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

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     

 
 
 การศึกษาวิจัยการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  คร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 
 2.1  การบริหารโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 
 2.2  การบริหารงานเกี่ยวกับระเบียบวินยัของโรงเรียน 
   2.2.1  การบริหารงานฝายกจิการนักเรียน 
   2.2.2  นโยบายดานระเบียบวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบวินยันกัเรียน 
 2.4  แนวคดิและหลักการทีสํ่าคัญของวินัยนักเรยีน   
  2.4.1  ความหมายของวินยั 
  2.4.2  ความเปนมาและความสําคัญของวินัย 
  2.4.3  การสรางและรักษาวินยั 
  2.4.4  ปญหาและสาเหตุของการกระทําผิดวินัยของนักเรยีน 
  2.4.5  ระเบียบวินัยในโรงเรียน 
 2.5  การบริหารการประพฤติผิดวินยัของนกัเรียน 
  2.5.1  ดานการแตงกาย 
  2.5.2  ดานความประพฤติ 
  2.5.3  ดานการปฏิบัติตน 
  2.5.4  ดานความรับผิดชอบ  
 2.6  การสนทนากลุม 
 2.7  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2.7.1  งานวิจยัในประเทศ 
  2.7.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.8  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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2.1  การบรหิารโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี  เขต 1 
 
 ความหมายและขอบเขตการบริหารโรงเรียน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มาตรา  43  ไดบัญญัติสิทธิและเสรีภาพ
ดานการศึกษาของปวงชนชาวไทยไววา  “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองป  รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและในบทเฉพาะกาล  
มาตรา  335  (3)  ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  ในเวลาหาปหลังจาก
รัฐธรรมนูญประกาศใช  ดังนี้รัฐจะตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวและตองเตรียมการ
ใหพรอมที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  ใหมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายพระราชบัญญัติแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542  ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับแรกของไทยที่กําหนดแนวทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหแกปวงชนชาวไทยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  มาตรา  10  ระบุไววา  การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  
ตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจายเพื่อเปนการตอบสนองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช  2542  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พุทธศักราช  2546  ใหตั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึน้  ทาํใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
กับการจัดการศึกษาดังกลาว  ตองยุบรวมกันหนวยงานดังกลาวคือ  สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 1)  สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2535  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 - 2549)  ซ่ึงมียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสู
การพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืน  ยกระดับชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหอยูดีมีสุข  
รูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุมกันที่ดี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  รวมทั้งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  มีวิสัยทัศนและพันธกิจที่มุงพัฒนาประเทศไทยสู  “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน  คนไทยมีคุณธรรมนําความรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสนัติสุข  
พึ่งพาตนเองได  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี”  โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1, 2549 ข, หนา 91) 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษา

ของรัฐ  การดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่ง ไดแก  การดําเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ   
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บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป  เปาหมายในการจัดการศึกษาคือ  ทําใหผูเรียนเปนคนดี  เกง 
และมีความสุข  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1, 2546, หนา 30) 
 พีระ  สวัสดิ์ลักษณ  (2547, หนา 11)  ใหความหมายไววา  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  
การดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อบริหารทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่ไดกําหนดไว  ซ่ึงประกอบดวยงานดังตอไปนี้  งานวิชาการ  งบประมาณ  งานบุคคลและบริหารทั่วไป 
 สรุปไดวา  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษา  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคเปาหมายสูงสุดคือนักเรียน  หรือผูรับบริการใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพในการดําเนินชวีิตที่ยั่งยืนอยางแทจริง 
 การบริหารโรงเรียนของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1   
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  185  เขต  ในเบื้องตน
และกําหนดโครงสรางสํานักงานเขต   ประกอบดวย   6  กลุมงาน   ดังนี้  กลุมอํานวยการ   
กลุมบริหารงานบุคล  กลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1, 2549 ข, หนา 12) 
 อํานาจหนาทีข่องสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  ดังนี ้
   1)  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศกึษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน 
   2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ

ตรวจสอบ  ติดตาม  การใชงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
   3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา 
   4)  กํากบั  ดแูล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ที่การศกึษา 
   5)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   6)  ประสานงานระดมทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริมสนับสนุน                  
การจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
   7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 



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

 
15 

   8)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา   
   9)  ดําเนินการและประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
   10)  ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทาํงาน
ดานการศึกษา 
   11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
   12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 
 การบริหารและจัดการศึกษาของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดําเนินการ
บริหารจัดการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประกอบดวย  6  กลุมงาน  ดังนี้  กลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน  
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษากลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  และเพิ่มงานของหนวยตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเปนภารกิจที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตองปฏิบัติ 
 การบริหารสถานศึกษาในแตละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ไดจัด  
การบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545  เพื่อใหการจัดการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาไว  4  ฝาย  คือ  1)  การบริหารงานวิชาการ  
2)  การบริหารงานงบประมาณ  3)  การบริหารงานบุคคล  4)  การบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารงานทั้ง  4  ฝาย  ผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจที่ตองรับผิดชอบบริหารงานทุกดาน  
โดยมอบหมายและแตงตั้งใหครูเปนผูรับผิดชอบในแตละงาน  ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยงานที่เกี่ยวกับวินัยนักเรียนไดจัดแบงอยูในฝายการบริหารทั่วไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 65)  ไดมีแนวคิดในการบริหารทั่วไปวา “การบริหารทั่วไป
เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการบริหาร งานอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐาน
คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและ
การอํานวยการความสะดวกตาง ๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก  โดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได  ตลอดจน  การมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน  และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”  สําหรับวัตถุประสงคของการบริหารทั่วไป  มีดังนี้ 
   1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสรมิ  ประสานงาน  และอํานวยการใหการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2)  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใสศรัทธาและใหเกิดการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ตั้งอยูเลขที่  162/6 หมูที่  2  ถนนพระยาสัจจา 
ตําบลบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินงานใหเปนไปตามหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตร 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  และมาตรา 37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  
มีจํานวนโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด  จํานวน  97  โรงเรียน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1, 
2552, หนา 5)  โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  97 โรงเรียน  นักเรียน  
48,139  คน  ครู  2,051  คน ไดจัดแบงโรงเรียนเปน  3  ประเภท  คือ 
   1)  โรงเรียนประเภทประถมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับ            
กอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 
   2)  โรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
   3)  โรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
 การบริหารโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ประกอบดวย             
3  อําเภอ  ดังนี้ 

   1)  อําเภอเมืองชลบุรี  ประกอบดวยโรงเรียน  จํานวน  47  โรงเรียน  ไดแก 
    (1)  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนประเภทประถมศึกษา  คือ  โรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  30  โรงเรียน  
ดังนี้  โรงเรียนนาปามโนรถ  โรงเรียนบานชองมะเฟอง  โรงเรียนบานชากพุดซา  โรงเรียน
บานปากคลองโรงนาค  โรงเรียนบานมาบสามเกลียว  โรงเรียนบานไรใหหลํา  โรงเรียนบานวังตะโก  
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โรงเรียนบานหนองตะโก  โรงเรียนบานหวยกะป  โรงเรียนบานหวยสาลิกา  โรงเรียนบานหัวโกรก  
โรงเรียนบานแหลมแทน  โรงเรียนพระตําหนักมหาราช  โรงเรียนวัดตาลลอม  โรงเรียนวัดเตาปูน 
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต  โรงเรียนวัดนาเขื่อน  โรงเรียนวัดบางเปง  โรงเรียนวัดผาสุการาม
(สุวรรณวิทยาคาร)  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย  โรงเรียนวัดสํานักบก  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)  
โรงเรียนวัดใหมเกตุงาม(วิบูลยราษฏรวิทยา)  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
(วัดเขาบางทราย)  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  โรงเรียนอนุบาลวัดชองลม  
(ศึกษาราษฏรนุกูล)  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที  โรงเรียน
อนุบาลวัดอูตะเภา  (ตะเภาแกววิทยาคาร)  
    (2)  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  คือ  โรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  9  โรงเรียน
ดังนี้  โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี  โรงเรียนวอนนภาศัพท  โรงเรียน
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  โรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม  โรงเรียนวัดทองคุง  โรงเรียนวัดบุญญราศี  
โรงเรียนวัดราษฏรศรัทธา  โรงเรียนวัดราษฏรสโมสร    
    (3)  โรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  8  โรงเรียนดังนี้  โรงเรียนชลกันยานุกูล  
โรงเรียนชลบุรี(สุขบท)  โรงเรียนชลราษฏรอํารุง 2  โรงเรียนชลราษฏรอํารุง  โรงเรียนบานสวน 
(จั่นอนุสรณ)  โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข  โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์  โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดชลบุรี   

    2)  อําเภอบานบึง  ประกอบดวยโรงเรียน  จํานวน  37  โรงเรียน  ไดแก 
    (1)  โรงเรียนประเภทประถมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  24   โรงเรียนดังนี้  โรงเรียน
ชุมชนบานหัวกุญแจ  โรงเรียนบานเกาะไมแหลม  โรงเรียนบานเขาดิน  โรงเรียนบานเขาแรต  
โรงเรียนบานตาลดํา  โรงเรียนบานเนินโมก  โรงเรียนบานบึงกระโดน  โรงเรียนบานโปง  โรงเรียน
บานมาบคลา  โรงเรียนบานโสม  โรงเรียนบานหนองชาก(ประโยชนบุพการีอุทิศ)  โรงเรียน
บานหนองซ้ําซาก  โรงเรียนบานหนองปรือ  โรงเรียนบานหนองปลาไหล  โรงเรียนบานหนองไผแกว
โรงเรียนบานหมื่นจิต  โรงเรียนบานหวยมะไฟ  โรงเรียนบานหวยยาง  โรงเรียนวัดเขาไผ(เชี่ยววิทยาคณุ)  
โรงเรียนวัดคลองใหญ  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง  โรงเรียนวัด
อรุณรังสี  โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)   
    (2)  โรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  9  โรงเรียนดังนี้  โรงเรียน
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ชุมชนบานอางเวียน  โรงเรียนบานปาแดง(ไชยอุปถัมภ)  โรงเรียนบานปายุบ  โรงเรียนบานมาบกรูด 
โรงเรียนบานมาบไผ  โรงเรียนบานมาบลําบิด  โรงเรียนบานหนองเขิน  โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว  
โรงเรียนวัดหนองยาง 
    (3)  โรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  4  โรงเรียนดังนี้  โรงเรียน
คลองกิ่วยิ่งวิทยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนบานบึง(มนูญวิทยาคาร) โรงเรียนบานบึง
(อุตสาหกรรมนุเคราะห) 

   3)  อําเภอหนองใหญ  ประกอบดวยโรงเรียน  จํานวน  13  โรงเรียน  ไดแก 
    (1)  โรงเรียนประเภทประถมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  8  โรงเรียนดังนี้  โรงเรียนบานชากนา  
โรงเรียนบานทาจาม  โรงเรียนบานหนองประดู  โรงเรียนบานหนองผักหนาม   โรงเรียน
บานหนองเสือชาง  โรงเรียนบานหวยมะระ  โรงเรียนบานหางสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห)  
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ 
    (2)  โรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จํานวน  4  โรงเรียนดังนี้  โรงเรียน
ชุมชนบานคลองพลู  โรงเรียนบานคลองตะเคียน  โรงเรียนบานคลองสิบแปด  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 
    (3)  โรงเรียนประเภทมัธยมศึกษา  คือ  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  1  โรงเรียนดังนี้  โรงเรียน
หนองใหญศิริวรวาทวิทยา 
 โรงเรียนตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ไดกําหนดกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ เพื่อใชในการควบคุมและใหนักเรียนยึดถือประพฤติ  ปฏิบัติตาม  แตยังมีนักเรียน
จํานวนหนึ่งซึ่งมักฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้น  และมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย
เดือดรอนตอตนเอง  และผูอ่ืนเปนจํานวนไมนอย  
 กลาวโดยสรุป  สภาพการบรหิารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  มีโครงสรางการบริหารงาน  4  ฝาย  1) การบริหารวิชาการ  
2)  การบริหารงบประมาณ  3)  การบริหารงานบุคคล  4)  การบริหารทั่วไป  โดยงานวินัยนักเรียน
ไดจัดอยูฝายการบริหารทั่วไป  เพื่อใหการปฏิบัติงานวินัยนักเรียนประสบความสําเร็จอยางดี  ควรไดรับ
การเอาใจใสเปนพิเศษจากผูบริหารและครูทุกคนในโรงเรียน 
 
 



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

 
19 

 2.2  การบริหารงานเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 
 2.2.1  การบริหารงานฝายกิจการนักเรียน      
 การบริหารงานเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนเปนงานที่มุงสงเสริมดานการเรียนและ

ชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี  มีความปกติสุขตลอดไปจนถงึการพฒันา
บุคลิกภาพการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตลอดจนการพัฒนาความสามารถความสนใจความถนัด

เฉพาะของนักเรียนแตละคน  และการมีวินัยในตนเอง  เพื่อใหกาวหนาเปนประโยชนแกตนเองแกสังคม
และประเทศชาติใหมากที่สุด  สําหรับขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียนนั้นไดจําแนก
งานบริหารกิจการนักเรียนออกเปน  4  งาน  คือ  งานกิจกรรมนักเรียน  งานจัดบริการแนะแนว  
งานรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียนและงานบริการดานอื่น ๆ เทาที่โรงเรียนและผูบริหารจะจัดใหได
ตามความสามารถซึ่งจักรชยั  พรหมลักขโน  (อินเทอรเน็ต, 2541)  กลาวถึงงานปกครองมจีดุมุงหมายสาํคญั
ที่จะพัฒนานักเรียนใหมีระเบียบวินัย  การอยูรวมกันดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย  เพื่อใหกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และพัฒนานักเรียนใหมีลักษณะอันพึงประสงค
ที่กาํหนดไวในหลักสูตร  ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน  (2534, หนา 3)  ใหความหมายวาการบริหาร
ฝายปกครองคือ  กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการตาง ๆ แกนักเรียน  แตไมไดหมายถึงการเรียนการสอน
ในหองเรียนตามปกติทั้งนี้  เพื่อเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน  และเปนการใหครู
รูจักนักเรียนรายบุคคลดีขึ้น  จนสามารถชวยเหลือไดมากขึ้น  และการบริหารฝายปกครอง
เปนภารกิจหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนปกติขึ้น  เพื่อบริการ
ใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอารมณ  สังคมและจิตใจ  จนสามารถ
ปรับตัวเขากับคนอื่น ๆ ไดดี งานฝายปกครอง  ไดแก  งานระเบียบวินัยนักเรียน  การบริการแนะแนว  
เปนตน 
 สรุปไดวา  การบริหารงานฝายกิจการนักเรียน  เปนงานที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่โรงเรียน
จะตองจัดใหแกนักเรียน  เปนงานที่ไมเกี่ยวของกับการสอนในหองเรียน  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีระเบียบวินัยมีความประพฤติที่ดีและสามารถปรับตน

อยูในสังคมตามกฎเกณฑของสังคมไดอยางมีความสุข 
   2.2.2  นโยบายดานระเบียบวนิัยของกระทรวงศึกษาธิการ   
 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (2548, หนา 17)  ตามกฎกระทรวงวาดวยกําหนด                    
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบของนักเรียน
และนักศึกษา  พ.ศ. 2527  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2, 2540  ฉบับที่ 3, 2542  ฉบับที่  4, 2546  และ
ฉบับที่  8, 2551)  ซึ่งกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  มีผลมาจากพระราชบัญญัติ
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คุมครองเด็ก  พ.ศ. 2546  ที่บัญญัติใหนักเรียนและนักศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
หรือสถานศึกษา  พรอมดวยคํากลาวของวิจิตร  ศรีสอาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เนนนโยบายคุณธรรมนําความรูในการจัดการศึกษา  เพื่อใหคนมีคุณธรรม  มีคานิยมที่ถูกตอง
ตามระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งในราชกิจจานุเบกษา  (2548, หนา 14)  ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษา  และ
ฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษาและผูปกครอง  ที่เสี่ยงตอการกระทําผิด  เชน ประพฤติตนไมสมควร
กับสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม 
คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี  อยูใน
สภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจนําไปในทางเสียหาย  ประกอบกับในราชกิจจานุเบกษา  (2548, 
หนา 18)  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  ไดระบุโทษ 
ที่จะลงโทษแกนักเรียนและนักศึกษาที่กระทําผิดไว  4  สถาน  คือวากลาวตักเตือน  ทําทัณฑบน  
ตัดคะแนนความประพฤติและทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หากนักเรียนและนักศึกษาผูใด
ฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  และตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และมีอํานาจ
นําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น  เพื่อดําเนินการ
สอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ  ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบได
จะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได  เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษแลวใหพนักงานเจาหนาที่
หรือผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  แจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนอีกครั้ง  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 (2549 ก, หนา 10)  กลาวถึงเรื่องการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.2546 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  จึงแตงตั้งพนักงาน  เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามคําสั่ง
จังหวัดชลบุรี  ที่ 985/2549  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2549  เพื่อคอยกํากับ  ดูแลและตรวจตรา  
แนะนําใหคําปรึกษาและชวยเหลือมิใหเด็กและเยาวชน  นักเรียนและนักศึกษามีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปในทางไมเหมาะสม  สัปดาหละ  5  วัน  ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร 

 สรุปไดวา  นักเรียนหรือนักศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น ๆ ตองแตงกายหรือเครื่องแบบตามระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา  ตองประพฤตติน
ใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  หากนักเรียนและนักศึกษาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  จะมีการลงโทษตามระเบียบโดยการวากลาว  ตักเตือน  ทําทัณฑบน                        
ตัดคะแนนความประพฤติและทํากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  การประพฤติตนไมเหมาะสม
แกวัยอยางไรเปนการประพฤติตนไมสมควร  ซ่ึงอยูภายใตองคประกอบในดานตาง ๆ คือ  การแตงกาย                  
ดานความประพฤติ  ดานการปฏิบัติตน  และดานความรับผิดชอบ 
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2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบวินยันักเรียน 
 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวินยันกัเรียน 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงวินัยและพฤติกรรมของบุคคล  ดังนั้นทฤษฏีทางจิตวิทยา
จึงสามารถนํามาศึกษาและอธิบายไดอยางเหมาะสม  ไดแก  ทฤษฎีการกระจางคานิยม  (The Theory 
of  Values Clarification)  ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม  (Behavior Modification Theory)  ทฤษฎีการเรียนรู               
ทางสังคม  (Social Learning Theory)  ทฤษฎีความขัดแยงของ  แมรี่  ปารเกอร  (Mary Parker)  และ
ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปญญา  (Cognitive Development Theory) (ทวี  สุกแกว, 2548, หนา 15) 
 ทฤษฎีการกระจางคานยิม   (The  Theory  of  Values  Clarification) 
 ผูเสนอทฤษฎีนี้คือ Rath, Harmin  & Simom  (1966, p. 232; อางถึงในทวี  สุกแกว, 2548, 
หนา 17) โดยใชแนวคิดของทฤษฎีสัมพันธนิยม  (Relativism)  ที่มีหลักการวาความถูกตองดีงาม  
มิไดขึ้นอยูกับหลักการที่แนนอนแตจะแปรผันตามบุคคลและสภาพการณตางฯ ในหลักการของ
ทฤษฎีการกระจางคานิยมจะไมกําหนดจริยธรรมที่จะปลูกฝงมีการยอมรับการตัดสิน  ความรูสึก  และ
คานิยมที่เลือกแลวของผูเรียนอยางไมมีเงื่อนไข  โดยการตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนเกิดการฉุกคิดขึ้นมาวา  
ความเชื่อ  ทัศนคติ  พฤติกรรมและความรูสึกของตนที่มีตอส่ิงหนึ่งนั้นเปนไปตามเกณฑ  7  ประการ
ของกระบวนการคานิยมหรือไม  คําถามที่ตั้ง  ไดแก 
   1)  เกิดจากการเลือกของตนอยางอิสระหรือไม  นั่นคือ  ความเชื่อ  ทัศนคติ  พฤติกรรม
และความรูสึกของตนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้นเกิดจากการตัดสินของตนอยางแทจริงหรือมีปจจัยอ่ืน

