
 

 
 
 
 

 งานกิจการนักเรียนนับวาเปนงานท่ีเริ่มต้ังแตเมื่อรับนักเรียนเขาศึกษา  ณ  สถานศึกษา
ตางๆ เรียบรอยแลว  โรงเรียนหรือสถานศึกษาแตละแหงจักตองรับหนาท่ีดูแลนักเรียนท้ังใน
และนอกโรงเรียนอยางท่ัวถึง  ควบคูไปกับการจัดการศึกษาใหครบถวนตามกระบวนการเรียนรู  ซึ่ง
กําหนดไวในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  อันกอปรไปดวย
การจัดเน้ือหา  สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  พรอมกับฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชญิ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  และทําเปน  จนเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง  รวมท้ังสรางเสริมใหการจัดกิจการนักเรียนเปนระบบและมีระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  และเพ่ือใหบรรลุยังประสิทธิผลท่ีกําหนดเปนเปาหมายของงานกิจการนักเรียนอยาง
แทจริง  สถานศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดระเบียบวินัยของสถานศึกษาใหรัดกุม  เปนประโยชน
สําหรับการปกครองและสรางวินัยอันดีงามแกนักเรียนใหประพฤติและปฏิบัติตาม  ท้ังน้ีเพราะ
การปกครองและการสรางวินัยท่ีดีแกนักเรียนกอใหเกิดการปลูกฝงคณุธรรมและคานิยมท่ีดีงาม  
อันจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพท่ีเปนประโยชนแกตนเองสืบไป 
 

การปกครองนักเรียน 
 เปนงานท่ีสําคัญประการหน่ึงของการบรหิารกิจการนักเรียน  ชวยสงเสริมใหนักเรียน
มีกฎระเบียบและวินัยในตนเอง  และรูจักกติกามารยาทในสังคม  สามารถอยูรวมกับคนใน
สังคมไดอยางมีความสขุ  เปนท่ียอมรับนับถือและนาเชือ่ถือสําหรบับุคคลอื่นผูพบเห็น  ทําให
สรางเสริมชื่อเสียงและเกียรติยศแกสถานศึกษา  จึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร  ครูอาจารย  และ
นักเรียนทุกคน  จะตองรวมดวยชวยกันรักษา  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครดั  
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ความหมายของการปกครองนักเรียน 
 การปกครองนักเรียน  หมายถึง  การปกปอง  คุมครอง  ดูแลรักษา  รวมท้ังใหการ อบรม
ศีลธรรม  จรรยามารยาทอนัดีงามแกนักเรียนของโรงเรียน และใหนักเรียนสามารถปกครอง
กันเองไดอีกดวย 
 สนอง  สุวรรณวงศ (2529 : 109)  ใหความหมายวา  การปกครองนักเรียน  หมายถึง  
การปกครอง คุมครอง ดูแล รักษา รวมท้ังการใหการฝกอบรมทางดานศีลธรรม จรรยา  มารยาท
อันดีงามใหแกนักเรียน  เพ่ือใหสามารถใชชีวิตอยูในโรงเรียนและในสังคมไดอยางมีความสุข 
 เสริมวิทย  ศุภเมธี (2531 : 227)  ไดใหความหมาย  การปกครองงานดานกิจการนักเรียน
คือ  การใหความคุมครองดูแลงานดานกิจการนักเรียน โดยนักเรียน และเพ่ือนักเรียน  ซึ่งเปนการ
ฝกการปกครองระบอบประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ  โดยมีครูอาจารยเปนท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือ  
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปกครองนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค 
 
ความมุงหมายของการปกครองนักเรียน 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย  มีความยุติธรรม  ไมเบียดเบียนผูอื่น  
มีความรับผิดชอบตอตนเองตอครอบครัวและสังคม 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา  และพระมหากษัตริย  มีความรูและเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
ตลอดจนการธํารงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ 
 3.  เพ่ือใหนักเรียนเคารพตอกฎหมายและกติกาของสังคม  รูจักทํางานเปนหมูคณะ  
มีความสามัคคี  รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม  รูจักแกปญหาดวยสันติวิธีอยางมหีลักการและ
เหตุผล ใชเสรีภาพของตนในทางสรางสรรคบนรากฐานแหงกฎหมาย จริยธรรมและศาสนา 
 4.  เพ่ือใหนักเรียนรูจักปกครองกันเองในรูปของคณะกรรมการนักเรียน 
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 5.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย  รูจักสิทธิหนาท่ี
ของตนเอง  และเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น 
 

หลักการปกครองนักเรียน 
 กรมสามัญศึกษา (2530 : 25)  กลาววา  หลักการปกครองนักเรียนท่ีนิยมใชในปจจุบันมี 
2 ประการดังน้ี  คือ 
 1.  หลักการควบคุม  คอื  โรงเรียนใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนเครื่องมือควบคุม
พฤติกรรมของนักเรียนใหเปนไปตามขอตกลงท่ีกําหนดไว  เมื่อมีการกระทําผิดไปจากขอตกลงนั้น  
จะมีการลงโทษตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว  คือ  ต้ังแตวากลาวตักเตือน เฆี่ยน ทําทัณฑบน  สั่งพัก
การเรียน  ใหออก  และคัดชื่อออก  อยางใดอยางหนึ่งตามลักษณะความผิดท่ีไดกระทําลงไป 
 2.  หลักการพัฒนาและสงเสริม  คือ  การท่ีโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมตางๆ 
โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนพ้ืนฐาน  เพ่ือสงเสริมหรือกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค  สภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ มีประโยชนชวยนักเรียนไดพัฒนาความถนัด  
ความสามารถพิเศษ  ทําใหนักเรียนรูสึกวาตนมีคุณคา  และมีแรงจูงใจท่ีจะประพฤติดี 
 

บทบาทของผูบริหารในการปกครองนักเรียน 
 ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองรับภารกิจดูแลและบริหารงานในสถานศึกษาใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  ต้ังแตงานบริหารบุคลากรอันไดแก  ครูอาจารย  เจาหนาท่ี/พนักงาน  
นักการภารโรง  นักเรยีน  และยังตองดูแลงานดานอื่นๆ  เชน  งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  
ตลอดจนงานอ่ืนๆ อีกจิปาถะ  ดังน้ันผูบริหารจึงจําตองมีผูชวยฝายตางๆ  อาทิ  ฝายวิชาการ  
ฝายกิจการนักเรียน  ฝายอาคารสถานท่ี  ฝายประชาสัมพันธ  เปนตน  เพ่ือชวยใหการดําเนินงาน
ของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 สําหรับการปกครองนักเรียน  นอกจากจะเปนความรับผิดชอบของผูบริหารโดยเฉพาะแลว  
และเพ่ือใหการดูแลนักเรียนเปนไปอยางท่ัวถึงดังกลาวในเบ้ืองตน  ผูบริหารก็อาจจะมอบหมาย
ใหผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง  หรือฝายกิจการนักเรียน  ทําหนาท่ีรับผิดชอบและดูแลนักเรียน



 

