนับสนุนใหโรงเรียนจัดระบบอยางมีประสิทธิภาพ  ครูควรสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการ
สอน สรางความสัมพันธใหเกิดภายในโรงเรียน โดยการใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางของ
พฤติกรรม พิจารณาแกไข ปรับปรุงระเบียบวินัย  และจํากัดขอบเขตการทําผิด  วางแผนพัฒนาผูทํา
ผิดบอยๆ  และใหผูปกครองมีสวนรับรูและเกี่ยวของในการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
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2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 ในการพัฒนาใหเกิดการรักษาระเบียบวินยั  คนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด  ในการดําเนินการ 
และการปฏิบัต ิ ซ่ึงสอดคลองกับ  กอริสัน  (Gorrison,  1959,  p. 119-120)  ไดกลาวถึง  วนิัยไววา แบบ
ของวินัยทีไ่ดผล  และมั่นคงซึ่งเราตองการใหเกดิขึ้นในบุคคล  คือ  วินัยแหงตน  นัน่หมายถึง วินยัที่
เกิดขึ้นดวยความสมัครใจของผูปฏิบัติที่มองเหน็คุณคา  แลวปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกําหนด 
 แมวาโรงเรียนจะมีระเบียบที่กําหนดใหนักเรียนทุกคนของโรงเรียนยึดถือและปฏิบัติตาม  
แตการบริหารงานดานการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนยังเปนปญหาหนักและยุงยากที่สุด เนื่องจากยัง
มีนักเรียนจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งมักฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนด  และมีความประพฤติที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย  เดือดรอนตอตนเองและบุคคลอื่น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งวินัยนักเรียน  3  ดาน ไดแก  ดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ  และดานการ
ปฏิบัติตน 

ดานการแตงกาย 
 พฤติกรรมการฝาฝนระเบียบของโรงเรียนที่สังเกตเห็นได  คือ  การแตงกายผิดระเบียบ  
เนื่องจากเด็กมีพื้นฐานทางสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมไมเหมือนกัน  จึงทําใหเด็กมีพฤติกรรม  
การแตงกายแตกตางกันออกไป  สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมไมดีเปนสาเหตุใหเดก็ประพฤติฝาฝน  
วินัย  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  เปนวินัยที่มีการเปลี่ยนแปลง  อยากเดน  โดยใหผูอ่ืนเห็น
ความสําคัญของตน  และยอมรับนับถือตนเขารวมในสังคมหรือหมูคณะ  เด็กวัยนี้จะมีความสนใจ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทางสังคมมากที่สุด  มคีวามชื่นชอบและศรัทธาสิ่งแปลกๆ  ใหม  จากสังคมรอบตวั  
และพยายามเลยีนแบบหรือปรับเพื่อใหสังคมนั้นยอมรับ  ซ่ึงสังคมหรือส่ิงแวดลอมที่อยูรอบๆ  มีสภาพ
ไมดี เด็กที่มีความบกพรองทางดานจิตใจจะรับสิ่งเหลานี้มาประพฤตปิฏิบัติ ส่ิงแวดลอมจึงมีอิทธิพล
ตอการเลียนแบบพฤติกรรมในทางไมดีของเด็กได เดก็มกัทําตามแบบอยางเพื่อนและจากสื่อมวลชน 
 ดานความประพฤต ิ
 พฤติกรรมและความประพฤติที่เปนปญหาของนักเรียนมีหลายชนิด ที่เกิดขึ้นแลวมีผลกับ
ตัวนักเรียนเอง  เปนภัยตอสุขภาพจิต  และมีผลกระทบตอบุคคลอื่น  เปนลักษณะของพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค ปฏิบัติเพื่อเรียกรองความสนใจจากเพื่อน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออก
ของพฤติกรรมทางวินัย  เด็กหญิงและเด็กชายแตกตางกัน  เปนไปในทางกาวราวบางรายมีความ
เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป  ตลอดจนแสดงออกเกินขอบเขต  สาเหตุปญหาการประพฤติผิดวินัย  มี
สาเหตุจากตัวเด็กเอง  เชน  กาวราว  เจาอารมณ  สมองทึบ  สาเหตุจากทางครอบครัว  พอแม
ผูปกครองตองไปประกอบอาชีพ  จึงไมมีเวลาดูแลสั่งสอน 