มาเกี่ยวของ 
   2)  ไดพิจารณาทางเลือกอื่นหรือไม  กลาวคือ  การเกิดความเชื่อ  ทัศนคติ  พฤติกรรม
และความรูสึกของตนตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น  ไดพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายแลว 
   3)  ไดพิจารณาผลของทางเลือกตาง ๆ  หรือไม  นอกจากพิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย
แลวมีการตระหนักถึงผลท่ีจะตามมาในทางเลือกตาง ๆ กอนเกิด  ความเชื่อ  ทัศนคติ  พฤติกรรมและ
ความรูสึกตอส่ิงนั้น ๆ 
   4)  มีความภูมิใจหรือยินดีในสิ่งที่ตนเลือกหรือไมในการเกิดความเชื่อ  ทัศนคติ  
พฤติกรรมและความรูสึกของตนตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้นเกิดขึ้นจากความรูสึก  ภาคภูมิใจหรือยินดี
ของตนเอง  หรือเกิดจากสิ่งอื่น 
   5)  จะยืนยันการตัดสินใจเลือกของตนอยางเปดเผยหรือไม  หมายถึง  ในการเกิดความเชื่อ  
ทัศนคติ  พฤติกรรมและความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น  ตนเองสามารถอธิบายหรือยืนยันเหตุผล
ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจไดอยางตรงไปตรงมา 
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   6)  จะทําตามที่ตนเลือกหรือไม  จากคําถามทั้ง  5  ขอ  ขอนี้เปนคําถามที่ครูย้ําความคิด
นักเรียนวาเขาตัดสินใจที่จะเกิดความเอ  ทัศนคติ  พฤติกรรมและความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้นโดยดี
และยอมรับมาปฏิบัติตอไป 
   7)  จะกระทําซ้ําหรือไม  อาจกลาวไดวาการตัดสินใจเลือกแลวจะยึดถือเปนวิถีชีวิต
ตอไปหรือไม 
 จากการศึกษาทฤษฎีการกระจางคานิยม  จะพบวาในการที่จะปลูกฝงจริยธรรมใหแกบุคคลนั้น
ไมควรไปกําหนดตัวจริยธรรมใหแตควรจะใชคําพูด  คําถาม  เพื่อกระตุนใหบุคคลนั้นไดเกิดความคิด
ใครครวญและตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ ดวยตัวของตนเอง  โดยมีการชักจูงจากผูใด    
 ทฤษฎีการปรบัพฤติกรรม (Behavior  Modification  Theory) 
 นักทฤษฎีกลุมนี้คือ  สกินเนอร (Skinner, 1974, p. 124; อางถึงในทวี  สุกแกว, 2548, หนา 18)  
ทฤษฎีนี้ประยุกตมาจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขวิบากกรรม  (Operant  Conditioning)  ที่ทําอธิบาย
หลักการเรียนรูวามนุษยสามารถพัฒนาตนไดโดยอาศัยหลักการปรับพฤติกรรม  ซ่ึงจะเจาะจงเฉพาะ
กระบวนการเรียนรูแบบการกระทํา  อันเปนการเรียนรูถึงความสัมพันธระหวางผลกรรมที่เกิดขึ้น
จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก  จะมีผลในการกําหนดถึงการแสดงพฤติกรรมในอนาคต  การกระทํา
หรือพฤติกรรมที่แสดงออก  มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นในอนาคต  พฤติกรรม
ที่แสดงออกแลวไดรับผลที่พึงพอใจ  จะมีแนวโนมใหเกิดพฤติกรรมนั้นอีกความพึงพอใจดังกลาว
เปนผลมาจากการเสริมแรง 
   1)  วิธีเสริมแรง  ที่ใชกันทั่วไป  เชน  การชมเชย  การพูดจายกยอง  การยอมรับ  
การใหคะแนน  ตลอดจนการใหมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เขาสนใจ 
     ในทํานองเดียวกันพฤติกรรมที่แสดงออกแลวไดรับผลที่ไมพึงพอใจ  
พฤติกรรมนั้นแนวโนม  ที่จะไมเกิดขึ้นซ้ํา  เชน  นักเรียนสามคนรวมวงสนทนากัน  ถาในขณะที่
คนหนึ่งกําลังพูดสองคนไมสนใจฟงขามไปพูดกันเอง   นักเรียนคนแรกจะหยุดพูดทันที
เพราะเกิดความไมพึงพอใจ 
   2)  การลงโทษ  เปนการใหส่ิงที่ไมพึงพอใจเพื่อหยุดยั้งหรือระงับพฤติกรรม  เชน  
นักเรียนไมสงการบาน  ครูลงโทษโดยการเฆี่ยนตี  พฤติกรรมการไมสงการบานจะลดลง 
     การเสริมแรงและการลงโทษเปนวิธีการปรับพฤติกรรม  ถาตองการใหเกิด
พฤติกรรมใดก็ใชวิธีการเสริมแรง  และถาไมตองการใหเกิดพฤติกรรมใดก็ใชวิธีการลงโทษ   
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      ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมโดยใชกิจกรรม มีดังตอไปนี้  
     (1)  กําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค 
     (2)  สํารวจพฤติกรรมทีแ่ตละคนสนใจ  เพือ่จดักจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
มีความสนุกและเกิดความสําเร็จ 
     (3)  กําหนดตวัเสริมแรง 
     (4)  เสริมความมั่นใจบอย ๆ 
   การปรับพฤติกรรมมีความเหมาะสมกับการปลูกฝงวินัย  ดังนี้ 
   (1)  การปรับพฤติกรรม  สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของบุคคล
ใหเปนพฤติกรรมที่พงึประสงคได  เชน  การปรับพฤติกรรมของคนที่พูดหยาบคาย  ใหเปนคนที่พูด
สุภาพเรียบรอยหรือปรับพฤติกรรมจากคนที่ไมมีวินัยใหเปนคนที่มีวินัยในตนเองมากขึ้น 
   (2)  การปรับพฤติกรรมมีวัตถุประสงคในการเปลี่ยนพฤติกรรม  หรือพัฒนา
ใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงคโดยตรงจึงเปนวิธีการที่เนนภาคปฏิบัติและชวยเสริมใหการปลูกฝง

จริยธรรมโดยวิธีกระจางคานิยม  และวธีิการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  บรรลุเปาหมายในการแสดงออก 
เปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมากขึ้น 
   (3)  การปรับพฤติกรรมไมจําเปนตองดําเนินการโดยปรับพฤติกรรมโดยตรง
เพราะเปนวิธีที่ฝกอบรมใหผูสนใจสามารถเขาใจและทําหนาที่เปนผูปรับพฤติกรรมได  จึงเพิ่มจํานวน
ผูรับผิดชอบการปลูก ฝงจริยธรรมโดยวิธีปรับพฤติกรรมไดตามความจําเปน 
   (4)  การปรับพฤติกรรม  มีวัตถุประสงคใหบุคคลปรับพฤติกรรมของตนเองหรือ
ควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค  จึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการปลูกฝงคุณธรรม
และจริยธรรมซึ่งมุงใหทุกคนตระหนักในการทําความดีดวยตนเอง  (สิทธินันท  มลชู, 2550, หนา 17) 
 จากการศึกษาทฤษฎีการปรับพฤติกรรม  วิธีการของทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนรากฐานความเชื่อวา  
พฤติกรรมของคนเราถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการเสริมแรงและเงื่อนไขการลงโทษ  วิธีการปลูกฝง
จริยธรรมตามแนวคิดนี้หากตองการปลูกฝงพฤติกรรมใดก็ตองจัดเงื่อนไขเพื่อใหผูกระทําพฤติกรรมนั้น

ไดรับแรงเสริมและหากตองการลดพฤติกรรมใดก็ตองจัดเงื่อนไขเพื่อใหผูกระทําพฤติกรรมนั้น

ไมไดรับแรงเสริม 
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social  Learning  Theory) 
 ทฤษฎีของ อัลเบริ์ต  แบนดูรา  (Albert  Bandura)  นักจิตวิทยาชาวแคนาดา  ตามทฤษฎี
ของแบนดูรา  การเรียนรูของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจากประสบการณที่ไดรับโดยตรงอีกสวนหนึ่ง
ที่จะเกิดจากการสังเกตตัวแบบซึ่งมี  3  ประเภท  คือ  ตัวแบบจริง  ไดแกตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมจริง
ใหเห็นตัวแบบสัญลักษณ  ไดแก  ตัวแบบในโทรทัศน  ภาพยนตรหรือรูปภาพตาง ๆ และตัวแบบ
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ประเภทสุดทายไดแก  คําบอกเลาหรือการบันทึก  ซ่ึงจะปรากฏในรูปของคําพูดหรือขอเขียนตาง ๆ  
ผลจากประสบการณตรงและการสังเกตตัวแบบทั้ง  3  ประเภทดังกลาว  จะทําใหเกิดการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ไดแก  ความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณและความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมกับผลที่เกิดจากพฤติกรรมทําใหสามารถคาดหวังไดถึงวิธีที่จะนําผลพึงปรารถนา

มาสูตนและในขณะเดียวกันก็มองเห็นวิธีการที่จะหลีกเล่ียงผลที่เลวรายตาง ๆ  การคิดในเชิงประเมินเชนนี้  
จะนําไปสูการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําพฤติกรรมตาง ๆ และนําไปสูการตั้งมาตรฐานการประพฤติ
สําหรับตัวเองตลอดจนการควบคมุตนเองใหปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น  (ทวี  สุกแกว, 2548, หนา 16)
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม เชื่อวามนุษยเรียนรูโดยการสังเกตสิ่งแวดลอม
เรียนรูความสัมพันธระหวางเหตุการณกับเหตุการณและเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ซ่ึงความรูที่มนุษยไดเรียนรูเหลานี้สามารถใชเปนตัวควบคุมพฤติกรรมของตนเองได  การที่มนุษย
สังเกตพฤติกรรมนั้น  เขาจะสามารถคาดหมายเหตุการณอ่ืนที่จะเกิดขึ้นใหมไดเชน  นักเรียนเห็นครู
ทําโทษนักเรียนที่มาโรงเรียนสายเขาคาดการณไดวาถามาโรงเรียนสายจะถูกลงโทษ  ดังนั้น
เขาจะไมทําพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย  อิทธิพลสําคัญที่มีผลตอการเรียนรูของเด็กคือครอบครัว  
เพื่อน  เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  คําบอกเลา  ตลอดจนสื่อมวลชนตาง ๆ จัดวาเปนแบบหรือตัวอยาง
ที่นักเรียนจะเลียนแบบได 
 ตัวแบบที่สอนผูอ่ืน  แตตัวเองไมทําหรือทําตรงขามกับการสอนก็ไมสามารถสอนใหผูอ่ืน
ทําตามไดเด็กบางคนพยายามเขียนหนังสือใหสวยเหมือนครู  เพราะรักและเคารพครู  เนื่องจากครู
เปนตัวแบบที่เดนและสามารถเราความสนใจของเด็กไดดี  เด็กวัยรุนมักยึดบุคคลที่เดนเปนแบบอยาง
โดยเฉพาะการแตงกาย  การพูดจา  และทาทาง  ครูซ่ึงเปนบุคคลที่ใกลชิดเด็กจึงพยายามหลีกเลี่ยง
การประพฤติปฏิบัติส่ิงที่ไมดี  เชน  การสูบบุหร่ีดวยทาทางที่คิดวาโกเก  เปนตนนักเรียนที่ประพฤติ
ผิดวินัย  หรือมีวินัยนั้นก็เพราะการที่นักเรียนไมมีผูที่ใหคําปรึกษาที่ดี  ไมไดระบายความรูสึกนึกคิดออกมา  
ไมไดแรงเสริมจากภายนอกในทางที่ดี  การเรียนรูทางสังคมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมยั  รับเอาวฒันธรรม
ตะวันตกเขามาไมวาจะเปนการแตงกาย  การปฏิบัติตน  การเที่ยวกลางคืน  การทดลองกินอยูดวยกัน  
ในการพัฒนาพฤติกรรมอาจใชทฤษฎีรวมกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ  เงื่อนไข  และความจําเปน 
(สังคม  วงศพินิจ, 2548, หนา 40) 
 ทฤษฎีความขัดแยงของ  แมรี่  ปารเกอร  (Mary Parker) 
 เจาของทฤษฎี  ไดแก  แมรี่  ปารเกอร  ตามแนวคิดของ  แมรี่  ปารเกอรเมื่อนักเรียน
ในหองกระทําความผิด  ครูก็มักจะใชการตีเปนการลงโทษนักเรียน  เมื่อเด็กกระทําผิดในวัยไรเดียงสา 
(อายุต่ํากวา  9  ขวบ)  เด็กยังไมเขาใจในเหตุผล  แตถาเด็กโตพอสมควรอธิบายใหเหตุผลแกเด็ก  
เมื่อเปนเชนนี้  จึงเกิดคําถามขึ้นในใจวา  ถาหามครูตีเด็กแลวจะลงโทษเด็กดวยวิธีการใด  แมรี่  ปารเกอร  
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ไดเสนอแนวทางในการแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในองคกรไวเปน  4  แนวทาง  ซ่ึงสามารถ
นํามาประยุกตในการปกครองนักเรียนดังนี้  (สังคม  วงศพินิจ, 2548, หนา 40) 
   1)  โดมิเนชั่น  (Domination)  คือ  การใชกําลังที่เหนือกวาเขาบังคับใหยอมตาม  เชน  
การริบของเลนเมื่อนักเรียนนําขึ้นมาเลนในเวลาเรียน  และจะคืนใหเมื่อทํางานหรือเรียนเสร็จแลว 
   2)  คอมโปรไมส  (Compromise)  คือ  การไกลเกลี่ยประนีประนอมใหยอมความ
โดยใชเหตุผลตาง ๆ  เชน  เมื่อนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน  ควรชี้แจงใหแตละฝายสํานึกในหนาที่
ความรับผิดชอบของตนใหรูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกัน 
   3)  อินติเกชั่น  (Integration)  คือ  การบูรณาการประสานประโยชนโดยการเสนอ
ขอแลกเปลี่ยนโดยการที่ครูยอมใหสิ่งที่นักเรียนตองการเปนการแลกเปลี่ยนกับส่ิงที่ครูตองการ

เปนการพบกันคนละครึ่งทาง  เชน  ถานักเรียนทําตัวเรียบรอยหรือทํางานเสร็จเร็ว  ครูจะเลานิทานใหฟง 
   4)  อวอยด  (Avoid)  คือ  การนิ่งเฉยไมสนใจใหเวลาสลายปญหาไปเอง  เชน  
การที่นักเรียนบางคนทําตัวเกเรเพื่อเรียกรองความสนใจถาครูใหความสนใจนักเรียนก็จะทําเชนนั้นอีก

แตถาครูทําเฉยเมย  พฤติกรรมนั้นก็จะหายไปเอง 
 จากการศึกษาทฤษฎีความขัดแยงของแมรี่  ปารเกอร  เชื่อวาการแกปญหามีวิธีการที่หลากหลาย
และแตกตางกันไป  แลวแตสถานการณ  ซ่ึงทายที่สุดแลวตองใหทุกคนรูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกัน
และอยูรวมกัน  โดยครูเปนผูวางเกณฑเพื่อการลดพฤติกรรมที่ไมดีนั้นใหได 
 ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปญญา  (Cognitive  Development  Theory) 
 นักจิตวิทยาในกลุมนี้คือ  เลเวนซ  โคเบริก  (Lawrence  Kohlberg)  เขาเชื่อวาจริยธรรม
หรือความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑในการตัดสินความถูกผิดของการกระทํา  มิไดเกิดจากการเรียนรู
โดยผานกระบวนการถายทอดทางสังคม  (Socialization)  แตเกิดจากการคิดไตรตรองตามเหตุผล
ของแตละบุคคล  และเนื่องจากการไตรตรองตามเหตุผลขึ้นอยูกับการพัฒนาการทางสติปญญา
ซึ่งผูกพันกับอายุของบุคคลจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมจากขั้นต่ําไปสูขั้นที่สูงกวาที่ละขั้น  
ไมมีการยอนกลับและไมมีการเรงขึ้น 
 โคเบิรก  (Kohlberg, 1971, p. 231; อางถึงใน ทวี  สุกแกว, 2548, หนา 17)  ไดแบงการใชเหตุผล
เชิงจริยธรรมของมนุษยออกเปน  3  ระดับ  6  ขั้น  คือ 
 ระดับที่  1  ระดับกอนมีจริยธรรมของตนเอง  (Preconvention  Level)  ระดับนี้  บุคคลจะเลือก
ตัดสินใจกระทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูอ่ืน  มักพบในเด็กอายุ  2 - 10 ป  
ในระดับนี้แบงออกเปน  2  ขั้น 
  ขั้นที่  1  การเชื่อฟงเพื่อหลบหลีกการลงโทษ 
  ขั้นที่  2  การแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน 
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 ระดับที่  2  ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ  (Conventional  Level)  ระดับนี้บุคคลจะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของกลุมยอยของตน  ทําตามกฎหมาย  หรือทําตามกฎเกณฑของศาสนา  รูจักเอาใจเขา
มาใสใจเรา  แสดงบทบทของสังคมไดมักพบในชวงอายุ  10 - 16  ป  ระดับนี้แบงเปน  2  ขั้น 
  ขั้นที่  3  การทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ คลอยตามผูอ่ืนโดยเฉพาะเพื่อน 
  ขั้นที่  4  การทําตามกฎเกณฑของสังคม  บุคคลจะรูบทบาทและหนาที่ของคนในฐานะ       
ที่เปนสวนหนึ่งของสังคม 
 ระดับที่  3  ขั้นที่ทําเหนือกฎเกณฑของสังคม  (Post  Conventional  Level)  ระดับนี้บุคคล
จะเห็นความสําคัญของคนหมูมาก  เคารพในสิทธิของผูอ่ืนควบคุมบังคับใจตนเองไดพบในชวงอายุ  
16  ปขึ้นไป  ระดับนี้แบงออกเปน  2  ขั้น 
  ขั้นที่  5  การมีเหตุผลและเคารพตนเอง  ใชสัญญาสังคมเปนเหตุผลในการตัดสินใจ 
  ขั้นที่  6  การยึดอดุมคติสากล  ทําความดีเพื่อความดีมีจิตใจกวางขวาง 
 จากการศึกษาจริยธรรมตามแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาจะพบวาจริยธรรมของ

บุคคลยอมมีความสัมพันธกับคุณลักษณะหลาย ๆ ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสติปญญาเพราะบุคคล
ที่มีอายุมากยอมมีโอกาสแหงการเรียนรูทางจริยธรรมมากขึ้นดวยและการพัฒนาการทางจริยธรรม

ของบุคคลจะเปนไปตามลําดับขั้นโดยพัฒนาการขั้นต่ําและยุงยากนอยกวาตองเปนส่ิงที่จําเปนและ

ตองเกิดขึ้นกอนขั้นสูง ๆ ขึ้นไป 
 

2.4  แนวคิดและหลักการที่สําคัญของวินัยนักเรียน    
 
 2.4.1  ความหมายของวนิัย  
 วินัย  (Discipline)  เปนสิ่งสําคัญในการกําหนดกรอบความเปนไปสําหรับคนในสังคม 
ใหคงอยูไดดวยความสงบเรียบรอย  โดยมีผูใหความหมายไวมากมายหลายทานดังนี้ 
 กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  (2548, หนา 7)  กลาวถึงวินัยวา  วินัย  หมายถึงแนวทางความประพฤติ
หรือระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตน  (ของบุคคล)  อันเปนที่พึงปรารถนาและเปนที่ยอมรับวา
เปนที่ถูกตองเหมาะสม  ตามความมุงหวังของสังคมและในแตละชุมชนและสังคมทั่วไป 
 เพ็ชร  ณ  ปอมเพ็ชร  (2548, หนา 171)  กลาววา  วินัย  หมายถึงระเบียบแบบแผนหรือ
ขอบังคับที่วางไวเพื่อใหชีวิตในสังคมดําเนินไปอยางเรียบรอย  มีความกลมกลืนไมแตกแยก  
รวมกันเปนหมูเปนเหลา  วินัยนี้สังคมกําหนดใหเราหรือเราจะกําหนดใหแกตนเองก็ได  
 จรรยา  กุลสุทธิชัย  (2547, หนา 12)  ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึง  
การปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบแบบแผน  ขอบังคับและขอปฏิบัติของหนวยงานตั้งแตหนวยงานยอย
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ไปจนถึงหนวย งานใหญหรือสถาบันยอยไปสูสถาบันใหญ  เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนแนวเดียวกันและ
กอใหเกิดประโยชน  ความเปนระเบียบเรียบรอยของคนในสังคม 
 ปติ  ปรุงเรือน  (2547, หนา 17) ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึง  การอยูใน
ระเบียบแบบแผนและขอบังคับของสังคมไดอยางเหมาะสม 
 ประกาศ  สุวรรณหาญ  (2546, หนา 19)  ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึง
ระเบียบขอบังคับที่วางไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหบุคคลใช  ควบคุมความประพฤติของตน
ในการปฏิบัติตามแบบแผนขอบังคับ  ซ่ึงทางโรงเรียนกําหนดหรือไมหรือไมกําหนดไว  เปนการฝกฝน
ใหบุคคลอยูในความถูกตอง  มีเหตุผลซึ่งทําใหบุคคลเปนคนดี  เพื่อความสงบสุขในชีวิตของตน
ในการดํารงชีวิตและความเปนระเบียบของสังคม 
 ปรีชา  ริโยธา  (2546, หนา 23)  ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึงคุณสมบัติ
ที่ดีงามที่มีอยูในแตละบุคคล  ซ่ึงสามารถแสดงออกมาไดทั้งอารมณ  ความรูสึก  เจตคติและพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจากสามัญสํานึกภายในจิตใจที่ไดรับการอบรม  ปลูกฝง  ซึมซาบของมนุษยในสังคม
ดวยความสมัครใจ  และมีความมุงมั่นที่จะกระทําในสิ่งที่ดี  ประกอบดวย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  
ซ่ือตรง  มีเมตตา  ใจกวาง  มีเหตุผล  มีความกลา  เชื่อมั่นในตนเอง  มีความอดทนโดยที่ส่ิงตาง ๆ เหลานี้
จะติดตัวในแตละบุคคลอยางถาวร 
 โกษีย  วงศสุธา  (2546, หนา 20)  ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึง
การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  กติกาตาง ๆ ที่กําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติของผูที่
อยูในสังคมนั้นใหปฏิบัติตนอยูรวมกัน  เพื่อใหเกิดความสงบสุขของตนเองและสวนรวม 
 สิริรัตน  เพ็งบุญ  (2546, หนา 22)  ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึง
การควบคุมตนใหเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับที่วางไวในการปฏิบัติใหบุคคลใชควบคุม
ความประพฤติของตนในการปฏิบัติตามแบบแผนขอบังคับ  ซ่ึงทางโรงเรียนกําหนดหรือไมกําหนดไว  
การฝกฝนใหบุคคลอยูในความถูกตอง  มีเหตุผล  ซ่ึงทําใหบุคคลเปนคนดี  เพื่อความสงบสุขในชีวิต
ของตนและความเปนระเบียบของสังคม 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2544, หนา 233)  ไดใหความหมายของวินัยไววา  วินัย  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการใหรางวัลตนเองเมื่อตนทําดีและลงโทษตนเองเมื่อทําความชั่ว  
เปนความสามารถในการควบคุมตนเองหรือความสามารถในการยืนหยัดเปนตัวของตัวเอง 
 นิคม  วรรณราชู  (2544, หนา 61)  ไดกลาวถึงวินัยไววา  คนเราจะประพฤติปฏิบัติตนอยางไร
ขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นมีภูมิหลังมีความเปนมาอยางไรในชีวิต  ตลอดจนสาเหตุที่มีคุณธรรมและ
คานิยมเชนกัน  ซ่ึงความคิดเห็นความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณธรรม  (Virture)  หรือการตระหนักในคุณคา
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ของตนเอง  จะเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการประพฤติปฏิบัติงานในการดําเนินชีวิตของบุคคล
เปรียบไดกับการวางรากฐานในการกอสรางที่มีความสําคัญยิ่ง 
 อุมาพร  ตรังคสมบัติ  (2544, หนา 26-28)  กลาวถึงความหมายของวินัยไวดังนี้  การฝกวินัย
เปนการสอนเด็กใหรูจักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  เมื่อเด็กยังเล็ก  ผูใหญโดยเฉพาะพอแม
จะตองเปนผูชวยเด็กควบคุมพฤติกรรมของเขา  และดวยการอบรมอยางเสมอตนเสมอปลายตั้งแตเล็ก  
เมื่อโตขึ้นเด็กจะควบคุมตนเองไดในที่สุด  และนั่นคือ  เปาหมายสูงสุดของการฝกวินัย  คือ  การที่บุคคล
จะดํารงตนอยูในความถูกตอง  จะรูดวยตนเองวาส่ิงใดควรทําและสิ่งใดไมควรทาํ  มีความสามารถ
ที่จะบังคับตนเอง  และควบคุมตนเองไดดี  โดยไมตองมีผูอ่ืนหรอืกฎเกณฑอ่ืน ๆ มาคอยควบคุม 
 เด็กควรมีวินัยในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   1)  วินัยในความประพฤติทั่วไป  เชน  เก็บขาวของใหเปนที่เปนทาง  ตรงตอเวลา  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคําสั่ง  รูจักกาลเทศะ  รูวาอะไรควร  อะไรไมควร  ประพฤติตนเหมาะสม
กับวัย 
   2)  วินัยในกิจวัตรประจําวัน  เชน  มีระเบยีบในตนเอง  เชน  รักษารางกายใหสะอาด
สะอาน  แตงตัวเรียบรอย  เก็บขาวของของตนใหเปนที่  ทํากิจวัตรของตนตามกําหนดเวลา  ดูแลชวยเหลือ
ตนเองไดตามวัย 
   3)  วินัยในการเรียน  เชน  รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอื่น ๆ อยางเหมาะสม  
ทําการบาน  หรือทบทวนบทเรียนเองโดยไมตองสั่ง 
   4)  วินัยในการทํางาน  เชน  มีความรับผิดชอบ  เมื่อไดรับมอบหมายใหทําสิ่งใดก็ทํา
จนสําเร็จ  และทําอยางเต็มความสามารถ  รักษาคําพูดคําสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน 
   5)  วินัยในการควบคุมตนเอง  เชน  ควบคุมอารมณไดดีตามสมควร  ไมโมโหฉุนเฉียว
เมื่อถูกขัดใจ  ไมโกรธจนควบคุมตนเองไมได  อดทนตอความลําบากไดตามวัย 
 ทั้งหมดนี้เปนวินัยพื้นฐานที่เด็กควรไดรับการปลูกฝงจากพอแม  การฝกวินัยตองเริ่มตั้งแต
เด็กยังเล็กหาไปฝกเมื่อโตแลว  เชน  เมื่อเขาวัยรุนหรือเมื่อเปนผูใหญแลวก็จะกระทําการฝกไดยาก  
และผลที่ไดก็จะไมดีเทาไรเขาทํานอง  “ไมออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก”  ทั้งนี้เพราะวัยเด็กเปนวัยที่นิสัย
และบุคลิกภาพกําลังอยูในระยะเริ่มตนกอตัว  ความคิด  อารมณและการกระทําในรูปแบบตาง ๆ  
ยังไมชัดเจนหรือฝงแนนเชาไปในตัวเด็ก  คุณยังสามารถถึงเอาสิ่งที่ไมดีออกไปจากตัวเขา  และ
บรรจุสิ่งดี ๆ เขาไวแทน  หากพนอายุ  18  ปแลว  บุคลิกภาพก็จะอยูตัวเปนรูปแบบที่ชัดเจนและ
ฝงลึกจนยากที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น 
 พฤติกรรมไรวินัยที่เห็นในวัยรุนหนุมสาวจํานวนมาก  เชน  ตอตานไมเชื่อฟง  เกเร  
ไมเรียนหนังสือ  ติดยาเสพติด  มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ทําอะไรจับจดไมอดทน  ใชจายเงินฟุมเฟอย  
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เอาแตเที่ยวเตร ฯลฯ เหลานี้เปนผลจากการที่พอแมไมไดฝกวินัยใหเกิดขึ้นในตัวลูกของตนเอง  
หากไมสรางแบบฉบับที่ดีใหเด็กยึดถือ  เด็กก็จะไปยึดถือแบบฉบับที่ไมเหมาะสมจากสิ่งรอบตัว  
เชน  เพื่อนหรือโทรทัศน  เปนตน 
 กอริสัน  (Gorrison, 1959, pp. 189-190)  ไดกลาวถึงวินัยไววาแบบของวินัยที่ไดผลและมั่นคง  
ซ่ึงเราตองการใหเกิดขึ้นในบุคคลคน  คือ  วินัยแหงตน  ที่มีรากฐานมาจากการควบคุมภายในและ
ภายนอกตน  การควบคุมภายนอก  เชน  การดูแลที่สม่ําเสมอการบังคับและการลงโทษยอมมีความหมาย
ในตัวเองอยางเพียงพอ  แตจะชวยใหเกิดวุฒิภาวะไดเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 ไรซ  (Rice, 1981, p. 3862-A)  ไดอธิบายความหมายของวินัยไว  3  ประการ  คือ 
   1)  การฝกอบรมเพื่อแกไขความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน  ฝกฝน
ใหมีความแข็งแกรง  หรือปรับปรุงใหสมบูรณ 
   2)  ควบคุมโดยใชระเบียบ  กฎหมายใหปฏิบัติตาม 
   3)  การลงโทษหรือการสั่งสอน 
 จากความหมายของวินัย  พอสรุปไดวา  วินัย  หมายถึง  ระเบียบ  กฎเกณฑ  และขอบังคับ
ที่กําหนดขึ้นโดยบุคคลในสังคมเพื่อใหสังคมนั้น ๆ มีระเบียบแบบแผน  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และขอปฏิบัติตามและและใชควบคุมพฤติกรรมตนเอง  บุคคลในสังคม  เพื่อใหสังคมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
 2.4.2  ความเปนมาและความสําคัญของวินยั 
 ความเปนมาของวินัย  ปญหาของบุคคลที่มีพฤติกรรมขาดระเบียบวินัยอันพึงประสงค
ของนักเรียน  ไดรับการตระหนักและหาทางที่จะแกไข  เสริมสรางและพัฒนาจากครู-อาจารย  บิดา
มารดา  ผูปกครอง  และหนวยงานที่เกี่ยวของอยูตลอดเวลา ในภาครัฐ  ไดมีการประกาศเกี่ยวกับ
การสรางและรักษาระเบียบวินัยอยางตอเนื่อง 
 สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  กระทําโดยออกพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ  
พ.ศ. 2483  และพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2485  ซ่ึงออกในหลักการ
ของการบังคับ  กระทําโดย  3  วิธี  ดังนี้ 
   1)  การออกพระราชบัญญัติ 
   2)  การชักชวนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   3)  กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่งของทางราชการ 
 ตอมาการเสรมิสรางวินัยมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (สวช.)
ไดมีการประกาศคานิยมพื้นฐาน  5  ประการ  โดยมีประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  
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เรียกวาคานิยมพื้นฐาน  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2525  เชิญชวนใหทุกคน  รวมกันเสริมสราง  ปลูกฝง
และปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน  5  ประการ  คือ 
   1)  การพึ่งพาตนเอง 
   2)  การประหยัดอดออม 
   3)  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
   4)  การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา 
   5)  มีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
 ซ่ึงคานิยมพื้นฐาน  5  ประการนี้  สอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
ซ่ึงไดพระราชทานพระบรมราโชวาท  เรื่อง  คุณธรรม  4  ประการ  แกปวงชนชาวไทยเพื่อยึดถือเปน               
แนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  ไดแก 
   1)  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  ที่จะประพฤตปิฏิบตัแิตส่ิงทีเ่ปนประโยชน
และเปนธรรม 
   2)  การรูจักขมตัวเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจความดีนั้น 
   3)  การรูจักอดทน  อดกล้ันและอดออม  ที่จะไมประพฤติลวงความสัจความสุจริต
ไมวาจะวาดวยเหตุประการใด 
   4)  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละผลประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  (กระทรวงวัฒนธรรม, 2548, หนา 23) 
 วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550 -2554)  ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศไววาการพัฒนาประเทศไทยมุงพฒันาสู 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  (Green  and  Happiness society)  คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู 
รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและ
เปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศ
ที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และอยูใน
ประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”  ภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญานําทาง
ใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหมที่มุงประสิทธิภาพและกาวตามโลก

ไดอยางรูเทาทัน  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ
วัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย  ไดกําหนดสภาพของสังคมไทยที่พึงประสงค
โดยมุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ใน  4  ดาน  คือ  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม 
นําความรอบรูอยางเทาทัน  มีสุขภาวะที่ดีอยูในครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  พึ่งตนเองได 
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มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม
ในยุคโลกาภิวัตน  บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  มีระดับการออม
ที่พอเพียง  มีการปรับโครงสรางการผลิตและการบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม  ใชจุดแข็ง
ของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย  ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ 
และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  และโลจิสติกส  พลังงาน  กฎกติกา  และ
กลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
 ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนเปนธรรม
และมีการสรางสรรคคุณคา  สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครอง
ฐานทรัพยากร  คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร  
ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติ
จากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาสูทุกภาคี  ควบคูการเสริมสรางความโปรงใส  สุจริต  ยุติธรรม  รับผิดชอบตอสาธารณะ 
มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจสูความเปนธรรม

ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการใชทรัพยากร 
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝงระเบียบวินัยของคนในชาติ

และไดรับนโยบายโดยใหหนวยงานราชการและสถาบันที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการรณรงคและ

ปฏิบัติในการปลูกฝงระเบียบวินัย  (สังคม  วงศพินิจ, 2548, หนา 15)   
 จากความสําคัญของวินัยนักเรียนดังกลาวนี้  สรุปไดวา  วินัยเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาตน  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  เปนการฝกและอบรมบุคคลใหรูจักระเบียบวินัย  ขอบังคับของสังคม             
ใหบุคคลสามารถควบคุมตนเองและอยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได  สงบและมีความสุข  
นอกจากนี้ยังมีความจําเปนตอการพัฒนาองคกรของตนใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ตามเปาหมายขององคกร 
 
 