 1.  อบรมศีลธรรม  จรรยามารยาท  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 2.  ปกครองดูแล  ใหความอบอุน  และความปลอดภัยแกนักเรียนในขณะอยูใน
โรงเรียน 
 3.  ใหคําแนะนําในดานความประพฤติของนักเรียนและครู  ใหสามารถปรับตัวเขา
กับสังคมและระเบียบประเพณีท่ีตนสังกัดอยู 
 4.  วางแผน  ควบคุม  และแกปญหาการมาโรงเรียนของนักเรียน  และการมาทํางาน
ของคร ู
 5.  วิเคราะหและวิจัยปญหาของนักเรียนท่ีมีปญหารายบุคคล  เพ่ือประสานงานกับ
ฝายแนะแนวใหนักเรียนประสบความสําเร็จตามอัตภาพ 
 6.  วางแผนติดตามผลนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนไปแลว  เพ่ือปรับปรุงดานการ
ปกครองใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 7.  วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล  สถิติเกี่ยวกับการปกครองใหเปน
ปจจุบัน  เพ่ือปองกันแกปญหา และนําไปใชในการแนะแนว 
 8.  ประสานงานกับผูปกครอง  และรวมมือกันแกปญหาของนักเรียน   
 ดวยเหตุน้ี  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูชวยฝายปกครอง  จึงครอบคลุมเก่ียวกับ
ความประพฤติของนักเรียนในหลายๆ ดาน  เพ่ือใหนักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดีน่ันเอง 
 

การสรางวินัยแกนักเรียน 
 วินัยในโรงเรียน  หมายถงึ  การรูจักปกครองตนเอง  การกระทําตามระเบียบหรือ
ขอบังคับตางๆ เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของผูปฏิบัติคือนักเรียน  และเห็นคุณคาท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติ  อันจะนํามาซึ่งความสุข  ความเสมอภาคแกสมาชิกทุกคนในสังคมน้ัน 
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 พนัส  หันนาคินทร (2524 : 248)  ไดใหความหมายของวินัยวา  วินัยในโรงเรียน
หมายถึง  การรูจักปกครองตนเอง  การกระทําตามระเบียบหรือขอบังคับตางๆ เกิดขึ้นโดย
ความสมัครใจของผูปฏิบัติคือนักเรียน  ไดมองเห็นคุณคาแลววาการปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับ
ท่ีโรงเรียนสรางขึ้นไว  และตัวเองก็เห็นพองดวยน้ัน  เปนสิ่งท่ีธํารงไวซึ่งความสงบเรียบรอย  
อันจะนํามาซึ่งความสขุและความเสมอภาคแกสมาชิกทุกคนในสงัคมน้ัน    นักเรียนจะเห็นไดชัดวา
การที่แตละคนทําอะไรไดตามใจชอบนั้น  ในท่ีสุดจะกอใหเกิดความไมสงบขึ้น  สังคมน้ันจะ
กลายเปนสังคมปาเถื่อน  ไรระเบียบ  ไรศีลธรรม  คนออนแอจะถูกรังแกตลอดเวลา  ดังน้ันวินัย
ในโรงเรียนจึงเปนอํานาจท่ีจะรักษาความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกทุกคน  ในขณะเดียวกันเปน
เครื่องยืนยันสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนน้ัน 
 สนอง  สุวรรณวงศ (2529 : 114-115)  กลาวถึงวินัยวา  หมายถึง  กระบวนการ
ท้ังหลายที่จะนํามาสรางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหเกิดขึ้นแกนักเรียน  โดยอาศัยระเบียบ  กฎเกณฑ  
ขอบังคับตางๆ  ซึ่งทางโรงเรียนกําหนดขึ้นโดยตรง  หรือกําหนดรวมกันระหวางนักเรียนกับ
โรงเรียน  และสถาบันอื่นๆ  เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรบัยึดถือในการประพฤติปฏิบัติดวยความ
สมัครใจ  และมองเห็นคุณคาจากการปฏิบัติ  อีกท้ังสามารถรูจักควบคุมการปกครองตนเอง
เปนสําคัญ  ท้ังน้ีเพ่ือความสงบเรียบรอย  ทําใหเกิดความสงบสุขสาํหรับตนเองและสมาชิกใน
สถาบันและสังคมสวนรวม 
   ดวยนัยดังกลาว  จึงเห็นไดวา  การปกครองนักเรียนและการสรางวินัยแกนักเรียน
ในโรงเรียนมีจุดมุงหมายอยางเดียวกันกลาวคือ  ตองการปลูกปนใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี  
มีระเบียบวินัยในตนเอง  พรอมกับรูจักปกครองตนเองใหเปนคนดี  เกง  และมีความสุข  
สมกับเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต 
 
ความมุงหมายของการสรางวินัยแกนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 20-22)  ไดกลาวถึง
ความมุงหมายในการเสริมสรางวินัยแกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาไวดังน้ีวา  ความไมเปน
ระเบียบอันเกิดจากการขาดวินัย  นักเรียนจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา  
เชน  ไมแสดงความเคารพ  พูดจาหยาบคาย  ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน  รังแกผูอื่น  เปนตน  



 

 1.  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยปลูกฝงสิ่งท่ีดีงามท่ีเหมาะท่ีควรใหนักเรียนไดประพฤติ
ปฏิบัติ 
 2.  เปนการเตรียมตัวนักเรียนใหเปนพลเมืองดี  สามารถปกครองตนเองได  และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 3.  เปนการรักษาชือ่เสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน  ใหสมกับเปนสถาบันการศึกษา 
 กลา  ทองขาว (2525 : 136)  ไดใหความเห็นในเรื่องของความมุงหมายของวินัยใน
โรงเรียนไวดังน้ีคือ 
 1.  เพ่ือใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมโรงเรียน  เพราะทุกคนจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน  ยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามสิ่งควบคุมทางสังคมท่ีสมาชิกรวมกัน
กําหนดขึ้น  เชนเดียวกับบุคคลในสังคมท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามหนาท่ีของพลเมืองดีเพ่ือความ
สงบสุขของสงัคม 
 2.  เพ่ือเปนการปลูกฝงเจตคติ  พฤติกรรม  และฝกฝนจิตใจกับเด็กผูยังออนวัยให
เปนผูมีจิตสํานึกในการมีวินัยในตนเอง  สะสมเอาพฤติกรรมเชนอารยชนผูรักความมีวินัยไวแตยัง
เปนเด็ก  เพ่ือเขาจะไดเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
 ดังนั้นการเสรมิสรางวินัยแกนักเรียนจึงมีความมุงหมายใหนักเรียนปกครองตนเองได
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  รูจักเสียสละ
ประโยชนสวนตัวเพ่ือสวนรวม  การมีวินัยจะทําใหไดชื่อวาเปนคนดี (ดํารง  ประเสริฐกุล : 215) 
 