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 ดานการปฏิบตัิตน 
 ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียน  เปนลักษณะการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน  เปนคนที่พัฒนาทั้งทาง  ดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  คุณธรรมจริยธรรม
พฤติกรรมที่เปนปญหาในการปฏิบัติตน  มีสาเหตุที่เกิดจากจิตใจ  ความรูสึก  และอารมณของเด็ก
ตามสภาวะการณที่เด็กไดเผชิญอยูเปนประจําตั้งแต  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สภาพแวดลอม  
การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา  ครู  รวมทั้งเพื่อน  จากครอบครัว  เปนเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบตามใจ  
ไมไดรับการฝกฝนใหมีวินัยในตนเอง  คบเพื่อนไมดี  ชักจูงกันทําผิดวินัย  หรืออาศัยอยูใกลแหลง
เส่ือมโทรม  อยูทามกลางผูที่มีนิสัยไมดี  เชน  พูดจาหยาบคายไมมีสัมมาคารวะ  ขาดความรับผิดชอบ     
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสรุปไดวา ปญหาเกี่ยวกับการรักษาระเบยีบ
วินัยนักเรียนเกิดจากตัวนักเรียนเอง  ครู-อาจารย  และผูบริหารโรงเรียนตลอดจนผูปกครองนักเรียน
ใหความสําคัญและความรวมมือนอย นอกจากนี้บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก
ชุมชนไมดี  รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและเทคโนโลยี  เปนตน  
 ไพโรจน  นาคะสุวรรณ  (2528,  หนา 325-327;  อางอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา,  2515)  
ตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  132  วาดวยการควบคุมเด็ก  และนักเรียนในดานความประพฤติการ
แตงกาย  และจรรยาบรรณ  สรุปวา  นักเรียนหรือนักศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  ตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพนักเรียน  และความคิดเห็นของ  เชาวน  มณีวงษ  (2528,  
หนา  169)  วาระเบียบวินัยของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป  แบงเปนระเบียบวินัยการปฏิบัติตนของ
นักเรียน  เชน  การแตงกาย  การเคารพครู-อาจารย  การละเวนการพนัน  ส่ิงเสพติด  และระเบียบวินัย
เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของนักเรียน  เชน  ประพฤติตนในการชูสาว  เปนอันธพาล  ลักทรัพย 
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเปาหมายในการปรับปรุงพฤติกรรมใหเหมาะสม
กบัวัยของนักเรียน  โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา  ตามโครงการเสริมสรางวินัยนักเรียน  ใหเกิดขึ้น
ในตัวนักเรียน  ตามนโยบายของรัฐบาล  (กรมสามัญศึกษา,  2529,  หนา 1) 
 ดังนั้น  วินัยนักเรียนจึงเปนสวนสําคัญ  ที่จะตองพิจารณาใหเกิดขึ้น  เพราะนักเรียนเปน
เยาวชนของชาติในอนาคต  ท่ีจะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานระเบียบวินัย  จึงจําเปนที่
จะตองไดรับความรวมมืออยางเปนระบบจากบุคลากรหลายฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บิดามารดา    
ผูปกครอง  ครู  อาจารย  รวมกันแกไขปญหานักเรียน  การจัดผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน  นอกจากนี้ 
ควรตระหนักถึงภาระหนาที่ในการเสริมสรางวินัยในดานความประพฤติ  และการปฏิบัติตน  ตาม
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนใน  3  ดาน  อยางเหมาะสมตามสถานการณ  เพื่อใหนักเรียนดํารงชีวิต
อยูไดอยางถูกตอง   ดีงาม  มีความเปนเอกลักษณของชาติ  อยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุขและมคีุณภาพ 
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