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

 
32 

 2.4.3  การสรางและรักษาวินยั 
 วินัยเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีลักษณะที่พึงประสงคดานจริยธรรม  คุณธรรม 
การประพฤติตนที่ดี  สงผลใหชุมชน  สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมีคุณภาพ  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติใดก็ตามที่มีบุคคลที่ไรระเบียบวินัยไมมีความรับผิดชอบแลวนั้น  
ชุมชน  สังคมหรือแมแตประเทศชาติก็จะพบกับวิกฤตการณและไมประสบกับความสําเร็จถึงวัตถุประสงค  
วินัยเปนสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นไดจากทั้งตนเอง  และการฝกฝนปลูกฝง  ควรที่จะปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก  
ชุมชน  ครอบครัว  และวิถีชีวิตในสังคมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลที่สําคัญในการปลูกฝง
และพัฒนาวินัยของเด็ก  บิดามารดา  ครูอาจารยเปนบุคคลสําคัญสรางใหเด็กเปนผูมีวินัยและ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม  (สิทธินันท  มลชู, 2550, หนา 24) 
 กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  (2548, หนา 8-9)  ไดกลาววา  ในการปลูกฝงใหนักเรียนเปนผูมีวินัย                
ในตนเองนั้น  โรงเรียนจะตองใหความสําคัญ  ไดแก  
   1)  ควรคํานึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบของนักเรียนในการมีสวนรวมกับ
ทางโรงเรียนในการกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ตลอดจนการปกครองดูแลกันเอง  เพราะการที่เด็ก ๆ ไดรับ
การยอมรับใหทําอะไร ๆ ไดดวยตนเอง  ยอมจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางแทจริง 
   2)  ปรัชญา  ความมุงหมาย  ตลอดจนวิธีดําเนินการดานวินัย  ควรเปนเรื่องที่ทุกฝาย
ทั้งผูบริหาร  ครูอาจารย  นักเรียนและผูปกครองนักเรียน  มีความเห็นรวมกันเพื่อเปนการงาย
ในการนําไปใชบังคับ  และเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกฝายไปพรอม ๆ กัน 
   3)  กฎระเบียบที่กําหนดขึ้นใชบังคับจะตองมีเหตุผลเพียงพอและกําหนดขึ้นเทาที่มี
ความจําเปน  เพื่อใหกิจการตาง ๆ ของโรงเรียนดําเนินไปไดดวยดีเทานั้น  หากมีมากเกินไปก็จะยิ่งทําให
โรงเรียนตองเสียเวลาในการควบคุมดูแลมากขึ้น  และทําใหนักเรียนรูสึกถูกบีบบังคับหรือขาดเสรีภาพ
อันจะทําใหเกิดความยุงยากเมื่อนําไปใชบังคับ 
   4)  นโยบายและวิธีการปกครองนักเรียนควรเขียนใหปรากฏชัด  และพิมพลงในคูมือ
นักเรียน  ครู  และผูปกครองทุกป 
   5)  ควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดไวสําหรับใชใน
หองเรียนและในโรงเรียนอยูเสมอ   
   6)  ครูอาจารยในโรงเรียนจะตองวางแผนดําเนินการสอนและมีกิจกรรมที่เหมาะสม
และนาสนใจสําหรับนักเรียนทุกคน 
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   7)  ควรมีการจัดระเบียบชั้นที่ดีมีการทําความเขาใจกับนักเรียนในเรื่องการงาน
ที่นักเรียนจะตองรับผิดชอบ 
   8)  ครูประจําชั้นและบุคคลอื่น ๆ ที่มีหนาที่ปฏิบัติงานใกลชิดนักเรียนโดยตรง
จะตองเปนผูมีความรูความเขาใจในรูปแบบการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของนักเรียน 
   9)  ครูอาจารยและผูใกลชิดนักเรียนจะตองตระหนักอยูเสมอในเรื่องที่ตนมีสวนอยางยิ่ง                     
ในการสรางความรูสึกของนักเรียนทุกคนที่มีตอตนเองวาเปนคนดีมีคุณคาเทาเทียมกับคนอื่น 
   10)  ผูบริหารและครูจะตองมีความสม่ําเสมอในการรักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียน  
และในโรงเรียนใหเปนไปตามที่ตกลงกันไว  ดวยความจริงใจและดวยความยุติธรรม 
 สมชัย  วุฒิปรีชา  (2547, หนา 7)  ไดเสนอแนวคิดการสรางวินัยและคุณธรรมใหกับคนในชาติ
ไววาใชกิจกรรมลูกเสือเปนเครื่องมือในการอบรมนิสัยของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่  1 
ถึงมัธยมศึกษาปที่  3  เพราะนักเรียนทุกคนทั้งชายและหญิงถูกบังคับใหเรียนวิชาลูกเสืออยูแลว  
แตเปนการเรียนที่ไมไดเอาจริงเปนสวนใหญ  ถาหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
โดยมุงใหนักเรียนทุกคนเปนลูกเสือทั้งกายและใจ  โดยมีศีลของลูกเสือ  (คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ) 
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  ถาทําไดจะเปนการสรางคุณธรรม  ระเบียบวินัยใหกับนักเรียน
เปนอยางมาก  สวนในระดับมัธยมปลาย  อาชีวศึกษา (ปวช. และปวส.)  ตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา
ใหนักเรียนและนักศึกษาทุกคน  ทั้งชายและหญิงตองเรียนวิชารักษาดินแดน  โดยเปลี่ยนหลักการ
จากเรียนรักษาดินแดนเพื่อหนีทหาร  เปนเรียนรักษาดินแดนเพื่อเตรียมเปนกําลังสํารองที่มีคุณภาพ
ของชาติ  ซ่ึงถาคุณภาพถึงระดับที่ชาติตองการทหารอาจลดกําลังประจําการลงไดสวนหนึ่งวินัยเหล็ก
ของการรักษาดินแดนจะชวยสรางวินัยใหกับนักเรียนนักศึกษา  และการฝกรวมกันเปนเวลานาน
จะแกปญหาการทะเลาะวิวาทระหวางสถาบันการศึกษา   
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2544, หนา 46)  กลาวถึงการสรางระเบียบวินัยนักเรียน  ไววา 
   1)  การจัดตั้งกฎและระเบียบแบบแผน  เพื่อใหนักเรียนประทับใจในความรบัผิดชอบ
ของเขา  ที่จะทําตามกฎและระเบียบแบบแผน 
   2)  จะตองทําใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน  มองเห็นวากฎและระเบียบแบบแผนนั้น 
มีความสําคัญและมีความยุติธรรม 
   3)  ครูจะตองคิดอยางรอบคอบเกี่ยวกับกฎและระเบียบแบบแผนที่ครูวางแผนจัดตั้ง  
กอนสื่อความหมายหรือพัฒนาระเบียบวินัยกับนักเรียน 
   4)  นักเรยีนที่มสีวนในการจดัตั้งกฎจะสงเสริม “ความเปนเจาของ”  และความรับผิดชอบ 
จะเขาใจถึงเหตผุลที่อยูเบือ้งหลังกฎระเบยีบ  เต็มใจที่จะปฏิบัติตามมากขึ้น  ถาครูใหนักเรยีนไดมีสวนรวม
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ในการสรางกฎ  ครูตองแยกประเภทกฎที่เขายอมรับในอํานาจหนาที่ของครู  และกฎที่นักเรียนมีสวนรวม
ในการสรางขึ้น  ดังนั้นครูตองอธิบายใหนกัเรียนเขาใจอยางชัดเจน 
   5)  รางวัลและการลงโทษที่มีอยูในระบบของผลที่ตามมาที่ครูพัฒนา  ควรสงเสริม
นักเรียนใหมีสวนรวมในการเรียนและสรางสํานึกแหงบุคคล  ผลที่ตามมามีประสิทธิภาพคือ  
ผลหย่ังรากลึกลงไปในบรรยากาศที่เอาใจใสในทางบวกและความตื่นเตนเกี่ยวกับการเรียนรู 
   6)  กฎที่ดีตองอยูบนฐานของกฎทอง  “ปฏิบัติตอผูอื่นที่ทานตองการใหเขาปฏิบัติ
ตอทาน”  กฎควรถูกเขียนขึ้นในทางบวก  ใหคําจํากัดความในสิ่งที่ทํามากกวาในสิ่งที่ไมควรทํา 
 ไพฑูรย  สินลารัตน (2544, หนา 31) ไดกลาวถึงการออกระเบียบในสถานศึกษาไววา 
   1)  ใหผูที่ใชระเบียบมีสวนรวมในการออกระเบียบ 
   2)  ใหมกีารอภปิรายและแสดงความคิดเหน็อยางกวางขวาง  กอนจะออกระเบียบมาใช 
 หัสดินทร  เชาวนปรีชา  (2542, หนา 295)  กลาวถึงการสรางวินัยนักเรียน  ไวดังนี้ 
   1)  ลักษณะของวินัยที่ดีจะตองไมขัดตอกฎหมาย  ปองกันปญหา  นักเรียนไดรับ
ประโยชน  ปฏิบัติไดจริง  เขาใจงาย 
   2)  มีบทลงโทษ  สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
   3)  นักเรียนมีสวนรวมในการสรางวินัยเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน  เสริมสราง
และพัฒนาบุคลิกภาพ 
   4)  ไมควรจะมุงประเด็นอยูที่การลงโทษควรจะเนนแนวทางในการใหความรูและ
การฝกอบรม 
 พีระ  สวัสดิ์ลักษณ  (2547, หนา 22)  กลาววาการสรางวินัยที่ดีเปนการออกแบบ
โดยสถานศึกษา  ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงหลักเกณฑและลักษณะของวินัยที่ดีใหเหมาะสมกับวัยและ
วุฒิภาวะของนักเรียนโดยทุก ๆ ฝายจะตองมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของสถานศึกษา  
โดยมุงที่จะสงเสริมศักดิ์ศรีและความภูมิใจแกการปฏิบัติจะทําใหเยาวชนเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

สําหรับสงัคมตอไป 
 กอริสัน  (Gorrison, 1959, pp. 189-190)  ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการสราง
วินัยหรือการมีระเบียบวินัย  แบบประชาธิปไตยในหองเรียนวาจะชวยสงเสริม  และปลูกฝงใหเด็ก
เปนผูมีความรับผิดชอบสูง  สามารถควบคุมตนเองได  มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม  
มีความเขาใจและตี  ความหมายของกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือนํามาประพฤติได  และสามารถอธิบาย
แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืนซึ่งเปนบุคลิกภาพที่สังคมแบบประชาธิปไตยตองการ 
 สรุปไดวา  การจะสรางระเบียบวินัยใหนักเรียนปฏิบัตินั้น  ควรยึดหลักประชาธิปไตย 
การมีสวนรวมเพื่อการยอมรับความเปนเจาของในกฎระเบียบนั้น ๆ ไมมุงเนนการลงโทษ
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แตเปนการปรับปรุงแกไข  พัฒนาบุคลิกภาพ  มีความยืดหยุนตามสถานการณ  ไมขัดตอธรรมชาติ 
จากหลักการดังกลาวจะชวยใหวินัยของนักเรียนในโรงเรียน  มีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตามจุดมุงหมายของงานวินัย  และการปกครองนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ นักเรียนเกิดจิตสํานึก
และปฏิบัติตามระเบียบวินัย  เพราะเห็นในคุณคาและพึงพอใจที่จะปฏิบัติ 
 2.4.4  ปญหาและสาเหตุท่ีนักเรียนกระทําผิดวินัย 
 สิทธินันท  มลชู  (2550, หนา 27)  การกระทําผิดวินัย  เปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่ง
ที่กอใหเกิดผลเสียแกผูกระทําผิดและยังมีผลกระทบตอผูอ่ืน  องคกร  และสังคม  ซ่ึงการทําผิดวินัย
นักเรียนเปนปญหาสําคัญที่ครูอาจารยบิดามารดา  หรือบุคคลที่เกี่ยวของจะตองศึกษาสาเหตุของการทํา
ผิดวินัยของนักเรียน  เราตองยอมรับวาไมวาจะอดีตหรือปจจุบัน  สังคมไมอาจตอบสนองความตองการ
ของทุกคนไดมากเพราะทรัพยากรและวิธีการแบงปนทรัพยากรยังมาอยูในระดับที่กาวหนาเพียงพอ  
ดวยเหตุนี้การกระทําที่ฝาฝนกฎเกณฑของการอยูรวมกันอยางสงบสุขของสังคมที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ  
ปญหาสําคัญของการขาดระเบียบวินัยของสังคมมักปรากฏออกมาในลักษณะการทําความสกปรก  
และความเสียหายแกสาธารณสถาน  การไมเคารพกฎเกณฑของสังคม  การใชคําสั่งและความรุนแรง
มากกวาใชเหตุผลการทะเลาะวิวาทการกออาชญากรรม  ในสังคมโรงเรียนนั้นการขาดระเบียบวินัย
นักเรียนออกมาในรูปของการขาดเรียน  มาสาย  หนีเรียน  การแตงกาย  การประพฤติไมเหมาะสม 
ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  การมั่วสุมในสถานที่อันไมสมควร  กิริยามารยาท  เปนตน  สิ่งเหลานี้
เปนส่ิงที่ทกุฝายจะตองรับผิดชอบ  ควรตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนในการรวมมือกันแกปญหา
ที่เกิดขึ้น 
 สังคม  วงศพินิจ  (2548, หนา 71–72)  ไดกลาวถึงปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยาไว  3  ดาน  คือ  ดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ  และดานการปฏบิตัติน  
ซ่ึงปญหาในดานการแตงกาย  เชน  นักเรียนหญิงไวทรงผมไมตรงกับระเบียบของโรงเรียน  สวมใส
รองเทาเหยียบสนรองเทา  ไวเล็บยาว  แตงเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีแตไมสวมหมวก  สวนดาน
ความประพฤติ  เชน  ขีดเขียนโตะ  เกาอี้  ฝาผนัง  หองน้ํา  หองเรียน  มาโรงเรียนสาย  เลนและคุยกัน
ในขณะครูกําลังสอน  สงเสียงรบกวน  กอกวนในหองเรียน  และดานการปฏิบัติตน  เชน  ไมเขาแถว
รับบริการใหเปนระเบียบ  ไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  ไมทิ้งขยะในถังขยะ  ไมปฏิบัติตามระเบียบการใช
หองเรียน  ไมแสดงออกถึงการรักเรียน  ไมสามัคคีกัน สาเหตุในดานความประพฤติมาจากนักเรียน
ขาดการเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอนและใหการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่เหมาะสม  
สําหรับการปฏิบัติตนสาเหตุมาจากครูเวรประจําวันไมมาควบคุมในระหวางเดินแถวเขาชั้นเรียน  
และการกวดขันวินัยในดานดังกลาวอาจมีนอย  กอปรกับครูประจําชั้นอาจไมอบรมกวดขันวินัย
ในดานนี้อยางจริงจัง 
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 ปญหาทางวินัย  แบงออกเปน  4  ลักษณะ คือ (อเนก  สงแสง, 2540,  หนา 269)   
   1)  ปญหาการผิดวินัยในชั้นเรียน  ไดแก  การโตตอบกับครู  การไมตั้งใจเรียน 
การรบกวนคนอื่น  การกินขนมในชั้น  การชอบทําลายของ  การพูดคําหยาบคาย  การพูดปด  
การใหรายผูอ่ืน 
   2)  การผิดวินัยนอกชั้นเรียนแตอยูภายในโรงเรียน  ไดแก  การตอสูกัน  การทําลาย
ส่ิงของการสูบบุหร่ี  การใชยาเสพติด  การแตงกายผิดระเบียบ  การขโมย  การเลนการพนัน  การทํา
สกปรกรกรุงรัง  การตอตานครู  การเขาไปในบริเวณที่หวงหาม 
   3)  ปญหาการหนีโรงเรียน  ไดแก  การไมเขาชั้นเรียน  การขาดเรียน  การเที่ยวเตร 
   4)  ปญหาความเฉื่อยชา  เชน  เขาเรียนชา  มาโรงเรียนสายบอย ๆ  เปนที่กลาวอยูทั่วไปวา                
ในปจจุบันปญหาวินัยนักเรียนในทุกระดับการศึกษาไดเพิ่มความหนักใจใหแก  ผูบริหาร  ครู  และ  
ผูปกครองมากยิ่งขึ้น   
 ปจจัยที่เปนปญหาการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน  ดังนี้  (สิทธินันท  มลชู, 2550, หนา 29)   
   1)  สภาพของสังคมความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมสมัยใหม  นักเรียน
นักศึกษาตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในสังคม  เชน  การติดตอส่ือสารอยางรวดเรว็
ทางโทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  การเพิ่มอัตราการวางงานของวัยรุน  การขาดการดูแลอยางอบอุน
จากบิดามารดาของวัยรุน  การเพิ่มจํานวนการคาสิ่งเสพติดใหโทษและสถานเริงรมย  การอพยพเขาสู
เมืองใหญของคนหนุมสาว  ชาวชนบท  เพื่อความอยูรอดในชีวิตของผูที่ขาดแคลนในทุก ๆ ดาน
ทั้งทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  ตลอดจนสุขภาพอนามัย  สภาพความเปนจริงที่กลาวมานี้  ลวนมีผลกระทบ
ตอสภาพความเปนอยูและชีวิตจิตใจ  ของเยาวชนสวนใหญของประเทศ 
   2)  สภาพของสถานศึกษา  การที่นักเรียนสวนใหญตองเผชิญอยูกับความคับของใจ
และความเบื่อหนายในการใชชีวิตอันยาวนานอยูในสถานศึกษาที่มักไมไดจัดการเรียนการสอนที่มี

ความหมายใหแกเขาทั้งหลายไดมากนัก  คร้ันเมื่อเรียนจบหลักสูตรไปแลวก็ยังไมอาจพัฒนาชีวิต  
ใหดีขึ้นไดเทาที่ควร  เชน  สภาพความเปนอยู  ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ  ความสามารถ
ในการหาความรูเพิ่ม  สภาพเศรษฐกิจ  สุขภาพก็มักจะไมพัฒนาจากสภาพเดิมไปมากนัก  สภาพชีวิต
อันแรนแคนเชนนี้  รวมทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ของการสื่อสารมวลชนสมัยใหม
ที่เอาวัฒนธรรมของทั่วโลกซึ่งบางอยางเปนอันตรายแกเยาวชนมาแพรขยายอยางรวดเร็วทําให

เกิดผลเสียตามมาในรูปแบบตาง ๆ เชน  เด็กชายไมยอมใหผูใหญ  ครูอาจารย  อบรมสั่งสอน  ช้ีแนะ
แกตนอีกตอไป  เด็กหญิงที่มีสภาพชีวิตที่ขาดแคลนและดอยความสามารถในการศึกษาเลาเรียน  
เมื่อโตขึ้นก็เร่ิมหลงใหลกับส่ิงที่ไมสมควร  เชน  วุนวายกับการแตงตัว  เร่ิมยุงเกี่ยวกับเพื่อนชาย  
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จนถึงขั้นมีการแตงงานกันระหวางชายหญิงที่มีอายุเพิ่งยางเขาสูวัยรุน  ซึ่งเปนวัยที่ยังไมสามารถ
ชวยตนเองได 
   3)  ปญหาสุขภาพทางจิต  เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการรักษาระเบียบวินัย
ของนักเรียน  คือไมสามารถปรับตวัใหเขากับระเบียบวินัยของโรงเรียนได  ก็เกิดความคับของใจ 
 ยิ่งกวานั้น  สื่อสารมวลชนทุกชนิดประเภท  อาทิเชน  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ 
ภาพยนตร อินเทอรเน็ต ฯลฯ มีบทบาทและอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของเด็กนักเรียนเปนอยางมาก  
บางสวนมคีวามสัมพันธกับชีวิตนักเรียนจนอาจจะกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่เดียว  
เชน  โทรทัศน  วิทยุ  เปนตน  ส่ิงเหลานี้ยอมมีอิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดและทัศนคติของนักเรียน
ถาเสนอแตในสิ่งที่ดีงาม  เสริมสรางทัศนคติและรสนิยม  คานิยมที่มีคุณประโยชน  เสนอตัวอยาง
เปนกรรมดี  กรรมชั่วซ่ึงมีอิทธิพลโนมนาวจิตใจ  ทัศนคติและคานิยมในทิศทางที่ดีและเปนประโยชน
ทั้งแกตนเองและสังคมประเทศชาติ  มีตัวอยางปรากฏหลายรายที่นักเรียนเลียนแบบมาจากภาพยนตร
และโทรทัศน  โดยมากมักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไมดีงามจากภาพยนตรและโทรทัศนเสียเปนสวนใหญ 
เชน  การปลนจี้  ประกอบอาชญากรรม   
 สภาพปจจุบันสังคมก็มีอิทธิพลเหนือชีวิตและความเปนอยูของนักเรียนดวยโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ส่ิงแวดลอมเหตุการณสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น  อาทิ  สถานเริงรมย  บาร  ไนตคลับ  สถานเตนรํา  ซองโสเภณี  
หองอาหาร  รานน้ําชา  เหลานี้เปนแหลงมั่วสุมที่เปนอันตรายอยางยิ่งถาโรงเรียนตั้งอยูติดกัน
เปนบริเวณใกลกัน  เด็ก ๆ อาจจะเอาอยางและตองการสัมผัสกับสิ่งต่ําทรามเหลานั้นบาง 
 สรุปไดวา  พฤติกรรมที่เปนปญหาและสาเหตุของการทําผิดวินัยนักเรียน  มีสาเหตุที่เกิดจาก
จิตใจ  ความรูสึก  และอารมณของเด็กตามสภาวการณที่เด็กไดเผชิญอยูเปนประจําตั้งแต  ครอบครัว  
โรงเรียน  ชุมชน  สภาพแวดลอมสวนบุคคล  การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา  ครูอาจารย  รวมทั้ง
เพื่อนและระบบการบริหารจัดการ 
 2.4.5  ระเบียบวินัยในโรงเรียน  
 วินัยในโรงเรียน  หมายถึง  การรูจักปกครองตนเอง  การกระทําตามระเบียบหรือขอบังคับ
ตาง ๆ เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของผูปฏิบัติ  คอื  นักเรียนที่ไดมองเห็นคุณคาแลววาการปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับที่โรงเรียนสรางขึ้นไวและตัวเองก็เห็นพองดวยนั้นเปนสิ่งที่จะธํารงไวเพื่อความสงบเรียบรอย