หลักการสรางวินัยในโรงเรียน 
 ภิญโญ  สาธร (2523 : 404)  กลาวถึงหลักการท่ัวไปในการรักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียนไว  ดังตอไปนี้ 
 1.  ครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ  ควรประชุมครูท้ังโรงเรียนรวมอภิปราย
ดวยกันเก่ียวกับระเบียบวินัย  และความคาดหวังทั้งหลายท่ีครูอยากไดจากเด็ก  เพ่ือใหครู
ทุกคนเขาใจตรงกัน  และรวมมือกันดูแลการรักษาระเบียบวินัย 
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 2.  ครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ  ควรเปดโอกาสใหครูทุกคนไดแสดง
การมีอํานาจ  มิใชถอืวาครใูหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการเทาน้ัน  ท่ีมีอํานาจแตเพียง   
ผูเดียวในโรงเรียน  ครูทุกคนจึงมีโอกาสชวยเหลือในการรักษาระเบียบวินัย 
 3.  สนับสนุนครูทุกคนท่ีดําเนินมาตรการบางอยางเพ่ือรักษาระเบียบวินัย  เมื่อโรงเรียน
เห็นวามาตรการสิ่งน้ันๆ ไมมีโอกาสท่ีจะทําใหโรงเรียนเสียหาย 
 4.  ครใูหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอาํนวยการ  ไมควรจัดการกับนักเรียนท่ีทําความผิด
รุนแรงโดยลําพัง  แตควรอาศัยคณะกรรมการครู  คณะกรรมการนักเรียน  หรือคณะกรรมการ
ผูปกครองและครู รวมดวยในบางกรณี  เพ่ือใหสังคมมีสวนรูเห็นทําใหนักเรียนท่ัวไปๆ มี
ความหวาดกลัว  เพราะกลัววาหากตนทําผิด  สังคมท้ังหมดจะไมยอมรับ  มิใชครเูพียงคนเดียว
ลงโทษหรือมีครูคนเดียวไมใหเกียรติเขา 
 5.  ควรมีการสงตัวเด็กผิดไปใหครูใหญหรือคณะกรรมการพิจารณา  แทนท่ีจะให
ครูท่ีเก่ียวของรูเห็นเพียงคนเดียวเปนผูพิจารณาตัดสิน  เพราะอาจผิดพลาดไดและขาดความ
ยุติธรรมได  เนื่องจากครูกลายเปนโจทย  อัยการ  และผูพิพากษาตัดสินเด็ก 
 6.  ควรมีประวัตินักเรียนแตละคนโดยสมบูรณ  เพ่ือจะไดอางความผดิท่ีแลวมาใหทราบ
ไดดวย 
 7.  หากจําเปนตองลงโทษ การลงโทษควรมุงสรางสรรค มิใชมุงทําใหเด็กเสียหาย 
 8.  ปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับระดับความสามารถ  ความสนใจและ
ความจําเปนของนักเรียน  เพ่ือไมใหนักเรียนผิดหวังในการเรียนมากนัก 
 9.  ครูกับนักเรียนควรมีสวนรวมดูแลระเบียบวินัยของโรงเรียนดวยกัน 
 
ลักษณะของการสรางวินัยในโรงเรียน 
 โรงเรียนสามารถท่ีจะสรางเสริมวินัยใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนได  วินัยในโรงเรียน
ควรมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
 1.  การทําดีของนักเรยีน  เปนไปเพราะความเห็นดีเห็นชอบของนักเรียนเอง  ท่ีจะได
จากการกระทํา  ไมใชเพราะอํานาจภายนอกมาบีบบังคับใหกระทําดี  การเชื่อฟงคําสั่งและ
ระเบียบเกิดขึน้จากการเขาใจเหตุผลของการกระทําตามระเบียบ  ไมใชเพราะความกลัวอํานาจ



 

 2.  การออกคําสั่งใหนักเรียนปฏิบัติตาม  จะตองพิจารณาอยางรอบคอบแลววาจะเปน
สวนชวยใหนักเรียนรูจักประพฤติดี  ไมใชออกมาเพ่ือเหตุผลสวนตัวของผูมีอํานาจท่ีจะออก
คําสั่งน้ันๆ  
 3.  การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดวินัย  เปนไปตามลักษณะพื้นฐานสวนตัวของ
ผูกระทําผิดเปนรายๆ ไป 
 4.  กิจกรรมท้ังหลายของนักเรียน  ท้ังในและนอกหองเรียนเปนสวนชวยใหนักเรียนได
สรางความเจริญไปในทางท่ีถูกท่ีควรอันเปนท่ียอมรับกันในสังคม 
 
การใชวินัยในโรงเรียน 
 การใชวินัยในโรงเรียน  เปนปจจัยหลักท่ีขาดหรือหลีกเลี่ยงมิได  ดวยดุจดังกรอบ
ปฏิบัติใหนักเรียนปฏิบัติตาม  ภายใตความดูแลของครอูาจารยฝายปกครอง  ซึ่งสามารถจําแนก
ประเภทของวินัยท่ีใชในโรงเรียนได  ดังน้ี  (พนัส  หันนาคินทร : 249) 
 1.  วินัยเฉยีบขาดแบบทหาร (Absolute  Authority)  วินัยแบบนี้เปนการใชความกลัว
เปนเครื่องมือ นักเรียนจะทําดีเพราะกลัวการถูกลงโทษ  เปนการบังคับนักเรียนใหอยูในกรอบ
แบบทหารน่ันเอง  ถาใครทําผิดก็จะถูกลงโทษ  ดังน้ัน วินัยประเภทน้ีมีผลดีคือ นักเรียนกลัว
ถูกทําโทษก็จะทําดีหรืออยูในวินัยท่ีดี  แตมีผลเสียคอื  นักเรียนอาจจะทําดีตอหนาครู หรือชั่ว
ครั้งชั่วคราวท่ีกลัวถูกทําโทษเทาน้ัน  แตเมื่อลับหลังหรือหางไกลครูก็จะทําผิดอีก  เพราะการทํา
โทษแบบนี้เปนการหยุดพฤติกรรมนักเรียนชั่วคราวเทาน้ัน  มิไดเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
โดยสิ้นเชิงแตอยางใด  ดังน้ัน  จึงควรใชวินัยประเภทน้ีนอยท่ีสุด 
 2.  วินัยแบบดําเนินงานใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน  เปนการวัดหาแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกับความสนใจของนกัเรียน เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงปญหาการขัดขืนระเบียบ
วินัย  ซึ่งวินัยลักษณะน้ีบางทีสามารถจัดใหไดตามความพอใจของนักเรียนทุกอยางไป  เชน  
นักเรียนชอบแตงกายตามใจชอบมาโรงเรียน  ชอบมาสาย  หรือชอบเลนการพนัน  เหลาน้ีทาง
โรงเรียนคงยอมไมได  ผลดีทําใหนักเรียนมีวินัยท่ีดีได แตก็ตองเลอืกทําไดในบางเรือ่งเทาน้ัน 
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 3.  วินัยที่เกิดข้ึนจากการรูจักความรับผิดชอบและเกียรติของตนเอง  เปนการพยายาม
สรางใหนักเรียนนับถือเกียรติของตนเอง และรูจักรับผิดชอบตอการท่ีจะรักษาเกียรติน้ันไว 
ผลดีท่ีนักเรียนจะมีวินัยท่ีดีดวยความสมัครใจ  แตจะฝกไดยากและตองใชเวลาพอสมควร 
 ดังนั้น  การใหนักเรียนมีวินัยท่ีดีน้ัน  อาจจะใชวินัยประเภทใดประเภทหน่ึง  แตตอง
คํานึงถึงผลดีผลเสียของแตละประเภทดวย  สิ่งสําคญัคือวินัยในโรงเรียนมีจุดมุงหมายท่ีจะให
นักเรียนควบคุมตนเอง ปกครองตนเอง และมีวินัยในตนเอง เปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะตอง
พิจารณาความประพฤติ  ใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง  ควบคุมตนเองจากภายในมากกวาท่ีจะ
ใชกฎ ระเบียบ หรือสิ่งแวดลอมภายนอกเปนตัวบังคับความประพฤติ  วินัยที่ดีจะตองมี
เสรีภาพ  มีความรับผิดชอบและมีขอบเขต  วินัยในโรงเรียนน้ันควรจะเปนการปองกันไมให
เกิดความผิดขึ้นมากกวาท่ีจะแกไขความผิดท่ีเกิดขึ้นแลวโดยการทําโทษ 
 

บทบาทของผูบริหารกับการสรางวินัยในโรงเรียน 
 เพ่ือใหการสรางวินัยของโรงเรียนบรรลุยังวัตถุประสงค  ผูบริหารจึงควรจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 1.  ควรมีการประชุมครูเพ่ือชีแ้จงเก่ียวกับระเบียบวินัยในโรงเรียน  (เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันและรวมมือกันดูแลรักษาวินัย) 
 2.  เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการรักษาระเบียบวินัย  โดยการมอบอํานาจ
ปกครองใหดวย  
 3.  สนับสนุนระเบียบวินัยที่ครูพยายามสรางขึ้น  และเกิดผลดีกับโรงเรียนอยาง
จริงจัง (เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจของครูในอันท่ีจะชวยกันรักษาระเบียบวินัยตอไป) 
 4.  ครูและนักเรียนมีสวนรวมดูแลระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 5.  การลงโทษเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนท่ีจัดต้ังขึ้นในสวนรวม  ควรมี
คณะกรรมการรับรูและพิจารณาตัดสินใจ 
 6.  การพิจารณาลงโทษควรทําดวยความยุติธรรมรอบคอบท่ีสุด (หากให
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะดีกวาเปนการลงโทษท่ีตัดสินโดยคนๆ เดียว) 



 

 7.  ควรมีการบันทึกประวัติผูกระทําความผิดไวทุกครั้ง 
 8.  หากจําเปนตองทําโทษ  การลงโทษควรมุงท่ีการสรางสรรค (มิใชมุงทําใหเด็ก
เสียหายรุนแรงเกินไป  และการลงโทษควรมุงแกไขพฤติกรรมมากกวาการแกแคนท่ีนักเรียน
ทําผิด) 
 

ความผิดวินัยของนักเรียน 
 ผลจากการศึกษาของดํารง  ประเสริฐกุล (2542 : 218-220)  ไดกลาวถึงการทํา
ความผิดวินัยของนักเรียนไวอยางนาสนใจวา  ความผดิทางวินัยของนักเรียนท่ีพบบอยๆ ก็คอื  
การละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นๆ  หรือละเมิดขอบังคับของโรงเรียน  เชน  การหยิบดินสอและ
ยางลบของเพ่ือนไปเปนของตนเองโดยนํากลับไปบาน  การหยิบหนังสือเพ่ือนไป  หรือการ
ทําเสียงดังในขณะท่ีเรียนหนังสือในหองเรียน  โดยไมมีเหตุผลอันควร 
 การแสดงความผิดทางวินัยของนักเรียนท่ีพบบอยๆ อาจจะแบงออกเปน 3 ระยะ  คือ 
 1.  ระยะแรก  เปนระยะเพียงกระซิบกระซาบในขณะเรียนหนังสือ  หรือการไมต้ังใจ
ทํางานตามท่ีครูอาจารยสั่ง 
 2.  ระยะที่สอง  ระยะน้ีเปนระยะท่ีแสดงออกโดยเปดเผย  การแสดงออกโดยการสงเสียงดัง
เวลาครูสอน  คุยเสียงดัง  หัวเราะในหองเรียน  แกลงเพ่ือนตอหนาครูอาจารยในชั้นเรียน  
 3.  ระยะสุดทาย  ระยะน้ีเปนการแสดงความกาวราวออกมาโดยเปดเผย  เชน  ใชของ
ขวางปาเพ่ือนขณะเรียน  ดาเพ่ือนโดยออกเสียงดังๆ  เขกศีรษะเพ่ือนหรือแสดงความไมเคารพ
ตอครูอาจารยโดยเปดเผย  เลนการพนัน  ขโมยของเพ่ือน  พกอาวุธมาโรงเรียน  ชกตอยกับ
เพ่ือน  เปนตน 
 นอกจากน้ี  การทําความผิดวินัยของนักเรียนยังเกิดจากสาเหตุหลายประการ 
 กอรตัน (Gorton 1983 : 328-329)  ไดกลาวถึงสาเหตุของการทําผิดวินัยของนักเรียนไว  
ดังน้ี 
 1.  ปญหาที่มีสาเหตุมาจากโรงเรียน  ไดแก 
      1.1  การสอนไมดี 
      1.2  จัดหลักสูตรไมตรงกับความตองการของผูเรียน 
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      1.3  ตารางสอนไมยืดหยุน 
      1.4  โปรแกรมการเรียนการสอนและโปรแกรมอื่นๆ ไมปรับใหเหมาะสมกับพ้ืน
ฐานความรูความสามารถของนักเรียน 
 2.  ปญหาที่มีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง  ไดแก 
      2.1  นักเรยีนไมเขาใจกฎระเบียบตางๆ 
      2.2  นักเรยีนไมเขาใจเหตุผลของการมีระเบียบตางๆ  
      2.3  พ้ืนฐานการศึกษาของนักเรียนไมดี 
      2.4  การไมรูจักเลือกคบเพ่ือน 
      2.5  นักเรยีนมีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจ 
      2.6  นักเรยีนมีความรูสึกขัดแยงกับครู 
 3.  ปญหาเก่ียวกับสภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางบานและชุมชน  ไดแก 
      3.1  สภาพการใชอํานาจของบุคคลและความสัมพันธภายในบานไมดี 
      3.2  บานอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีการกออาชญากรรมบอยๆ 
      3.3  นักเรยีนมีภาระตองรับผิดชอบมากหรือตองทํางานดึกเกินไป 
 4.  ปญหาที่เกิดจากโรงเรียนที่มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน  ไดแก 
      4.1  วิชาท่ีจัดใหเรียนยากหรืองายเกินไป 
      4.2  วิชาท่ีทางโรงเรียนจัดใหเรียนไมตรงกับความตองการ หรือขาดความสนใจ
ของนักเรียน   
      4.3  การมอบหมายงานใหนักเรียนทําในชั้นอาจจะหนักเกินไป  หรือเบาเกินไป  
ครูอธิบายไมชัดเจน 
      4.4  เน้ือหาและกิจกรรมท่ีจัดไมเหมาะสม 
      4.5  การจัดท่ีน่ังเรียนไมเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดี 
      4.6  ไมมีการสอนซอมเสริมสําหรับเด็กท่ีเรียนออน 
      4.7  ทัศนคติของครูตอนักเรียนอาจจะเปนไปในทางท่ีไมดี  ขาดความอบอุนและ
ท่ีพ่ึง 



 

      4.8  การประเมินผลขาดความยุติธรรม 
 
 ดวยสาเหตุดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา  การทําผิดวินัยของนักเรียนเกิดจากปญหา
สําคัญอันไดแก 
 1.  ปญหาท่ีเกิดจากโรงเรียนและพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียน 
 2.  ปญหาท่ีเกิดจากตัวนักเรียนเอง 
 3.  ปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมท้ังทางบานและชุมชน 
 