อันจะนํามาซึ่งความสุข  และความเสมอภาคแกสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นสังคมกลายเปนสังคมปาเถ่ือน  
ไรระเบียบ  ไรศีลธรรม  คนออนแอจะถูกรังแกตลอดเวลา  ดังนั้นวินัยในโรงเรียนจึงอาจเปนอํานาจ
ที่รักษาความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกทุกคน  ในขณะเดียวกันก็จะเปนเครื่องยืนยันสิทธิและเสรีภาพ
ของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  (ศุภฤกษ  สมรรถการ, 2547, หนา 34) 
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 กระทรวงศึกษาธิการ  (2545, หนา 20)  ไดกําหนดหลักการของวินัยในโรงเรียนไวดังนี้ 
   1)  ตามวัตถุประสงคของวินัยโรงเรียนคือตองสงเสริมใหนกัเรียนเติบโตเปนพลเมืองดี
สามารถปกครองตนเองได 
   2)  วินัยที่ดี  จะชวยใหนักเรียน  เรียนสําเร็จตามเปาหมายของการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
   3)  วินัยในโรงเรียนตองมีลักษณะสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนและ

ปจจัยส่ิงแวดลอมหลาย ๆ ดาน 
   4)  วินัยในโรงเรียน  จะดําเนินควบคูไปกับการเรียนการสอนและความตองการพื้นฐาน
ของนักเรียนเปนสําคัญ 
   5)  การกําหนดระเบียบวินัยในโรงเรียน  ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความตองการ
พื้นฐานของนักเรียนเปนสําคัญ  
   6)  วินัยในโรงเรียน  จะตองเปนขอบัญญัติที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข
ใหเหมาะสมกับนักเรียนเปนสําคัญ 

 
2.5  การบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน 
  
 การบริหารระเบียบวินัยฝายกิจการนักเรียน  ยึดตามกรอบปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการปฏิบัติตนไมเหมาะสมแกวัยอยางไร  เปนการประพฤติตนไมสมควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2531, หนา 76-110)   
 2.5.1  ดานการแตงกาย 
 มีนโยบายใหนักเรียน  แตงกายในลักษณะสุภาพ  สะอาด  ประหยัด  เหมาะสมกับสภาพ
และวัยของนักเรียน  จึงกําหนดใหนักเรียนตองแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนที่กําหนด  ดังตอไปนี้   
      1)  ระเบียบวาดวยเครื่องแบบและการแตงกาย  ระดับอนุบาล 
     (1)  เส้ือ  ชาย  หญิง  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้นเหนือศอก  5  เซนติเมตร  
ปกอักษรยอ  ของโรงเรียนที่หนาอกเบื้องซายขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5  เซนติเมตร 
     (2)  กางเกง  สีกากี  ขาสั้น   
     (3)  กระโปรง  ผาสีกรมทาแบบจีบทบรอบเอว 
     (4)  รองเทา  ถุงเทา  รองเทาหนังสีดาํหรือผาใบสีขาว  แบบหุมสน  หุมปลายเทา 
มีสายรัดหลังเทา  ถุงเทาสั้นสีขาวเรียบไมมีลวดลาย  (ถาสถานภาพของครอบครัวยากจนไมเอ้ือ
ใหสวมรองเทาแตะไดโดยอนุโลม)  
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     (5)  ทรงผม   
     ก.  นักเรียนชายตัดทรงนักเรียนดานหลังเกรียนติดหนังศีรษะ  ดานหนา
ยาวไมเกิน  3  เซนติเมตร 
     ข.  นักเรยีนหญิง  ทรงผมนกัเรียนยาวไมเกนิติ่งหู  ไมซอย  ไมตดัทรงผมมา 
   2)  ระเบยีบวาดวยเครื่องแบบและการแตงกาย ระดับประถมศึกษา - มัธยมศกึษาตอนตน 
     (1)  เครื่องแบบและการแตงกายนักเรียนชาย 
      ก.  ผมนักเรียนชาย  ทรงนักเรียนดานหลังเกรียนติดหนังศีรษะ  ดานบนไมหนา 
และดานหนายาวไมเกิน  3  เซนติเมตร  และมีความยาวไดสัดสวนกัน  ไมลาดเอียง 
        การไวผมยาว  (การไวทุกข)  ใหปฏิบัติดังนี้  ตองไวทุกขใหกับ  พอ  แม  
ปู  ยา  ตา  ยาย  เทานั้น  ตองยื่นคํารอง  และสําเนาใบตายของผูไวทุกข  แกประธานฝายกิจการนักเรียน 
      ข.  เสื้อ  เปนแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินสมควร  ผาอกตลอด  
สาบที่อกเสื้อกวาง  4  เซนติเมตร  ใชกระดุมขาวแบนกลม  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ไมเกิน  1  เซนติเมตร  
จํานวน  5  เม็ด  แขนสั้นเพียงศอก  ชวงตอระหวางแขนเสื้อ  และไหลอยูบนชายไหลไมตกลงมา  
มีกระเปาไมมีฝาปด  ติดแนวราวนมเบื้องซาย  1  ลูก  กระเปากวาง  8 – 12  เซนติเมตร  และลึก  
10 – 15  เซนติเมตร  ตามขนาดของเสื้อดานหลังไมมีจีบหรือสาบ 
     ค.  กางเกง  เปนแบบทรงไทย  ใชผาสีกากีขาสั้นเพียงเหนือเขาพนกลางสะบา
หัวเขา  5  เซนติเมตร  เมื่อยืนตรง  สวนกวางของกางเกงหางจากเขา  8 – 12  เซนติเมตร  ตามขนาดของขา  
ปลายขาพับเขาขางในเปนแถบ  กวาง  5  เซนติเมตร  ผาตรงสวนหนาใชซิบมีกระเปาตามแนวตะเข็บ
ขางละ  1  ลูก  ไมมีกระเปาหลัง  มีหูกางเกงไวสอดเข็มขัด  6 – 7  หู 
     ง.  เข็มขัด  ใชสายหนังสีน้ําตาลกวาง  3 – 4  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเปนรูป       
ส่ีเหล่ียมผืนผาสีทอง  หรือหัวเข็มขัด  ลูกเสือ 
     จ.  รองเทา  ถุงเทา  เปนรองเทาหุมสนชนิดผูกเชือกพื้นเรียบหนังเกลี้ยง  
หรือผาใบสีน้ําตาล  ถุงเทาแบบธรรมดาสีน้ําตาล  ไมมีลวดลาย 
     ฉ.  เสื้อ  นักเรียนตองปกสวนตาง  ดังนี้ชื่อ - ชื่อสกุล  ปกเหนือกระเปาตัวอักษร
เปนแบบธรรมดาไมมีลวดลาย  ความสูง  1  เซนติเมตร  ชื่อโรงเรียนและเลขประจําตัว  ปกดวยตัวเลขไทย  
ดานนอกเบื้องขวาในแนวเดียวกับชื่อ  สกุล  ความสูง  1  เซนติเมตร 
     ช.  จุดบอกระดับชั้นนักเรียนชาย  ปกที่อกเสื้อซาย  เปนวงกลม  ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  0.5  เซนติเมตร  ปกเต็มวงกลมเหนือชื่อ  1.5  เซนติเมตร  ตามระดับชั้นดังนี้  
ระดับชั้น  ม.1  มี  1  จุด  ระดับชั้น  ม.2  มี  2  จุด  เรียงตามแนวนอน  และระดับชั้น  ม.3  มี 3  จุด  
เรียงตามแนวนอน 



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

 
40 

      ซ.  เครื่องแบบลูกเสือ  ใชเครื่องแบบตามระเบียบลูกเสือแหงชาต ิ
     (2)  เครื่องแบบและการแตงกายนักเรียนหญิง 
     ก.  ผม  ตองตัด  ไมซอย ไมรวบผม  ไมไวผมมา  หรือผมแบบตาง ๆ  
นอกจากที่ทางโรงเรียนกําหนดใหไวผมส้ัน  ยาวเทากันตลอด  ทั้งดานหนา  และดานหลังปลายผม
ดานหนาที่ความยาวระดับติ่งหู  ปลายผมดานหลังมีความยาวเหนือขอบบนของปกเสื้อดานหลังถาใช
กิ๊บติดผมใหใชสีดําเทานั้น 
     ข.  เสื้อ  ตัดดวยผาขาวเกลี้ยง   ไมบางเกินสมควร  (ขนาดผาโทเร)  
แบบคอพับในตัว  ผาอกลึกพอสวมศีรษะไดสะดวก  ตลบสาบ  เขาขางใน  ขนาดปกกวาง  10  เซนติเมตร  
ใชผาสองชั้น  เย็บแบบเขาถํ้าแขนยาวเพียงเหนือขอศอกปลายแขนจีบเล็กนอย  ปลายแขน
ประกอบดวยผาสองชั้นกวาง  3  เซนติเมตร  ความยาวของตัวเสื้อ  วัดจากขอมือเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต  
10 -15  เซนติเมตร  ชายขอบเสื้อดานลางมีรอยพับไมเกิน  3  เซนติเมตร  ขนาดของเสื้อตั้งแตใตแขน
ถึงขอบลางมีความกวางหางจากลาํตัวขางละ  4 – 5  เซนติเมตร  ริบขอบลางดานหนาขางขวาติดกระเปา
ขนาดกวาง  8 – 12  เซนติเมตร  ลึก  10 – 15  เซนติเมตร  ตามสวนขนาดของเสื้อ  ปากกระเปา
พับเปนริมกวางไมเกิน  2  เซนติเมตร  คอผูกดวยคอซองสีกรมทาหรือสีน้ําเงินเขมหรือดําตามสีกระโปรง  
สามเหลี่ยมคอซอง  กวางตั้งแต  5 – 8  เซนติเมตรยาว  30 – 100  เซนติเมตร  ผูกดวยเงื่อนกลาสี
หมายเหตุ  เสื้อชั้นในใชแบบเต็มหลัง  ถาใชแบบบราเซียตองสวมชุดชั้นในคอกลมทับอีกชั้น  
กอนจะสวมเครื่องแบบ  
     ค.  จุดบอกระดับชั้นนักเรียนหญิง  ปกที่อกเสื้อเบื้องซายเปนวงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง  0.5  เซนติเมตร  ปกเปนวงกลมเหนือชื่อ  1.5  เซนติเมตร  ตามระดับชั้นดังนี้  
ระดับชั้น  ม.1  มี  1  จุด  ระดับชั้น  ม.2  มี  2  จุด  เรียงตามแนวนอน  และระดับชั้น  ม.3  มี  3  จุด  
เรียงตามแนวนอน 
     ง.  กระโปรง  ใชผาสีกรมทาหรือสีน้ําเงินแกเนื้อเกล้ียงไมมีลวดลายเนื้อผา               
ไมหนาแบบยีนส  หรือไมบางเกินไปแบบผาจอรเจีย  ดานหนา  และดานหลัง  จีบละ  6  จีบ  
แบงเปนขาง ๆ ละ  3  จีบ  หันจีบออกดานนอก  แลวเย็บเกล็ดทับจีบต่ําจากขอบลงมา  6  เซนติเมตร 
ความหางแตละจีบเวนระยะพองาม  และปลายตองไมสอบเขา  หรือเล็กกวาสวนกลาง  ความยาว
ของกระโปรงใหคลุมเขาลงไป  5  เซนติเมตร  กระโปรงมีขอบเอวธรรมดา  ขนาดเอวตองพอดีไมหลวม
เมื่อนุงแลวขอบกระโปรงตองไมต่ํากวาระดับสะดือ 
     จ.  รองเทา  และถุงเทา  รองเทาเปนแบบหุมสน  ปลายหัวมนชนิดมีสายรัด
หลังเทา  ทําดวยหนังสีดํา  ไมมีลวดลาย  สนสูงไมเกิน  3  เซนติเมตร  สําหรับชุดพลศึกษาใหใส
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รองเทาผาใบสีขาว  ไมมีลวดลาย  ผูกเชือกสีขาว  ถุงเทาเปนเสนดาย  หรือสักหลาด  หรือไนลอนสีขาว
ไมมีลวดลายหรือสีตกแตงอยางอื่น 
     ฉ.  เครื่องประดับ  หามใชเครื่องประดับที่มีคาหรือเพื่อความสวยงาม
ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย  เครื่องใชที่พออนุโลมใหใชได  มีดังนี้  นาฬิกาขอมือ  หามใชสีฉูดฉาด  
หรือมีลวด ลาย  สรอยคอที่ทําดวยเงินหรือสแตนเลส  แตตองใสซอนไวในเสื้อ  แหวน  พระท่ีไมใช
ทองคําหรือมีพลอยประดับ  ตางหู  นักเรียนหญิงที่เจาะหูใหใชที่เสียบที่เปนหมุดหามใชชนิดที่เปนหาง
หรือมีสายหอย 
     ช.  เครื่องแบบเนตรนารี  ใหใชเครื่องแบบตามระเบยีบคณะลูกเสือแหงชาติ 
 สรุปไดวา  วินัยของนักเรียนดานการแตงกายตามระเบียบขอปฏิบัติของโรงเรียน  ไดแก                
การแตงเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การสวมเสื้อ  กางเกง  กระโปรง  รองเทา  ถุงเทา  ทรงผม  การแตงหนา  
เครื่องประดับประเภทตาง ๆ โดยคํานึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย  ถูกตองและเหมาะสม 
 2.5.2  ดานความประพฤติ 
 ระเบียบตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  (2548, หนา 17)  นักเรียนตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้ 
    1)  หนีเรียนหรืออกนอกสถานศึกษาโดไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
    2)  เลนการพนัน  จัดใหมีการเลนการพนัน  หรือมั่วสุมในวงพนัน 
    3)  พกอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
    4)  ซ้ือ  จําหนาย  แลกเปลี่ยน  เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ส่ิงมึนเมา  
บุหร่ี  หรือยาเสพติด 
    5)  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  หรือบังคบัขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น 
    6)  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอ่ืน  เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ 
อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
    7)  แสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ซ่ึงไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
    8)  เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
 สรุปไดวา  วินัยดานความประพฤติของนักเรียนที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  
ในสิ่งที่ไมควรประพฤติแลวนักเรียนมีพฤติกรรมนั้น ๆ ไดแก  ปญหาการหนีเรียน  ขาดเรียนปญหา
การมาโรงเรียนสาย  เลนการพนัน  ทุจริตในการสอบ  ลอกการบานกัน  ปญหาการเสพสุราหรือ
ส่ิงเสพติดใหโทษ  ปญหาชูสาว  ปญหาการทะเลาะวิวาท  ปญหาการลบหลูดูหม่ินครู  ปญหาการลักทรัพย  
ปญหาการพูดคําหยาบ 
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  2.5.3  ดานการปฏิบัติตน 
   1)  นักเรียนจะตองเวนจากการประพฤติไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
   2)  นักเรียนจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนในหมวดเครื่องแตง
กายนักเรียน 
   3)  หามนักเรียนคบกับเพื่อนอันธพาล  หรือชักนําเขามาในโรงเรียน 
   4)  เมื่อข้ึนบนอาคารเรียน  นักเรียนจะตองเดินเขาแถวใหเปนระเบียบทุกครั้ง 
   5)  การเปลี่ยนหองเรียนในหองปฏิบัติการ  นักเรียนจะตองเดินแถวใหเปนระเบียบ
ทุกครั้ง 
   6)  ไมเลนกันบนอาคารเรียน 
   7)  นักเรียนจะตองไมทําลายทรัพยสินของโรงเรียน  หากเกิดการเสียหายตองชดใช
ในราคาปจจุบัน 
   8)  นักเรียนจะตองไมนําทรัพยคนอื่นมาเปนของตน  ในกรณีที่เก็บของไดตองนํามา
ใหอาจารยเพื่อประกาศหาเจาของตอไป 
   9)  นักเรียนจะตองสามัคคีไมขมเหงรังแกกัน  ผูใดฝาฝนจะไดรับโทษขั้นรายแรง 
   10)  นักเรียนตองหลีกเลี่ยงนักเรียนจะตองหลีกเลี่ยงการประพฤติทํานองชูสาว              
อยางเด็ดขาดผูใดฝาฝนจะถกูลงโทษขั้นรายแรง 
   11)  นักเรียนจะตองเคารพเชื่อฟงครูอาจารยทุกทานดวยความสุจริตใจ 
   12)  นักเรียนจะตองรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน การกระทําใด ๆ ที่ทําใหโรงเรียน
เสื่อมเสียช่ือเสียงจะตองรับโทษขั้นรายแรง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 10 – 11) 
 สรุปไดวา  วินัยดานการปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  ทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง
ของตนเองและโรงเรียน  ไดแก  ปญหาการมีสัมมาคารวะ  ปญหาการแสดงความเคารพ  ปญหา
การสํารวมทั้งกาย  วาจาและใจ  ปญหาการไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  ฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน  
กฎจราจร  ทรงผม  ทาเล็บ  เล็บยาว  ไมรักการเรียน  ไมรวมกิจกรรมโรงเรียน  ควรไดรับการพัฒนา
พฤติกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2.5.4  ดานความรับผิดชอบ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544, หนา 11-12)  ไดกลาวไววา  
ความรับผิดชอบ  หมายถึงการแสดงออกถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของนักเรียนทั้งในสวนที่
ศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมดังตอไปนี้ 

1)  เอาใจใสและเพียรพยายามในการทํางาน 
   2)  ยอมรับในการกระทําของตนเอง 
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 3)  ชวยเหลืองานสวนรวมดวยความเต็มใจ 
 4)  รูจักหนาทีแ่ละทําหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 
 5)  ไมละเมิดสทิธิของผูอ่ืน  และรักษาสิทธิของตนเอง 
 6)  ตรงตอเวลา 
 7)  เคารพตอกฎระเบียบ  กฎเกณฑ 
 8)  ดูแลรักษาสวนรวมเหมือนเปนของตน 
 9)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (2540, หนา 69; อางถึงใน พิมลวรรณ  
พรหมกตัญู, 2550, หนา 26)  ไดกลาวไววา  ความรับผิดชอบของนักเรียน  ประกอบดวย   
 1)  คนที่มีความรับผิดชอบในการเลาเรียน  หมายถึง  การที่นักเรียนนักศึกษา
ตั้งใจเลาเรียนจึงประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังดวยความขยันหมั่นเพียร  อดทน  และสงงานที่ไดรับ
มอบหมายทันเวลา 
 2)  ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา  หมายถึง  การที่นักเรียนมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ  
ของสถานศึกษา  ไมทะเลาะวิวาทกับโรงเรียนอื่น  รักษาชื่อเสียงของโรงเรียนและใหความรวมมือกับ
โรงเรียนอยางเต็มที่ 
 3)  ความรับผิดชอบตอครอบครัว  หมายถึง  การที่นักเรียนมีความตั้งใจชวยเหลือ
งานตาง ๆ  ภายในบาน  เพื่อแบงเบาภาระซึ่งกันและกันตามความสามารถของตนเอง  และรูจัก
แสดงความคิดเห็น  ปฏิบัติตนเพื่อความสุขและชื่อเสียงของครอบครัว 
 4)  ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายถึง  การที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   
ของชุมชนและสังคม  บําเพ็ญประโยชนและสรางสรรคความเจริญใหแกชุมชนอยางเต็มที่  ชวยสอดสอง
พฤติกรรมของบุคคลที่เปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ  นําความรูและความสามารถไปชวยแกปญหา
ของสังคม 
 ธิติมา  จกัรเพชร  (2544, หนา 20)  ไดสรุปไววาบุคคลที่มีความรับผิดชอบมีลักษณะดังตอไปนี ้
  1)  ซ่ือตรงตอหนาที ่
  2)  สํานึกรูสึกรับผิดชอบภาระและฐานะของตนเอง 
  3)  รูจักวางแผนและดําเนินงานอยางตอเนือ่งมีระบบ    
  4)  มุงมั่นใชวชิาความรูและความสามารถปฏิบัติหนาที่การงานทุกประการ 
  5)  ยอมรับผลสําเร็จและความลมเหลวแหงการกระทําในการปฏิบัติทุกอยาง 
  6)  พยามยามปรับปรุงแกไขในการปรับปรุงหนาทีก่ารงานที่บกพรองใหสมบูรณ 
  7)  พยายามปฏิบัติงานในหนาที่ใหสําเร็จ 
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 สรุปไดวา  นักเรียนที่มีวินัยดานความรับผิดชอบจะตองเปนผูที่มีความตั้งใจเรียน  ตั้งใจทํางาน 
ทําการบานสงครู  เตรียมอุปกรณการเรียน  แบบเรียนใหครบถวน  รักษาความสะอาดในชั้นเรียนและ
บริเวณโรงเรียน  รักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน  รวมทั้งการจอดรถใหเปนระเบียบ  โดยยอมรับ
ผลการกระทํา  ปรับปรุงแกไขงานและพยายามปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางดี 
 

2.6  การสนทนากลุม  
  
 2.6.1  ความหมายของการสนทนากลุม 
 ชอบ  เข็มกลัด  และโกวิทย  พวงงาม (2547,  หนา  65)  และนรินทรชัย  พฒันพงศา,  (2547,  
หนา  244)  กลาววา  การสนทนากลุม  (Focus  Group)  หมายถึง  กิจกรรมความเห็นของกลุม  
เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปนการเริ่มตนที่ดีของการพัฒนาทองถ่ินชุมชน  เปนการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของขอมูลเพื่อหาขอสรุปนําไปสูการวางแผนที่ดี  การอภปิรายดังกลาวตองมีความเที่ยงตรง 
ความเห็นของกลุม  หรือกระบวนการสนทนากลุม  เปนการพูดคุยแบบธรรมชาติ  คนที่มีบทบาทสําคัญ
คือ  พิธีกรหรือผูนํากลุม  (Moderator)  ในการพูดคุยแบบความเห็นของกลุมนี้  ตองมีการกําหนด
กลุมคนที่จะพูดคุย  เวลา  สถานที่  หัวขอที่จะพูดคุย  และบรรยากาศในการพูดคุย 
  เพ็ญพักตร  อุทิศ  (อินเทอรเน็ต, 2547)  กลาววา  การสนทนากลุม  (Focus  Group)  
เปนเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่ง  ซ่ึงใชการสนทนากลุมสมาชิกที่มีลักษณะเหมอืนกนั  ประมาณ 
6 – 12  คน  โดยมีผูดําเนินการสนทนา  เปนผูสรางใหเกิดบรรยากาศของความเปนกันเองในกลุม 
จุดประเด็นคําถาม  (ซ่ึงนักวิจัยอยากหาคําตอบจากกลุม)  และคอยกระตุนใหสมาชิกกลุมผูรวมสนทนา
ไดมีการพูดคุย  ซักถาม  และโตตอบกันอยางกวางขวางและเปนธรรมชาติ  โดยทั่วไปอาจใชเวลาสนทนา
นานประมาณ  45  นาที  ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง  
 สรุปไดวา  การสนทนากลุม  เปนเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่ง  โดยใชการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของขอมูลเพื่อหาขอสรุปนําไปสูการวางแผนที่ดี  การอภิปรายดังกลาว
ตองมีความเที่ยงตรง  ความเห็นของกลุม  หรือกระบวนการสนทนากลุม  เปนการพูดคุยแบบธรรมชาต ิ
คนที่มีบทบาทสําคัญคือ  พิธีกรหรือผูนํากลุม  (Moderator)  ในการพูดคุยแบบความเห็นของกลุมนี้ 
ตองมีการกําหนดกลุมคนที่จะพูดคุย  เวลา  สถานที่  หัวขอที่จะพูดคุย  และบรรยากาศในการพูดคุย 

  2.6.2  วิธีการสนทนากลุม 
  การสนทนากลุมที่รูจักกนัแพรหลายแบงออกเปน  2  วิธี  คือ 

1)  การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง  (Focus  Group  Interviews)  มีลักษณะคลาย                     
การสัมภาษณเชิงลึกที่ตองมีการซักถามเจาะจงเฉพาะเรื่อง  
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2)  การสนทนากลุมตามธรรมชาติ  (Group Discussion)  เปนการสนทนากลุมที่เกดิขึน้ได
โดยทั่ว ๆ ไปในการทํางานภาคสนาม  เชน  สนทนาใตตนไม  หรือสภากาแฟ  เปนการสนทนาที่ไมมี
โครงสรางทั้งในแงประเด็นการสนทนาและผูเขารวมสนทนา 
  2.6.3  การจัดสนทนากลุม 
  การจัดสนทนากลุม  เปนการนําการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง  และการสนทนากลุม
ตามธรรมชาติมาใชรวมกัน  เปนการสนทนาเปนกลุม  ซึ่งตองมีประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง
ในการสนทนาแตละครั้ง  มีการใชกระบวนการกลุม  (Group  Dynamics)  เขามาชวยในการกระตุน
ใหมีการเคลื่อนไหวในกลุมผูสนทนา  เพื่อใหหันมาสนใจเรื่องเดียวกัน  และแสดงความคดิเหน็รวมกนั 
ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุม  (บันทึกเทป/จดบันทึก)  เพื่อการวิเคราะหตอไป 

  2.6.4  การสนทนากลุมมักใชเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายตอไปนี ้
1)  ใชหาขอมลูเพื่อการสรางสมมติฐานใหม ๆ  
2)  ใชสํารวจความคิดเห็น  ทศันคติ  และคณุลักษณะตาง ๆ ของกลุมเปาหมาย 
3)  ทดสอบแนวความคดิเกีย่วกับผลิตภัณฑ  หรือบริการที่เกิดขึ้นใหมในชุมชน 
4)  ประเมินผลโครงการ  หรือบริการดานธุรกิจ 
5)  เปนแนวทางในการกําหนดคําถามในการสรางแบบสอบถาม 
6)  คนหาคําตอบที่ยังคลุมเครือ/ไมแนชัด  เพื่อชวยทาํใหงานวิจัยเชิงสํารวจ                       

มีความสมบูรณขึ้น  
 ชอบ  เข็มกลัด  และโกวิทย  พวงงาม  (2547,  หนา  65)  และนรินทรชัย  พัฒนพงศา,  
(2547,  หนา  244)  ไดเสนอวัตถุประสงคของการสนทนากลุม  มีดังนี้ 
  1)  เพื่อใหไดขอมูลเนื้อหาสาระที่เปนประเด็นเฉพาะดาน 
  2)  เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียกับประเด็นนั้น ๆ แสดงความคิดเห็นใหขอมูล  
รายละเอียด 
  3)  เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ 
 องคประกอบของความเห็นของกลุม  ไดแก  บุคคลที่รวมสนทนากลุมไมต่ํากวา  6 – 12  คน  
พิธีกรจะตองรูพื้นที่นั้นแลวพอสมควร  และรูขอบเขตของชุมชน  จึงเลือกกิจกรรมใชความเห็นของกลุม 
และในการสนทนาแตละครั้งจะใชระยะเวลาตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ 
 บทบาทของบุคคลที่เขารวมสนทนากลุมมีดังนี ้
   1)  พธีิกร  (moderator / facilitator)  ทําหนาที่เปนผูจุดประเด็นหรือชักจูงใหผูเขารวม
สนทนาแสดงความเหน็ตามประเด็นคําถามทีไ่ดมาจากวัตถุประสงคของปญหาการวิจยัและตองควบคุม                 
การสนทนาใหอยูในประเดน็และการวิเคราะหสถานการณเพื่อใหไดขอมูลในการสรางคําถามใหม
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  2)  บุคคลเปาหมายของการสนทนา  (discussion)  ทําหนาทีใ่นการพูดคุยแสดงความคิดเหน็
ในประเด็นขอคําถามตาง ๆ 
  3)  ผูจดบันทกึการสนทนา  (Note taker)  ทําหนาที่จดระหวางการสนทนากลุมหาม
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
  4)  ผูชวย  (Assistants)  ทําหนาที่ควบคมุเทปอาํนวยความสะดวกและดูแลแกปญหาอื่น ๆ     
(ชอบ  เขม็กลดั  และโกวิทย  พวงงาม,  2547,  หนา  65  และนรินทรชัย  พัฒนพงศา,  2547,  หนา  244) 

  2.6.5  องคประกอบท่ีสําคัญในการจัดสนทนากลุม  (Components of Conducting Focus 
Group Session) 

1)  บุคคลากรที่เกี่ยวของ  (Personnel) 
2)  ผูดําเนินการสนทนา  (Moderator / Facilitator) 
3)  ผูจดบันทึกการสนทนา  (Note taker/ Recorder) 
4)  ผูชวยทัว่ไป  (Assistant/ Caretaker) 
5)  แนวทางในการสนทนากลุม  (Group Discussion Guide) 
6)  อุปกรณสนาม  (Field Instruments) 
7)  แบบฟอรมคัดเลือกกลุมผูรวมสนทนา  (Screening Form) 

8)  ส่ิงเสริมสรางบรรยากาศ  (Refreshmentν & Snack) 
9)  ของสมนาคุณแกผูที่รวมสนทนา  (Remuneration) 
10)  สถานที่และระยะเวลา  (Location and Time) 

  2.6.6  คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ีของบุคคลากรที่เก่ียวของ 
  คุณลักษณะของผูดําเนินการสนทนา  (Characteristics  of  Moderator/Facilitator) 
  ผูดําเนินการสนทนา  ถือเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการสนทนาบรรลุเปาหมาย  จึงตองมี

คุณลักษณะ  ดงันี้  (เพ็ญพกัตร อุทิศ, อินเทอรเน็ต, 2547) 
1)  รูถึงความตองการ  หรือเปาหมายของโครงการเปนอยางด ี 
2)  มีบุคลิกภาพด ี 
3)  มีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ออนโยน มีอารมณขัน  
4)  สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
5)  สามารถพูด  หรือใชภาษาองเพื่อการสื่อสารไดดี 

  2.6.7  บทบาทหนาท่ีของผูดําเนินการสนทนา  
เพ็ญพักตร  อุทิศ  (อินเทอรเน็ต, 2547)  ไดเสนอบทบาทหนาที่ของผูดาํเนินการ

สนทนา  ไวดังนี้ 
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1)  สรางบรรยากาศอยางเปนกันเอง 
2)  ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุม 
3)  ขอความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและยินยอมใหมีการบันทึกขอมูล 
4)  ควบคุมประเด็น  และจังหวะของการสนทนา  และเวลา 
5)  ทําตัวเสมือนผูเรียนรู  (เปนผูฟงที่ดี  ไมแสดงความคิดตน) 
6)  ยืดหยุน  เปดใจ  อดทนตอการรบกวน/ไมรวมมือ 
7)  ระมัดระวังน้ําเสียง  และทาที 
8)  สังเกตพฤติกรรมของผูรวมสนทนา  
9)  ใหผูสนทนาไดแสดงความคิดอยางเสรี 

  2.6.8  บทบาทหนาท่ีของผูจดบันทึกการสนทนา 
1)  วาดแผนผังการนั่งของผูรวมสนทนาทุกคนพรอมมีหมายเลขและชื่อกํากับไว

เพื่อประโยชนในการจดบันทึกและการสังเกตพฤติกรรม 
2)  จดบันทึกการสนทนา  โดยการสังเกต  และตั้งใจฟง  พรอมบันทึกตามความเปนจริง

(ถอยคํา  ปฏิกิริยา) 
3)  ถอดเทปการสนทนาดวยตนเอง 

  2.6.9  บทบาทหนาท่ีของผูชวยท่ัวไป 
1)  จัดเตรยีมอุปกรณสนามใหพรอม  
2)  จัดสถานทีแ่ละความพรอมในการสนทนากลุม  
3)  คอยควบคมุเครื่องบันทึกเสียง  และเปลีย่นเทปขณะทีท่ําการสนทนา 
4)  อํานวยความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนา  และผูจดบันทึก 
5)  ดูแลบริการเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวแกผูรวมสนทนา  
6)  อํานวยความสะดวกทั่ว ๆ ไป 

              (เพ็ญพักตร อุทิศ, อินเทอรเน็ต, 2547) 
  2.6.10  แนวทางในการสนทนากลุม  (Group Discussion Guide) 

1)  เปนแนวคาํถามที่ใชในการดําเนินการสนทนากลุมซึ่งตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจยั   

2)  ควรมีประมาณ 6 – 10  คําถาม 
   3)  เปนคําถามปลายเปด  เชน  “คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ”  

“คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ...”  “คุณไดขอมูลเกี่ยวกับ…มาอยางไร”  
   (เพ็ญพักตร อุทิศ, 2547,ออนไลน) 
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 2.6.11  อุปกรณสนาม  (Field Instruments) 
1)  เครื่องบันทึกเสียง  และอุปกรณ  ควรมีสํารองเพื่อปองกันการผิดพลาด 
2)  สมุดบันทกึ  และดนิสอ 

 2.6.12  การเตรียมตัวการจัดสนทนากลุม 
1)  คัดเลือกกลุมผูรวมสนทนา 
2)  ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาแกกลุม 
3)  นัดหมายวนั  เวลา  สถานที่ 
4)  แบงหนาทีค่วามรับผิดชอบของทีมวิจยั 
5)  กําหนดวตัถุประสงคและแนวคําถามรวมกัน 
6)  แบงหนาทีค่วามรับผิดชอบ  และเตรียมตัวใหพรอม 
7)  เลือกและจดัเตรียมสถานที่สําหรับการสนทนากลุม 

 2.6.13  ขั้นตอนในการสนทนากลุม 
  การเริ่มดําเนินการสนทนา  ผูดําเนินการแนะนําตัว   ช้ีแจงวัตถุประสงคใหสมาชิกกลุมแนะนําตัว  
อธิบายใหเห็นความสําคัญของกลุม  กฎกติกา  มารยาท  เริ่มการสนทนาโดยพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป  
เพื่อสรางสัมพันธภาพละบรรยากาศที่ดี  ดําเนินการสนทนา  ส้ินสุดการสนทนา 

 2.6.14  ขอดี  และขอจํากัดของการสนทนากลุม 
ขอด ี
1)  ลดความเขาใจไมถูกตองในประเด็นทีพู่ดคุย 
2)  สมาชิกกลุมมีความเทาเทยีมกัน 
3)  เกิดการแสดงความคิดเหน็  ถกเถียง  สาระรวมกนั 
4)  บรรยากาศของกลุมกระตุนใหมกีารใหขอมูลที่กวางขวาง 
ขอจํากัด 
1)  ระวังการผูกขาดการสนทนา 
2)  ไมกลาเปดเผยขอมูลบางลักษณะ  (เร่ืองสวนตัว) 

 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 บุญชู  แกวประดิษฐ  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานดานการรักษา
ระเบียบวินัยนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสระแกว  ในทัศนะของผูบริหาร  และ
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ครูฝายปกครองนักเรียน  พบวา  ดานการกําหนดกฎระเบียบ  ดานการสื่อสารหรือการแจงกฎระเบียบ  
ดานการประเมินพฤติกรรมที่ปรากฏ  และดานการปรับพฤติกรรมและการลงโทษมีปญหา 
 อนุชิต  วงษสกุล  (2544, หนา 39-41)  ไดศึกษาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดจันทบุรี  พบวา  ดานการแตงกายตักเตือนทุกครั้ง
เมื่อพบเห็นนักเรียนที่กระทําผิดในดานการแตงกาย  ครูปกครองเขมงวดกับระเบียบการแตงกาย
ของนักเรียนมากขึ้น  และการอบรมระเบียบการแตงกายเปนประจําทุกสัปดาห  ดานความประพฤติ  
การกวดขันความประพฤติ  ผูปกครองกับโรงเรียนชวยกันแกไขปญหาดานความประพฤติของนักเรียน
อบรมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนแสดงออก 
 เพทาย  นิ่มนวล  (2545, หนา 57–63)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบปญหาทางระเบียบวินัย
ของนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบที่โรงเรียนใชในปจจุบัน  การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย
ของนักเรียนในระดับกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตบานบึง  สังกัดกรมสามัญ  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม
ทัศนะของครูและนักเรียน  พบวาปญหาทางระเบียบวินัยนักเรียน  ในระดับกลุมโรงเรียนสหวิทยา
เขตบานบึง  สังกัดกรมสามัญ  จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมทุกดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
ครูฝายปกครองและครูผูสอนมีทัศนะตอปญหาทางระเบียบวินัย  โดยรวมแตกตางกัน  ในดานการลงโทษ
นักเรียนไมแตกตางกัน  และจําแนกตามทัศนะคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีทัศนะตอปญหาทางระเบียบวินัย  โดยรวมดานความบกพรองทางวินัยของ
นักเรยีนแตกตางกัน   
 ประหยัด  ยางกลาง  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและ 
การสงเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา  ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมามีทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวินัย

ของนักเรียน  ดานความประพฤติ  ดานการแตงกาย  และดานความรับผิดชอบ  อยูในระดับมาก  
ทัศนะเกี่ยวกับการสงเสริมระเบียบวินัยดานความประพฤติ  อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  สวนทัศนะ
เกี่ยวกับการสงเสริมระเบียบวินัยดานการแตงกาย  และดานความรับผิดชอบ อยูในระดับเห็นดวย   
 นภาพร  ศิลาโชติ  (2547, หนา 83-85)  ไดศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสรางวินัย
นักเรียน ดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนหวยแกงหนองศาลา  อําเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  พบวา  
ความรับผิดชอบตอตนเองดานการแตงกาย  นักเรียนแตงกายถูกตองตามระเบียบขอกําหนดของ
โรงเรียนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  92.27  เมื่อพัฒนาในวงรอบที่  2  คิดเปนรอยละ  97.76  ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในกรอบการสงงานตรงตามเวลาที่กําหนด  การดูแลรักษาความสะอาด
เขตพื้นที่ของโรงเรียนและการเปด – ปด น้ํา ไฟ  พัดลมใหเปนเวลา  นักเรียนสามารถปฏิบัติได
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ในวงรอบที่  1  คิดเปนรอยละ  77.70  และเมื่อพัฒนาในวงรอบที่  2  โดยใชกลยุทธการนิเทศกํากับ
ติดตามและการเสริมแรงในกลุมเปาหมาย  พบวา  พัฒนาขึ้นเปนรอยละ  85.98  ความรับผิดชอบตอ
สังคมโรงเรียนดานการบริโภคอาหารในดานการเขาแถวซื้ออาหารเปนระเบียบ  รับประทานอาหาร
อยางมีมารยาท  ไมทิ้งเศษอาหารบรรจุภาชนะออกไปรับประทานนอกโรงอาหาร  พบวา  นักเรียน
ไดฝกมารยาทมากขึ้นและสามารถลดปริมาณขยะลงในแตละวันอยางชัดเจน  ในวงรอบที่  1  
คิดเปนรอยละ  92.09  และเมื่อพัฒนามากขึ้นในวงรอบที่  2  คิดเปนรอยละ  94.07 
 ศุภฤกษ  สมรรถการ  (2547, หนา 77-79)  ศึกษาเรื่องปญหาการพัฒนาวินัยและสาเหตุ
การประพฤติผิดวินัยนักเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง 
เขต 2  ตามความคิดเห็นของครูอาจารยและนักเรียนพบวา  ปญหาการพัฒนาวินัยโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวาดานความประพฤติมีปญหามากกวาดานอื่นรองลงมา
ไดแกการแตงกาย  และการปฏิบัติตนตามลําดับ  สําหรับผลการศึกษาสาเหตุการประพฤติผิดวินัยนั้น 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวาดานการแตงกายมากกวาดานอื่น  
รองลงมาไดแกดานการปฏิบัติตน  และดานความประพฤติ  ตามลําดับ 
 พีระ  สวัสดิ์ลักษณ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวินัยนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1  ในทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูฝายปกครองนักเรียน  พบวา  ปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา  ดานการกําหนดกฎระเบียบมีปญหาอยูในระดับมาก  ดานการสื่อสาร
หรือการแจงกฎระเบียบ  ดานการปรับพฤติกรรมและการลงโทษ  และดานการประเมินพฤติกรรม
ที่ปรากฏ  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
 ยุทธศิลป  ประทุมทิพย  (2548, หนา 101–102)  ไดศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสราง
วินัยนักเรียน  ดานการแตงกาย  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย  อําเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา  
กลุมเปาหมายไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติการตนเองในการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน  
ตามระเบียบการแตงกายของโรงเรียน  ลดปญหาการแตงกายผิดระเบียบ  และนักเรยีนมีความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติตนในการแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 
 อมร  ชัยรัตนกรกิจ  (2548, หนา 61 - 63) ไดศึกษาการทําผิดวินัยของนักเรียนระดับ
ชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนผินแจมวิชาสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1  ในทัศนะ
ของผูปกครองนักเรียน  พบวา  การทําผิดวินัยของนักเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง  และพบวาดานความประพฤติมีปญหามากกวาดานการแตงกาย  การทําผิดวินัยของนักเรียน
ดานการแตงกาย เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด  ดังนี้  นักเรียนไวเล็บยาว  นักเรียนตัดทรงผมไมถูกระเบียบ
ของโรงเรยีน  และนักเรียนแตงเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีแตไมสวมหมวก ตามลําดับ  การทําผิดวินัย
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ของนักเรียนดานความประพฤติ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด  ดังนี้  นักเรียนพูดจาไมสุภาพ  นักเรียน
สูบบุหร่ี  และนักเรียนดื่มสุรา  ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจําแนกตามสถานภาพ  
การศึกษาของผูปกครองและอาชีพของผูปกครองโดยรวม   ดานความประพฤติแตกตางกัน  
สวนดานการแตงกายไมแตกตางกัน    
 สังคม  วงศพินิจ  (2548, หนา 73- 76)  ไดศึกษาปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  ในทัศนะของนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง  พบวาโดยภาพรวมมีปญหาระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สามารถ
เรียงตามลําดับมากไปนอย  คือ  ดานความประพฤติมีปญหาระดับปานกลาง  ดานการปฏิบัติตน
มีปญหาระดับนอย  และดานการแตงกายมีปญหาระดับนอย  สําหรับขอเสนอแนะตอการปรับปรุง
การประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2  ดานการแตงกายอันดับแรก  ไดแก  ใหครูตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเห็นนักเรียนกระทําผิด
ในดานการแตงกาย  ดานความประพฤติอันดับแรก  ไดแก  ครูใหคําปรึกษากับนักเรียนที่มีปญหา
ดานความประพฤติของนักเรียน  และดานการปฏิบัติตน  ไดแก  ควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียน
ไดแสดงออกในทางที่ดีงามอยูเสมอ 
 ดวงมณี  ศรีสุริยชัย  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินงานพัฒนาวินัยดานการแตงกาย  
โรงเรียนบานมะมัง  อําเภอพลับพลาชัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต 2  ภายใต
กรอบการศึกษา  2  ดาน  คือ  ดานความถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายของโรงเรียน  และ
ดานความเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด  โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ  พบวา
การดําเนินงานพัฒนาวินัยดานการแตงกายโรงเรียนบานมะมัง  อําเภอพลับพลาชัย  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  2  กอนการดําเนินงานนักเรียนมีปญหาขาดวินัยในดานการแตงกาย
ใน  2  ลักษณะ  คือ  ความถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายของนักเรียนบานมะมัง  และ
ความเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดกลุมผูรวมศึกษาคนควาจึงรวมกันกําหนด

กลยุทธการพัฒนาเพื่อแกปญหาดังกลาวโดยกําหนด  2  กลยุทธ  4  กิจกรรม  คือ  กลยุทธการมีสวนรวม  
ประกอบดวยกิจกรรมการรับนักเรียนบริเวณประตูหนาโรงเรียน  กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจําสัปดาห  
และกลยุทธการเสริมแรง  ประกอบดวยกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา  (โฮมรูม)  และกิจกรรมประกวด
นักเรียนตนแบบ  ผลการดําเนินงานพัฒนาทั้ง  2  ดาน  ปรากฏวาการดําเนินงานพัฒนาวนิยัการแตงกาย
นักเรียน  ดานความถูกตองตามระเบียบวาดวยเครื่องแตงกายของโรงเรียนประสบผลสําเร็จเปนอยางยิ่ง  
นักเรียนกลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแตงกายครบทุกคน  สวนการดําเนินงานพัฒนา
วินัยการแตงกายนักเรียนดานความเหมาะสมกับโอกาสและกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด  ประสบผลสําเร็จ
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เปนอยางดียิ่งเชนเดียวกัน  โดยนักเรียนกลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแตงกายไดเหมาะสม
กับแตละโอกาสและกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดครบทุกคน 
 รําเรียง  ออนนวม  (2549, หนา 57-58)  ไดศึกษาปญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียน
โรงเรียนบานมาบไผ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1  พบวา  ปญหาการรักษา
ระเบียบวินัยนักเรียนตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน  ในภาพรวม  3  ดานอยูในระดับนอย  
เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับนอย  เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงดังนี้  ดานการแตงกาย  ดานความประพฤติ
และดานการปฏิบัติตน  ตามลําดับ 
 สิทธินันท  มลชู  (2550, หนา 76-77)  ไดศึกษาปญหาการประพฤติผิดวินัยและแนวทาง                    
ในการพัฒนาวินัยนักเรียน  โรงเรียนบานปายุบ  (บุนกีประชานุเคราะห)  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  พบวา  ปญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย  
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก  ดานปฏิบัติตน  ดานความประพฤติ  และดานการแตงกาย  
ปญหาการประพฤติผิดวินัยจําแนกตามสถานภาพของครู  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการแตงกาย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จําแนกตาม
ระดับชวงชั้นของนักเรียน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แนวทาง 
การพัฒนาวินัยของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูฝายปกครองและครูผูสอน  ดานการแตงกาย 
ใหครูตักเตือนทุกครั้งเมื่อพบเห็น  ดานความประพฤติ  โรงเรียนควรสงเสริมกิจกรรมที่ทําใหนักเรียน
ไดแสดงออกในดานที่ดีงามอยูเสมอ  ดานการปฏิบัติตน  ผูปกครองกับโรงเรียนควรชวยกันแกไขปญหา
ดานการปฏิบัติตนของนักเรียน 
 พิมลวรรณ  พรหมกตัญู  (2550, หนา 130-132)  ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงาน
เสริมสรางวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบ  โรงเรียนคามวิทยา  อําเภอจังหาร  จังหวัดรอยเอ็ด  
ประกอบดวย   3  ดาน   คือดานความรับผิดชอบในการแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน  
ดานความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  และดานความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  โดยใช
กิจกรรมแกไขพฤติกรรมของนักเรียน  5  กิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  กิจกรรมพี่สอนนอง  
กิจกรรมแบงเขตรับผิดชอบทําความสะอาด  กิจกรรมดาวเด็กดี  และกิจกรรมประกวดนักเรียนวินัย
ดีเดน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนทั้งหมดมีความรับผิดชอบในการแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน  
ความรับผิดชอบตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในภาพรวมดีขึ้น 
 นิเวศน  เติมประชุม  (2550, หนา 108-109)  ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสราง
วินยันกัเรยีนดานความรบัผิดชอบ  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อําเภอพรเจริญ  จงัหวัดหนองคาย  ประกอบดวย
ความรับผิดชอบดานการแตงกายและการตรงตอเวลา  โดยใชกิจกรรมการประชุมระดมสมอง                          
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การทําเงื่อนไข  การตระหนักรูในตนเอง  และการประกวดคนดีศรีพรเจริญ  ผลการศึกษาพบวา                    
ความรับผิดชอบดานการแตงกาย  และการตรงตอเวลา  โดยรวมอยูในระดับดี 
 รัตนติญาภรณ  บัววัฒนะ  (2551, หนา 79 - 81)  ไดศึกษาพฤติกรรมการทําผิดวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบรีุ เขต 2  ตามทัศนะของครูผูสอน  
พบวา  ระดับพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย  จําแนก
รายดาน  ปรากฏวา  ปญหาพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียนดานการแตงกาย  ไดแก  นักเรียน
ชายปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกง  นักเรียนหญิงไวผมไมตรงกับระเบียบของโรงเรียน  และนักเรียน
ใสรองเทาแตะไปโรงเรียน  ตามลําดับ  ปญหาพฤติกรรมการทําผิดวินัยของนักเรียนดานความประพฤติ  
ไดแก  นักเรียนสงงานที่มอบหมายชากวาเวลาที่กําหนด  นักเรียนพูดคําหยาบ  และนักเรียนทิ้งขยะ
ไมเปนระเบียบ  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํผิดวินัยของนักเรียนจําแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน
ดานการแตงกายและดานความประพฤติ  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ไบรอัน  (Bryant, 1978, p. 6424)  ไดศึกษาวิเคราะหทัศนะและการปฏิบัติจริงของผูบริหาร
โรงเรียนรัฐบาลในมลรัฐจอเจีย  สหรัฐอเมริกา  เกี่ยวกับแนวทางวิธีในการแกปญหาพฤตกิรรมนกัเรยีน  
โดยการลงโทษทางกาย  ผลการวิเคราะหปรากฏวา  การแกปญหาทางวินัยดวยการลงโทษทางกาย  
คือเฆี่ยนตี  เปนการแกปญหาที่ผิด  เนื่องจากจะไดผลในเชิงนิเสธมากกวากลาวคือ  เกิดความขัดแยงขึ้น 
 สคริฟเวน  (Scriven, 1981, p. 80)  ไดวิจัยเกี่ยวกับความเขาใจของผูใหคาํปรกึษาในโรงเรยีน
ที่มีตอวินัยนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐโอไฮโอ  โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหคําปรึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐโอไฮโอเกี่ยวกับบทบาทและปญหาเกี่ยวกับวินัยในโรงเรียน  พบวา
ผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษายินดีและเต็มใจที่จะเขาเกี่ยวของกับการรักษาวินัยของโรงเรียน

และนอกจากนั้นยังพบวา  กฎในโรงเรียนที่เข็มงวด  ไมสามารถที่จะชวยลดปญหาทางวินัย
ของโรงเรียนไดเลย  การทํางานรวมกับผูปกครอง  การเยี่ยมเยียนสําหรับนักเรียนที่มีปญหาทางวินัย
จะเปนวิธีชวยแกปญหาทางวินัยของโรงเรียนได 
 ไรซ  (Rice, 1981, p. 3863-A)  ไดเปรียบเทียบความเขาใจระหวางนักเรียนผูปกครอง  ครู  
ผูบริหารโรงเรียนตอระเบียบวินัยของโรงเรียน  โดยทําการสํารวจโรงเรียนแตละภาคภูมิศาสตร
ทั้ง  4  ภาคของสหรัฐอเมริกา  พบวา  ส่ิงที่เปนปญหา  คือ  นักเรียนขาดความสนใจ  ปญหาการเงิน  
ระเบียบวินัยของโรงเรียน  และผูปกครองขาดความสนใจ  และเพิ่มปญหามากและสําคัญที่สุด  คือ  
การที่นักเรียนขาดความสนใจ  ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
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 ดินกินส  (Dinkins, 1982, p. 2947)  ศึกษาปญหาทางวินัยของนักเรียนและมาตรการ
ในการแกไขในโรงเรียนที่พบนอยที่สุด  คือ  การขาดเรียน  การหนีช่ัวโมงเรียนไมเคารพผูบริหาร
โรงเรียน  และครู  สูบบุหร่ี  พูดจาหยาบคาย  แสดงกิริยาไมสุภาพ  และการทะเลาะวิวาท  สําหรับ
มาตรการในการแกไขนั้นพบวา  วิธีการที่ใชมากที่สุด  คือ  การพักการเรียน  และการไลออก  
นอกจากนั้นก็มีวิธีการอื่น ๆ รองลงมาไดแก  การกักบริเวณในโรงเรียน  การหนวงเหนี่ยวใหอยูใน
โรงเรียนหลังโรงเรียนเลิก  การเฆี่ยนตี  และการมอบหมายงานใหทํา  เปนตน 
 มัคมูแลน  (McMullen, 1985, p. 616)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวินัยและระบบการจัดการ                
ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย   และมัธยมศึกษาตอนตนในเขตเมือง  
เพื่อเนนการพัฒนาวัยรุน  พบวา  ปญหาทางวินัยสวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของโรงเรียน  
เพราะนักเรียนตองการสิ่งแวดลอมที่ดี  ยืดหยุนได  โรงเรียนใหความสนใจเอาใจใส  และมีระเบียบ
วินัยการวิจัยไดสนับสนุนใหโรงเรียนจัดระบบอยางมีประสิทธิภาพ  ไวดังนี้ 
   1)  ฝกครูใหสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการสอน    
    2)  สรางความสัมพันธใหเกดิภายในโรงเรยีน 
    3)  กําหนดความรับผิดชอบตอปญหาโดยการใหคําปรึกษา  กําหนดแนวทางของ
พฤติกรรม 

  4)  พิจารณาแกไข  ปรับปรุงระเบียบวินยั  และจํากดัขอบเขตการทําผิด  
   5)  กําหนดโครงการใหนกัเรยีนหยุดพักการเรียนชั่วคราวในโรงเรียน  