สาเหตุของการขาดวินัยนักเรียน 
 เมื่อกลาวถึงเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนแลว  ฝายปกครองหรือฝายกิจการนักเรียน  
จําเปนตองพิเคราะหถึงสาเหตุการขาดระเบียบวินัยของนักเรียนใหถี่ถวน  เพ่ือใหทราบถึงปญหา
อันเปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนกลายเปนผูขาดระเบียบวินัย  ดังอาจพิจารณาไดจากสาเหตุตางๆ 
ตอไปนี้ 
 1.  ปญหาจากตัวนักเรียนเอง  สืบเน่ืองมาจากวัยวุฒิของนักเรียนท่ีเขาสูวัยรุน  กอใหเกิดวุฒิ
ภาวะทางอารมณท่ีปรวนแปรไปจากในวัยเด็ก  ทําใหอารมณและสภาพจิตใจแปรเปลี่ยนไปจากเดิม  
ไมชอบที่จะรวมกิจกรรมกับบุคคลในวัยอื่นๆ อันนอกเหนือไปจากกลุมวัยเดียวกับตน  
กลายเปนชองวางระหวางวัยท่ีมักจะขัดแยงหรือโตแยงกับบุคคลอื่นๆ ท่ีมิใชพวกของตนเอง  
ความเปลี่ยนแปรทางอารมณดังกลาว  จึงทําใหเกิดปญหาบางประการ  อาทิ  ขาดความเชือ่มัน่
หรือความมั่นใจในตนเอง  ปรารถนาท่ีจะเรียนรูสิ่งแปลกๆ ใหมๆ อันนอกเหนือไปจากตําราเรียน  
ความสนใจในการเรียนลดลงจนถงึขั้นสอบตก  ดวยเกิดใสใจในกิจกรรมอื่นๆ แทนความ
สนใจในเร่ืองเพศตรงขาม  การแตงกายตามแฟชั่นนิยม  นักรองนักแสดงวัยรุน การสื่อสารทาง
อินเตอรเน็ต ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ แทน  เปนตน 
 2.  ปญหาจากเพื่อน  เมื่อเขาสูวัยรุนแลวนักเรียนจะสนใจและใสใจกับเพ่ือนย่ิงกวา
สิ่งอื่น  มิไดใสใจกับความถูกผิด  ทวาสนใจกับความสนุกสนานในกิจกรรมท่ีทํารวมกันมากกวา  
ซึ่งแนนอนวาหากรูจักคิด โดยชวยกันคิดและชวยกันทําในสิ่งท่ีถูกตองและสงัคมยอมรับแลว  
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 3.  ปญหาจากครู  ทัศนคติของครูท่ีมีตอนักเรียนเปนสําคัญ  อาจเปนแรงผลักดันให
นักเรียนบังเกิดความรูสึกท่ีไมมีความสุขในโรงเรียน  อันมีผลมาจากสภาพหองเรียนท่ีไมนาสนใจ  
ความสนใจและใสใจของครูท่ีมีตอนักเรียนอยางท่ัวถึง  วิธีการสอนของคร ู  ความเขาใจในวิชา
ท่ีครูสอน ตลอดจนการแตกแยกแบงกลุมของครูในโรงเรียนดวยกันจนนักเรียนสังเกตเห็นได 
 4.  ปญหาจากครอบครัวและสภาพแวดลอม  ครอบครัวหรือบานเปนปจจัยสําคัญ
ของนักเรียนซึ่งมีผลกระทบตอนักเรียนโดยตรง  กลาวคือหากบานหรือครอบครัวใหความอบอุน
และสนใจในตัวนักเรียนโดยตลอด  ยอมทําใหนักเรียนมีความเขมแข็งทางจิตใจ  บังเกิดความ
พรอมทางอารมณและเชื่อมั่นในตนเอง  กอปรกับสภาพแวดลอมท่ีดี  ยอมจะสงเสริมให
นักเรียนมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี  มีโลกทัศนและวิสัยทัศนท่ีดีตอไปในอนาคต 
 5.  สภาพสังคมสวนรวมของบานเมือง  เปนท่ีแนนอนวาหากสภาพสังคมสวนรวม
ของประเทศชาติดํารงสูความเปนสังคมสมานฉันทอยางแทจริงแลว  ยอมทําใหสภาพบานเมือง 
สงบสุข  ขณะเดียวกันหากสภาพสังคมสวนรวมวุนวายสับสนไปดวยความแตกแยกแกงแยงและ
แขงขันกันตลอดเวลา  ก็จักเปนตัวอยางท่ีไมดีแกนักเรียนใหไดรับรูและรับทราบ  ดวยมีตัวอยาง
จากผูใหญท่ีขาดระเบียบและไรวินัยเปนจํานวนมากน่ันเอง 
 

การปองกัน-แกไขการทําความผิดทางวินัยของนักเรียน 
 การกระทําผิดทางวินัยของนักเรียน  ถอืเปนหนาท่ีท่ีโรงเรยีนจะตองหาทางแกไขและ
สรางวินัยใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน  โดยใชหลักการพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมมุงไปสูการปองกัน
และแกไขพฤติกรรมไมพึงประสงค  ซึ่งอาจใชวิธีตางๆ กันไดหลายวิธีคือ  (ดํารง  ประเสริฐกุล : 
221-227) 
 1.  การสงเสริมใหเกิดความจูงใจในบทเรียน  ครูอาจารยจะตองพยายามสรางความสนใจ
ใหเกิดขึ้นในการเรียนการสอน  โดยครูอาจารยจะตองหาเทคนิควิธีการสอนใหมๆ มาใชใน
การสอนเพ่ือจูงใจใหนักเรียนเขาใจในบทเรียน  ซึ่งอาจจะหาเทคโนโลยีใหม  ๆ มาใชในการสอน  



 

 2.  การสรางความรักโรงเรยีนใหเกิดข้ึนในหมูนักเรียน  โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรม
ตางๆ ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดขึ้น   หรือใหนักเรียนไดจัด
กิจกรรมตามความตองการของนักเรียน  โดยมีครูอาจารยเปนผูควบคุมดูแลอยูดวย  เชน  ให
นักเรียนจัดกิจกรรมรื่นเริงในวันปดภาคเรียนปลายป  วันปใหม  วันสถาปนาโรงเรียน  จัดกิจกรรม
ชมรม  หรือจัดใหนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันรวมกันในโรงเรียน  จัดการแขงขันกีฬาสี  
หรือจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนในกลุมเดียวกันโดยใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม 
 3.  สรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะครูอาจารยดวยกัน  การท่ีครูอาจารยแตละคน
จะมีความสัมพันธอันดีตอกันได  ก็ขึ้นอยูกับการบริหารงานของผูบรหิารโรงเรียนวาจะบริหารงาน
อยางไรจึงจะทําใหเกิดความยุติธรรมในเร่ืองตางๆ  และจะตองสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมู
คณะครูอาจารย  เมื่อครูอาจารยมีความสามัคคีกัน  ครูอาจารยกไ็มมีเรื่องท่ีจะมานินทาวาราย
ตอกัน  ครูอาจารยก็จะมีเวลาพอท่ีจะใหการอบรมสั่งสอนนักเรียน  ใหความเปนกันเองกับ
นักเรียน  ใหความสนิทสนมกับนักเรียนทุกคนได  ทําใหนักเรียนเกิดความศรัทธาและรักใคร
ในตัวครูอาจารย  นักเรียนก็จะเชื่อฟงในสิ่งท่ีครูอาจารยอบรมสั่งสอน  ซึ่งจะทําใหนักเรียนไม
ทําผิดวินัย 
 4.  พยายามขจัดส่ิงยั่วยุที่จะกอใหเกิดความผิดทางวินัย  สิ่งย่ัวยุตางๆ ท้ังท่ีอยูนอก
โรงเรียนและในโรงเรียน  อนัไดแก  สภาพแวดลอมตาง  ๆท่ีอยูรอบ  ๆโรงเรียน  เชน  สถานเริงรมย  
แหลงมั่วสุมอบายมุข  สนามแขงขันการเลนเกมตางๆ  โดยพยายามสอดสองดูแลนักเรียนอยาให
เขาไปในสถานท่ีเหลาน้ีได  นอกจากน้ีสิ่งย่ัวยุภายในไดแก  ความรูสกึทางจิตใจหรือทางอารมณ  
พยายามอยาใหนักเรียนเกิดเจตคติท่ีไมดีตอโรงเรียนหรือตัวครูอาจารย  นักเรียนก็จะไมทําผิด
วินัย 
 5.  การใหรางวัลความประพฤติดี  การใหรางวัลความประพฤติดีควรทําตอหนานักเรียน  
การใหรางวัลน้ีจะตองใหในลักษณะท่ีเปนการจูงใจใหนักเรียนอยากทําดีดวยความอยากจะทํา  
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 6.  ความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน  โรงเรียนจะตองติดตอกับทางผูปกครอง
หรือบิดามารดาของนักเรียนอยางสม่าํเสมอ  เชน  นักเรยีนมาโรงเรียนสายหรือไมมาโรงเรียนเพียง
วันเดียว  โรงเรียนจะตองเขียนจดหมายถึงผูปกครองทันที  ถาทางคมนาคมสะดวกก็ใชไปรษณียบัตร
สงไปใหผูปกครองทราบ และใหผูปกครองตอบกลับมาโรงเรียนทันทีเชนเดียวกัน  เพ่ือให
นักเรียนทราบวาทางโรงเรียนไดติดตอกับทางบาน  เด็กจะไดไมกลาหนีโรงเรียนหรือมาสาย 
 7.  การช้ีแจงตักเตือนนักเรียนเปนรายบุคคล หรือเปนหมูคณะ  การตักเตือนนักเรียน
เปนรายบุคคลควรทําในหองสวนตัวของครูอาจารยโดยไมใหผูอื่นไดรับรู  เพ่ือมิใหนักเรียนเกิด
ความอับอาย  ถาเปนหมูคณะควรจะเปนการตักเตือนในเรื่องท่ัว  ๆ ไป  เพ่ือเปนการชี้ใหนักเรียน
เขาใจวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา  หรอืในเรือ่งการปฏิบัติตัวของนักเรียนวายังมีขอบกพรอง
อะไรบาง  ในการเรียกนักเรียนท่ีกระทําผิดมาปรับความเขาใจ  เพ่ือชี้แจงใหนักเรียนเห็นโทษ
ของการกระทําน้ัน  ๆดวยเหตุผล  นักเรียนอาจจะระลึกถงึความผิดพลาดไดเอง  ซึ่งวิธีน้ีถาไดกระทํา
กับนักเรียนท่ีโตแลวจะไดผล  เพราะนักเรียนโตพอท่ีจะเขาใจอะไรตางๆ ไดงาย  ถานักเรียน
เปนคนท่ีมีเหตุผล 
 8.  การจัดกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางหน่ึงท่ีทางโรงเรียน
จะตองจัดใหมีขึ้น  เพ่ือใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  นอกจากน้ีนักเรียนในวัยเด็ก
มีกําลังมากจะทําใหใชกําลังท่ีมีอยูเกิดประโยชนตอรางกาย  แทนท่ีจะใชกําลังไปในทางท่ีผิด 



 