 6)  วางแผนพฒันาผูทําผิดบอย ๆ แตละคนเปนอยางด ี    
  7)  ใหผูปกครองมีสวนรับรูและเกีย่วของในการรักษาระเบียบวินยัของโรงเรียน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  จะเห็นไดวา              
การประพฤติผิดวินัยของนักเรียนทางดานการแตงกาย  ความประพฤติ  การปฏิบัติตน  และความรับผิดชอบ
ของนักเรียน  เกิดจากตัวนักเรยีน  ครู  อาจารย  ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง  บิดา  มารดา  เพื่อนนักเรียน  
บรรยากาศทั้งภายในและภายนอก  ชุมชน  รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและเทคโนโลยี  
การแกไขปญหาจะตองไดรับความรวมมืออยางเปนระบบจากบุคลากรทุกฝาย  โดยเฉพาะบิดา  มารดา
ผูปกครอง  ครู  อาจารย  ที่เปนหนวยปฏิบัติการโดยตรงที่จะตองตระหนักถึงภาระหนาที่ในการสราง
และพัฒนาวินัยใหนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนดํารงชีวิตอยูไดอยางถูกตองดีงาม  มีความเปนเอกลักษณ
ของชาติ  อยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพอยางยั่งยืน  ดังนั้นการศึกษา
การบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  เปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตอไป 
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2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  (2531, 
หนา 76-110)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับความประพฤติดานวินัย
ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  
ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดตัวแปรที่ศึกษา  คือ 
 2.8.1  ดานการแตงกาย ระเบียบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ยึดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรยีนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2531  เปนแมบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายใหนักเรียนแตงกาย  
ในลักษณะสุภาพสะอาด  ประหยัด  เหมาะสมกับสภาพและวยัของนักเรียน  จึงกําหนดใหนักเรียน
ตองแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนที่กําหนด  ดังตอไปนี้   
      1)  ระเบียบวาดวยเครื่องแบบและการแตงกายระดับอนุบาล  เส้ือชาย หญิง  ผาสีขาว 
แบบคอเชิ้ต  แขนสั้นเหนือศอก  5  เซนติเมตร  ปกอักษรยอที่หนาอกเบื้องซายขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.5  เซนติเมตร  กางเกงสีกากีขาสั้น  กระโปรงผาสีกรมทาแบบจีบทบรอบเอว  รองเทาหนังสีดํา
หรือผาใบ  ถุงเทาสีขาว  แบบหุมสนหุมปลายเทามีสายรัดหลังเทา  ถุงเทาสั้นสีขาวเรียบไมมีลวดลาย 
(ถาสถานภาพของครอบครัวยากจนไมเอื้อใหสวมรองเทาแตะไดโดยอนุโลม)  ทรงผมนักเรียนชาย
ตัดทรงนักเรียนดานหลังเกรียนติดหนังศีรษะ  ดานหนายาวไมเกิน  3  เซนตเิมตร  นกัเรยีนหญงิทรงผม
นักเรียนยาวไมเกินติ่งหู ไมซอย ไมตัดทรงผมมา  
   2)  ระเบียบ  วาดวยเครื่องแบบและการแตงกาย  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนตน  เครื่องแบบและการแตงกายนักเรียนชาย   ผมนักเรียนชายทรงนักเรียนดานหลังเกรียน             
ติดหนังศีรษะ  ดานบนไมหนา และดานหนายาวไมเกิน  3  เซนติเมตร  และมีความยาวไดสัดสวนกัน
ไมลาดเอียง  การไวผมยาว  (การไวทุกข)  ใหปฏิบัติดังนี้ ตองไวทุกขใหกับพอ  แม  ปู  ยา  ตา  ยาย  เทานั้น      
ตองยื่นคํารอง  และสําเนาใบตายของผูไวทุกขแกประธานฝายกิจการนักเรียน  เส้ือเปนแบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  
ผาขาวเกลี้ยงไมบางเกินสมควร  ผาอกตลอด  สาบที่อกเสื้อกวาง  4  เซนติเมตร  ใชกระดุมขาวแบนกลม 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ไมเกิน  1  เซนติเมตร  จํานวน  5  เม็ด  แขนสั้นเพียงศอก  ชวงตอระหวาง
แขนเสื้อ  และไหลอยูบนชายไหลไมตกลงมา  มีกระเปาไมมีฝาปด  ติดแนวราวนมเบื้องซาย  1  ลูก  
กระเปากวาง  8 – 12  เซนติเมตร  และลึก  10 – 15  เซนติเมตร  ตามขนาดของเสื้อดานหลังไมมีจีบ
หรือสาบกางเกงเปนแบบทรงไทย  ใชผาสีกากีขาสั้นเพียงเหนือเขาพนกลางสะบาหัวเขา  5  เซนตเิมตร  
เมื่อยืนตรง  สวนกวางของกางเกงหางจากเขา 8 –12  เซนติเมตร ตามขนาดของขา  ปลายขาพับ
เขาขางในเปนแถบกวาง  5  เซนติเมตร  ผาตรงสวนหนาใชซิบมีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1  ลูก  
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ไมมีกระเปาหลัง  มีหูกางเกงไวสอดเข็มขัด  6 - 7  หูเข็มขัด  ใชสายหนังสีน้ําตาลกวาง  3 - 4  เซนติเมตร  
หัวเข็มขัดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสีทอง  หรือหัวเข็มขัด  รองเทาลูกเสือเปนรองเทาหุมสนชนิดผูกเชือก
พื้นเรียบหนังเกลี้ยงหรือผาใบสีน้ําตาล  ถุงเทาแบบธรรมดาสีน้ําตาลไมมีลวดลาย เส้ือ  นักเรียน
ตองปกสวนตาง  ดังนี้  ชื่อ - ชื่อสกุล  ปกเหนือกระเปา  ตัวอักษรเปนแบบธรรมดาไมมีลวดลาย  
ความสูง  1  เซนติเมตร  ชื่อโรงเรียนและเลขประจําตัว  ปกดวยตัวเลขไทย  ดานนอกเบื้องขวา
ในแนวเดียวกับชื่อ  สกุล  ความสูง  1  เซนติเมตร  จุดบอกระดับชั้น  ปกที่อกเสื้อซาย  เปนวงกลม  
ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.5  เซนติเมตร  ปกเต็มวงกลมเหนือชื่อ  1.5  เซนติเมตร  ตามระดับชั้นดังนี้  
ระดับชั้น ม.1  มี  1  จุด  ระดับชั้น  ม.2  มี  2  จุด  เรียงตามแนวนอน  ระดับช้ัน  ม.3  มี 3  จุด  
เรียงตามแนวนอน  เครื่องแบบลูกเสือ  ใชเครื่องแบบตามระเบียบลูกเสือแหงชาติ 
     เครื่องแบบและการแตงกายนักเรียนหญิง  ผมตองตัด  ไมซอย ไมรวบผม  
ไมไวผมมา  หรือผมแบบตาง ๆ  นอกจากที่ทางโรงเรียนกําหนดใหไว  ผมสั้นยาวเทากันตลอดทั้งดานหนา  
และดานหลังปลายผมดานหนามีความยาวระดับติ่งหู  ปลายผมดานหลังมีความยาวเหนือขอบบน
ของปกเสื้อดานหลัง  ถาใชกิ๊บติดผมใหใชสีดําเทานั้น  เสื้อ  ตัดดวยผาขาวเกลี้ยง  ไมบางเกินสมควร 
(ขนาดผาโทเร)  แบบคอพับในตัว  ผาอกลึกพอสวมศีรษะไดสะดวก  ตลบสาบ  เขาขางใน  ขนาดปก
กวาง  10  เซนติเมตร  ใชผาสองชั้น  เย็บแบบเขาถํ้าแขนยาวเพียงเหนือขอศอกปลายแขนจีบเล็กนอย  
ปลายแขนประกอบดวยผาสองชั้นกวาง  3  เซนติเมตร  ความยาวของตัวเสื้อ  วัดจากขอมือเมื่อยืนตรง
ระยะตั้งแต  10 - 15  เซนติเมตร  ชายขอบเสื้อดานลางมีรอยพับไมเกิน  3  เซนติเมตร  ขนาดของเสื้อ
ตั้งแตใตแขนถึงขอบลางมีความกวางหางจากลําตัวขางละ  4 – 5  เซนติเมตร  ริบขอบลางดานหนาขางขวา 
ติดกระเปาขนาดกวาง  8 – 12  เซนติเมตร  ลึก  10 – 15  เซนติเมตร  ตามสวนขนาดของเสื้อ  ปากกระเปา
พับเปนริมกวางไมเกิน  2  เซนติเมตร  คอผูกดวยคอซองสีกรมทาหรือสีน้ําเงินเขมหรือดําตามสีกระโปรง  
สามเหลี่ยมคอซอง  กวางตั้งแต  5 – 8  เซนติเมตรยาว  30 – 100  เซนติเมตร  ผูกดวยเงื่อนกลาสี
หมายเหตุ  เสื้อชั้นในใชแบบเต็มหลัง  ถาใชแบบบราเซียตองสวมชุดชั้นในคอกลมทับอีกชั้น 
กอนจะสวมเครื่องแบบ  จุดบอกระดับ  ปกที่อกเสื้อเบื้องซายเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.5  
เซนติเมตร  ปกเปนวงกลมเหนือชื่อ  1.5  เซนติเมตร  ตามระดับชั้นดังนี้  ระดับชั้น  ม.1  มี 1  จุด  
ระดับชั้น  ม.2  มี  2  จุด  เรียงตามแนวนอน  ระดับชั้น  ม.3  มี 3  จุด  เรียงตามแนวนอน  กระโปรง 
ใชผาสีกรมทาหรือสีน้ําเงินแกเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลายเนื้อผาไมหนาแบบยีนสหรือไมบางเกินไป

แบบผาจอรเจีย  ดานหนา  และดานหลัง  จีบละ  6  จีบ  แบงเปนขาง ๆ ละ  3  จีบ  หันจีบออกดานนอก  
แลวเย็บเกล็ดทับจีบต่ําจากขอบลงมา  6  เซนติเมตร  ความหางแตละจีบเวนระยะพองาม  และ
ปลายตองไมสอบเขา  หรือเล็กกวาสวนกลาง  ความยาวของกระโปรงใหคลุมเขาลงไป  5  เซนติเมตร  
กระโปรงมีขอบเอวธรรมดา  ขนาดเอวตองพอดีไมหลวมเมื่อนุงแลวขอบกระโปรงตองไมต่ํากวา
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ระดับสะดือ  รองเทาและถุงเทา  รองเทาเปนแบบหุมสน  ปลายหัวมนชนิดมีสายรัดหลังเทา  ทําดวย
หนังสีดํา  ไมมีลวดลาย  สนสูงไมเกิน  3  เซนติเมตร  สําหรับชุดพลศึกษาใหใสรองเทาผาใบสีขาว  
ไมมีลวดลาย  ผูกเชือกสีขาวถุงเทา  เปนเสนดาย  หรือสักหลาด  หรือไนลอนสีขาวไมมีลวดลาย  หรือ
สีตกแตงอยางอื่น  เครื่องประดับ  หามใชเครื่องประดับที่มีคาหรือเพื่อความสวยงาม  ทั้งนักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย  เครื่องใชที่พออนุโลมใหใชได  มีดังนี้  นาฬิกาขอมือ  หามใชสีฉูดฉาด  หรือมีลวดลาย 
สรอยคอ  สรอยคอที่ทําดวยเงินหรือสแตนเลส  แตตองใสซอนไวในเสื้อ  แหวน  พระ  ที่ไมใชทองคํา
หรือมีพลอยประดับ  ตางหู  นักเรียนหญิงที่เจาะหูใหใชที่เสียบที่เปนหมุดหามใชชนิดที่เปนหาง
หรือมีสายหอย  เครื่องแบบเนตรนารี  ใหใชเครื่องแบบตามระเบียบคณะลูกเสือแหงชาติ 
 สรุปไดวา  การแตงกายนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1  เปนการแตงกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย
การแตงเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2531  และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2551  โดยคํานึงถึง
ความเปนระเบียบเรียบรอย  ถูกตองเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเปนสําคัญ  

2.8.2  ดานความประพฤติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2548, หนา 17)  นักเรียนตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้  
หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียนเลนการพนัน  จัดใหมี
การเลนการพนัน  หรือมั่วสุมในวงพนันพกอาวุธหรือวัตถุระเบิดซื้อ  จําหนาย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ส่ิงมึนเมา  บุหร่ี  หรือยาเสพติด  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  
หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอ่ืน  เตรียมการหรือ
กระทําการใด ๆ อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  
แสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ซ่ึงไมเหมาะสมในที่สาธารณะ  เกี่ยวของกับการคาประเวณี 

 นักเรียนจะตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน  ความประพฤติตอไปนี้  
ถือวาไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน  การแตงกายเครื่องแบบนักเรียนเพียงสวนหนึ่ง  คือ
การแตงกายแบบปลอยชายเสื้อในที่สาธารณะหรือไมปกเสื้อใหครบตามที่โรงเรียนกําหนด  การใช
เครื่องสําอางหรือส่ิงแปลกปลอมเพื่อเสริมความสวยงาม  การแตงเครื่องแบบนักเรียนเขาไป
ในโรงมหรสพหรือสถานบันเทิง  เวนแตนักเรียนที่พักอยูในสถานที่นั้น  หรือโรงเรียนมีคําสั่ง
เปนคราว ๆ ไป  การเขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานเริงรมย  หรือสถานที่อื่นใด  
ที่ลักษณะคลายคลึงกัน  เชน  บาร  ไนทคลับ  สถานอาบอบนวด  บอนการพนัน  สนามมา  โรงรับจํานํา  
ดิสโกเธค  เวนแตนักเรียนที่พักอยูในสถานที่นั้นหรือโรงเรียนมีคําสั่งเปนคราว ๆ ไป  การเขาไป
ในที่คาประเวณี  เวนแตที่พักอยูในสถานที่นั้น  หรือเขาไปเยี่ยมญาติที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น  
การคบคาสมาคมกับหญิงประพฤติเพื่อคาประเวณี  เวนแตเปนญาติใกลชิดกับหญิงนั้น  การประพฤติตน
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ในทํานองชูสาว   มีวัตถุระเบิด  หรืออาวุธ  หรืออุปกรณที่เจตนาใหเปนอาวุธ  หรือซอนเรนไว
เพื่อประทุษราย  หลบหนีการเรียน  หรือหลีกเลี่ยงการเรียน  แสดงกิริยาวาจาอยางใดอยางหนึ่ง
ที่ไมเปนสุภาพชน  มีสวนรวมหรือเลนพนันทุกชนิด  มั่วสุม  หรือกอความเดือดรอน  รําคาญแกผูอ่ืน
ดวยวิธีใดก็ตาม  สูบบุหร่ี  สูบกัญชา  เสพสุราของมึนเมาตาง ๆ ติดสารระเหยและสิ่งเสพติดทุกชนิด
หรือมีไวในครอบครอง  เที่ยวเตรในเวลากลางคืน  ระหวาง 22.00  น. ถึง  04.00  น. ของวันรุงขึ้น  
เวนแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง  หรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียน  เมื่อพบครูหรือผานครู
ไมแสดงความเคารพหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ  ครอบครอง  หรือซอนเรนรูปภาพ  หรือหนังสือ  
ส่ือลามก  อนาจารตาง ๆ ประพฤติตนใหเปนที่เสื่อมเสียเกียรติยศ  ช่ือเสียงของโรงเรียน  
 สรุปไดวา  การแสดงพฤตกิรรมของนักเรียนที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  ในสิ่งที่              
ไมควรประพฤติแลวนักเรียนมีพฤติกรรมนั้น ๆ ไดแก  ปญหาการหนีเรียน  ขาดเรียน  ปญหา                          
การมาโรงเรียนสาย  เลนการพนัน  ทุจริตในการสอบ  ลอกการบานกัน  ปญหาการเสพสุราหรือ
ส่ิงเสพติดใหโทษ  ปญหาชูสาว   ปญหาการทะเลาะวิวาท  ปญหาการลบหลูดูหมิ่นครู  ปญหาการลักทรัพย  
ปญหาการพูดคําหยาบ 
  2.7.3  ดานการปฏิบัติตน  นักเรียนจะตองเวนจากการประพฤติไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
นักเรียนจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนในหมวดเครื่องแตงกายนักเรียน  
หามนักเรียนคบกับเพื่อนอันธพาล  หรือชักนําเขามาในโรงเรียน  เมื่อข้ึนบนอาคารเรียน  นักเรียน
จะตองเดินเขาแถวใหเปนระเบียบทุกครั้ง  การเปลี่ยนหองเรียนในหองปฏิบัติการ  นักเรียนจะตอง
เดินแถวใหเปนระเบียบทุกครั้ง  ไมเลนกันบนอาคารเรียน  นักเรียนจะตองไมทําลายทรัพยสินของ
โรงเรียน  หากเกิดการเสียหายตองชดใชในราคาปจจุบัน  นักเรียนจะตองไมนําทรัพยคนอื่นมาเปน
ของตน  ในกรณีที่เก็บของไดตองนํามาใหอาจารยเพื่อประกาศหาเจาของตอไป  นักเรียนจะตองสามัคคี
ไมขมเหงรังแกกัน  ผูใดฝาฝนจะไดรับโทษขั้นรายแรง  นักเรียนตองหลีกเลี่ยงนักเรียนจะตองหลีกเลี่ยง
การประพฤติทํานองชูสาวอยางเด็ดขาด  ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษขั้นรายแรง  นักเรียนจะตองเคารพ
เชื่อฟงครูอาจารยทุกทานดวยความสุจริตใจ  นักเรียนจะตองรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน  การกระทําใด ๆ 
ที่ทําใหโรงเรียนเสื่อมเสียช่ือเสียงจะตองรับโทษขั้นรายแรง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 10 - 11) 
 สรุปไดวา  การปฏิบัติตนที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียนซึ่งเปนการกระทํา
ที่ไมรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามในสิ่งที่นักเรียนควรกระทํา  แตทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงของตนเองและ
โรงเรียน  ไดแก  ปญหาการมีสัมมาคารวะ  ปญหาการแสดงความเคารพ  ปญหาการสํารวมทั้งกาย  
วาจา  และใจ  ปญหาการไมเดินแถวเขาชั้นเรียน  ฝาฝ ืนกฎระเบียบของโรงเรียน  กฎจราจร  ทรงผม  
ทาเล็บ  เล็บยาว  ไมรักการเรียน  ไมรวมกิจกรรมโรงเรียน 
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 2.7.4  ดานความรับผิดชอบ  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2544, 
หนา 11-12)  ความรับผิดชอบเปนการแสดงออกถึงความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของนักเรียน
ทั้งในสวนที่ศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ประกอบดวยพฤติกรรมดังตอไปนี้  
เอาใจใสและเพียรพยายามในการทํางาน  ยอมรับในการกระทําของตนเอง  ชวยเหลืองานสวนรวม
ดวยความเต็มใจ  รูจักหนาที่และทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนและรักษาสิทธิ
ของตนเอง  ตรงตอเวลาเคารพตอกฎระเบียบ  กฎเกณฑ  ดูแลรักษาสวนรวมเหมือนเปนของตน  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  (พิมลวรรณ  พรหมกตัญู, 2550, หนา 26)  ความรับผิดชอบของนักเรียน  
ประกอบดวยความรับผิดชอบในการเลาเรยีน  ขยันหมั่นเพียร  อดทน  และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ทันเวลา  ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา  มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา  ไมทะเลาะวิวาท
กับโรงเรียนอื่น  รักษาชื่อเสียงของโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางเต็มที่  ความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว  มีความตั้งใจชวยเหลืองานตาง ๆ ภายในบานตามความสามารถของตนเองและรูจัก
แสดงความคิดเห็น  ปฏิบัติตนเพื่อความสุขและชื่อเสียงของครอบครัว  ความรับผิดชอบตอสังคม  
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและสังคม  บําเพ็ญประโยชนและสรางสรรคความเจริญใหแก
ชุมชนอยางเต็มที่  ชวยสอดสองพฤติกรรมของบุคคลที่เปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ  นําความรู
และความสามารถไปชวยแกปญหาของสังคม 
 สรุปไดวา  การแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของนักเรียนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาเลาเรียน  การตั้งใจเรียน  การทํางาน  การทําการบานสงครู  การเตรียมอุปกรณการเรียน  
แบบเรียนใหครบถวน  การรักษาความสะอาดในชั้นเรียนและบริเวณโรงเรียน  รักษาทรัพยสมบัติ
ของโรงเรียน  รวมทั้งการจอดรถใหเปนระเบียบ  ผูวิจัยกําหนดตัวแปรตน  ดังนี้  ตําแหนง  จําแนกเปน
ผูบริหารและครูที่ปรึกษา  ที่ตั้งสถานศึกษาจําแนกเปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1 
 