 นอกเหนือไปจากน้ัน   เสริมวิทย  ศุภเมธ ี (2531 : 281-282)  ไดเสนอแนวทางวิธี
ปองกันและแกไขปญหาการกระทําผิดทางวินัยของนักเรียนไวอยางนาสนใจ  ดังน้ี 
 1.  สรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันระหวางครูอาจารยและนักเรียน  การสรางตอง
อาศัยครูอาจารยเปนผูเริ่มกอน  เพราะมีสิทธิและอํานาจเหนือนักเรียนอยูแลว  ถาครูอาจารยทําให
นักเรียนรัก  นักเรียนก็จะรวมมือกับครูอาจารยทุกอยาง  ไมวาจะเปนดานการเรียนหรือดาน
อื่นใด  การทําใหนักเรียนรัก ยอมหมายถึงการท่ีครูอาจารยจะตองปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนใหเปนท่ีเลื่อมใสของนักเรียนและจะตองปรับปรุงหองเรียน  และวิธี การเรยีนการสอน
ใหเปนท่ีสนใจของผูเรียน เมื่อไดรับความรวมมือจากผูเรียนแลวปญหา ในเร่ืองระเบียบวินัยก็
จะหมดไป 
 2.  จูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน  โดยการเตรียมการสอน  ทําใหบรรยากาศ
การเรียนสนุกสนานนาสนใจ  ซึ่งเปนสิ่งทาทายย่ัวยุใหผูเรียนอยากรูอยากทดลองดวย 
 3.  สงเสริมนักเรียนไดบรรลุจุดหมายเสมอ  การท่ีนักเรียนทําอะไรตางๆ สําเร็จตาม
จุดหมายแลว  ยอมกอใหเกิดกําลังใจท่ีจะเลาเรียนตอไป  เรื่องจะทําผิดวินัยก็คงจะไมคํานึงถึง  
การสงเสริมในเรื่องน้ีอาจทําไดหลายวิธี  เชน  ในดานการสอน  การมอบหมายใหทํางาน  
การกําหนดเวลา  การสอบ ฯลฯ ทุกกิจกรรมท่ีตองการใหนักเรียนไดปฏิบัติควรคํานึงวาตอง
เปนสิ่งท่ีนักเรียนสามารถทําได  ไมยากและไมงายจนเกินไป 
 4.  ความกระตือรือรนในการทํางานของครูอาจารย ถาครอูาจารยเฉ่ือยชาในการทํา
การสอน นักเรียนก็จะเฉ่ือยชาดวย  ฉะน้ันครูอาจารยจึงจําเปนตองสรางความรูสึกอยากเรียนให
เกิดกับนักเรียนดวยการทําเปนตัวอยางใหเห็น เชน การทําตัวใหกระฉับกระเฉงและเอาใจใส
ในการทํางานอยูเสมอ เมื่อนักเรียนมุงในงานของตนเอง  ปญหาเก่ียวกับระเบียบวินัยก็จะไม
เกิดขึ้น 
 5.  ความเช่ือม่ันในตัวครูอาจารย  การแสดงออกของครูอาจารยวามีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองเพียงไร  จะเปนสิ่งหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยหรือไม  ถาครูอาจารยขาดความ
มั่นใจในตนเอง  ไมแนใจวาผิดหรือถูก  เปนหลักไมได  นักเรียนจะเร่ิมเสื่อมความนับถือ  
และจะทําอะไรตางๆ ตามอําเภอใจของตน 
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 6.  สงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน  ท้ังกิจกรรมนอกหลักสูตรและ
กิจกรรมในหลักสูตร  กิจกรรมตางๆ เหลาน้ีฝกฝนใหนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัยอยูในตัว  
มีการฝกฝนใหทํางานรวมกันเปนหมูคณะ  ใหรูจักรับผิดชอบ  และรูจักรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น เปนตน  ฉะน้ันถาทางโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมดังกลาวมากๆ 
ปญหาเรื่องระเบียบวินัยก็จะหมดไป 
 7.  สรางความเขาใจเรื่องคุณคาของการแขงขัน  สงเสริมใหนักเรยีนแขงขันกับตัวเอง  
เชน  พยายามสอบในคร้ังตอไปใหดีกวาครั้งตนๆ  หรือสงเสริมใหแขงขันกัน   ในกลุมท่ีมี
ความสามารถทัดเทียมกัน  จัดวาเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดกําลังใจและมี
ความกระตือรือรนในการเรียน  ครูอาจารยควรชี้แจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและชี้ใหเห็นวาใน
ชีวิตประจําวันน้ัน  นอกจากการรวมมือกันแลวการแขงขันเปนสิ่งจําเปนอยูไมนอยเหมือนกัน 
 8.  ขอความรวมมือจากผูปกครอง  มีปญหาทางระเบียบวินัยหลายปญหาท่ีเก่ียวกับ
ทางบาน  เชน เด็กนักเรียนมาสายเสมอเพราะมัวทําธุระทางบาน  หรือเด็กขาดโรงเรียนบอย
เพราะไมมีเสื้อผาเครื่องนุงหม ฯลฯ  การแกปญหาของโรงเรียนจะสําเร็จไดยอมตองอาศัย
ความรวมมือของทางบาน หนาท่ีของครูจึงตองไปมาหาสูทําความรูจักกับผูปกครอง  และพยายาม
ศึกษาภาวะทางบานของนักเรียน  เพ่ือไดทราบสาเหตุของปญหาน้ันจะไดแกไขไดถูกตอง 
 อน่ึงเพ่ือปองกันและแกไขมิใหนักเรียนกระทําความผิดทางวินัย  กรมสามัญศึกษา 
(2530 : 76-78)  จึงไดกําหนดวิธีปองกันกันดวยวิธีการลงโทษนักเรียนท่ีกระทําผิดทางวินัย  โดย
ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารโรงเรียนหรือครูอาจารยท่ีผูบริหารมอบหมาย  ท่ีจะดําเนินการ
ตามความเหมาะสมโดยยึดแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการลงโทษ
นักเรียนนักศึกษา  พ.ศ. 2515  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2522 สรุปได  ดังนี้ 
 1.  วากลาวตักเตือน 
 2.  เฆี่ยน 
 3.  ทําทัณฑบน 
 4.  สั่งพักการเรียน 
 5.  ใหออก 



 

 6.  คัดชื่อออก 
 สําหรับนักเรียนท่ีอยูในเกณฑบังคับตามกฎหมายวาดวยประถมศึกษา  ใหพิจารณา
ลงโทษตามขอ 1, 2 และ 3 เทาน้ัน 
 ระดับมัธยมศึกษาสามารถใชมาตรการไดทุกขอ 
 
 พรอมกันน้ัน กรมสามัญศึกษายังไดกําหนดแนวปฏิบัติในการลงโทษ  โดยกําหนดให
ปฏิบัติดังนี้ 
 1.  การวากลาวตักเตือน  ใชสําหรับนักเรียนท่ีไดกระทําผิดไมรายแรง  และผูบรหิาร
โรงเรียนหรือครูอาจารยท่ีไดรับมอบหมายเห็นวาเหมาะสมและจะไดผลดี 
 2.  การเฆ่ียน  ใชสําหรับความผิดท่ีนักเรียนฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 
หรือประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 132  การเฆี่ยนดวยไมเรียวเหลากลมผิวเรียบเสนผาศูนยกลางไมเกิน 
0.7 เซนติเมตร ท่ีบริเวณกนหรือขาออนทอนบนดานลาง  ซึ่งมีเครือ่งแตงกายรองรับ  กําหนด
เฆี่ยนไมเกิน 6 ครั้ง  โดยใหผูบริหารโรงเรียนหรือครูอาจารยท่ีผูบริหารโรงเรียนมอบหมาย
เปนผูเฆี่ยน  การเฆ่ียนจะตองกระทําในท่ีไมเปดเผยและในลักษณะเพื่อวากลาวตักเตือนให
เข็ดหลาบ  ไมประพฤติชั่วและกลับตัวเปนคนดีตอไป 
 3.  การทําทัณฑบน  ไดแก  การลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติตนไมสมควรแกสภาพ
นักเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 132  
ในกรณีท่ีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักด์ิของโรงเรียน  หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
อยางรายแรง หรือไดรับโทษอยางอื่นแลวไมเข็ดหลาบ  การทําทัณฑบนตองทําเปนหลักฐาน  
และเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย 
 4.  การส่ังพักการเรียน  กระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
      4.1  นักเรียนประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงศึกษาธิการท่ี
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 132  ในกรณีท่ีทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
เกียรติศักด์ิของโรงเรียน  หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของโรงเรียนอยางรายแรง  หรือไดรับโทษ
อยางอื่นแลวไมเข็ดหลาบ   
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      4.2  นักเรียนฝาฝนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีระบุใหสั่งพักการเรียน  
การสั่งพักการเรียนจะสั่งพักไดครั้งหน่ึงไมเกิน 7 วัน  หรือจนกวาความผิดน้ันจะไดรับการ
แกไขใหถูกตองแลว  กรณีท่ีสั่งพักเกิน 7 วันสําหรับโรงเรียนในสวนกลางตองขออนุมติั
กรมเจาสังกัด  ในสวนภูมิภาคตองขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด  เมื่อสัง่พักการเรียนแลวตองแจง
ใหบิดามารดาหรือผูปกครองทราบเปนลายลักษณอักษร 
 5.  การใหออก  กระทําไดในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียน
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 132  หรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของโรงเรียนหรือประพฤติผิดศีลธรรมซึ่งเห็นวาถาใหอยูในโรงเรียนตอไป  จะทําให
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของโรงเรียน  หรือจะเปนเหตุใหระเบียบวินัย  หรือศีลธรรม
อันดีของนักเรียนอื่นพลอยเสื่อมเสีย  ผูบริหารโรงเรียนเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมา
รับทราบเหตุผลกอนจึงจะสั่งการใหออกได  และใหโรงเรียนออกใบสทุธิใหได 
 6.  การคัดช่ือออก  กระทาํไดในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนผิดตามกรณีท่ีจะตองใหออก  
และผูบริหารโรงเรียนไดเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมารับทราบเหตุผลแลว  ไมมาในเวลา
อันสมควร  ผูบริหารโรงเรียนตองแจงผลใหบิดามารดาหรือผูปกครองทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียน  แลวจึงรายงานขออนุญาตคัดชื่อออกตอกรมเจาสังกัดสําหรับโรงเรียนในสวนกลาง  
และผูวาราชการจังหวัดสําหรับโรงเรียนในสวนภูมิภาค  เมือ่ไดรับอนุญาตแลวจึงคัดชื่อออกได  
ในกรณีน้ีหามออกใบสุทธิให 
 ในปจจุบันกระทรวงศึกษาธกิารไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ “วาดวยการลงโทษ

นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”∗ โดยใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาฉบับอื่นๆ ท้ังหมด  พรอมกับกําหนดการลงโทษไวอยางชัดเจนวา  
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทําความผิด  โดยมีความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
เทาน้ัน  และโทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิดมี 4 สถาน ดังนี้  
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 35ง หนา 18-19 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2548) 

                                                 
∗

 ปจจุบันไดมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 มาใชเปนแนว
ปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาแทนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเดิมแลว 



 

 1.  วากลาวตักเตือน 
 2.  ทําทัณฑบน 

 3.  ตัดคะแนนความประพฤติ 
 4.  ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ใจความสาํคญัของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฉบับน้ีก็คือ  การหามลงโทษนักเรียน

และนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ  หรือดวยความ
พยาบาท  โดยใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา  และความรายแรงของพฤติการณ
ประกอบการลงโทษดวย  ท้ังน้ีการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพ่ือเจตนาท่ีจะแกนิสัย
และความประพฤติไมดีของนักเรียนหรอืนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด  และกลบัประพฤติตน
ในทางท่ีดีตอไป  พรอมกับใหผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผูท่ีผูบรหิารโรงเรียน

หรือสถานศึกษามอบหมายเปนผูมีอํานาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา∗ 
 ถึงกระน้ันก็ดีการปฏิบัติของบุคลากรท่ีเก่ียวของเมื่อนักเรียนกระทําความผิดตอกฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับของโรงเรียน  หากเปนโทษท่ีเล็กนอยหรือสถานเบา  ผูท่ีเก่ียวของอาจพิจารณาโทษ
ไดตามความเหมาะสม  โดยไมตองใชกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรมากมายนัก  แตถาหากเปน
กรณีความผิดสถานหนักหรอืกระทบกระเทือนตอสวนรวม ตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เมื่อพิจารณาแลว
เห็นวาเปนการกระทําท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือสกัดก้ันหรือปรับปรุงแกไขผูเกี่ยวของตองปฏิบัติ  
เชน  ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ครฝูายปกครองตองดําเนินการสืบสวน  สอบสวน  เพ่ือใหได
ขอเท็จจริง  พิจารณาประเด็นความผิดโดยอาศัยขอมูลหลาย  ๆดาน  ประมวลขอมูล  ความคิดเห็น
จากครูแนะแนว  ครูประจําชั้น  และครูอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยประสานเพ่ือสรุปสาเหตุการกระทํา
ความผิด  หลังจากน้ันก็จะพิจารณาเปนความผิดสถานใด  ควรลงโทษระดับใด  และเสนอ
ความคิดเห็นตอผูบริหารโรงเรียน  เพ่ือพิจารณาสั่งการลงโทษนักเรียนตอไป  ผูบริหารโรงเรียน
เมื่อพิจารณาลงโทษนักเรยีนควรติดตามการปฏิบัติตามคําสั่ง  และควรหาวิธีปองกันหรือแกไข
พฤติกรรมเพ่ือไมใหนักเรยีนกระทําความผิดซ้าํ  โดยขอความรวมมือจากฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

                                                 
∗

 ดูระเบียบกะทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ในภาคผนวก 
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 สรุปไดวา  การลงโทษการกระทําผิดทางวินัยของนักเรียน  ควรอยูบนหลักเมตตาธรรม
เปนพ้ืนฐาน  โดยยึดหลกัวานักเรียนท่ีถกูลงโทษไปแลวน้ัน  ไดสํานึกและกลับเน้ือกลับตัวไม
กระทําความผิดทางวินัยขึ้นอีก  การลงโทษไมควรลงโทษนักเรียนดวยอารมณโกรธแคนอาฆาต  
จะตองชี้ถูกชี้ผิดใหเรียนไดเขาใจ  และยอมรับในความผิดท่ีตนเองเปนผูกอขึ้น  และยอมรับ
ความผิดน้ันดวยความเต็มใจ 
 

บทบาทของผูบริหารกับการรักษาวินยัของนักเรียน 
 ยอมเปนท่ีตระหนักกันดีวา  ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงในการปองกันปญหา
เก่ียวกับระเบียบวินัย  การท่ีจะใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนไดน้ัน   ผูบริหารควร
จะตองตระหนักในบทบาทตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1.  การออกคําสั่งระเบียบตางๆ  ควรจะพิจารณาอยางรอบคอบวามีสวนชวยให 
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
 2.  ควรจัดสภาพของโรงเรยีนและสิ่งแวดลอมใหมีสภาพนาอยูนาเรียน 
 3.  ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยได  ครูควรจะประพฤติ
เปนตัวอยางท่ีดีของนักเรียน  เชน  ความสามัคค ีการแตงกาย มารยาท การพูดจา  เปนตน  ครู
จะตองมีเหตุผล  ไมใชเปนคนเจาอารมณ  อารมณรายของครูทําใหเกิดปญหาทางวินัยได 
 4.  การฝกใหนักเรียนเปนคนมีวินัย  มีเกียรติ  และมีความรับผิดชอบยอมปองกัน
ปญหาทางวินัยไดดี 
 5.  จงพยายามสรางความภาคภูมิใจในโรงเรียนเพ่ือจะไดนําชื่อเสยีงมาสูโรงเรียน 
 6.  สรางวินัยในตนเองใหเกิดกับนักเรียน  โดยการแนะแนวหรือใหคําปรึกษา 
 7.  พยายามหลีกเลี่ยงการทําโทษ ซึ่งไมมีผลมากนักตอการสรางระเบียบวินัย 
 8.  แจงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวินัยที่กําหนดไว  ใหเขาใจตรงกันโดยท่ัวถึง 



 

 9.  ควบคุมดูแลใหนักเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยเครงครัด  และเปน
แบบอยางท่ีดีในการรักษาระเบียบวินัยท่ีไดกําหนดไวแลว 
 10.  ผูบริหารจะตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิน ัยท่ีกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดไวแลว 
 หากเปนการผิดวินัยท่ีจะตองมีการลงโทษกัน  ผูบริหารควรจะศึกษาถึงอํานาจตามกฎหมาย
วามีมากนอยเพียงไร  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการท่ีระบุอํานาจและลักษณะการลงโทษผูกระทํา
ผิดวินัย  ไดแก 
 1.  พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พุทธศักราช 2481 
 2.  จดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 3502/2501  ลงวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2501  
เรื่อง  การลงโทษนักเรียน 
 3.  จดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 20754/2501  ลงวันท่ี  12  ธันวาคม  2501  
เรื่อง  การลงโทษนักเรียน 
 4.  จดหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 7754/2506  ลงวันท่ี  16  เมษายน  2506  
เรื่อง  ซอมความเขาใจในการลงโทษนักเรียน 
 5.  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 132  ลงวันท่ี  22  เมษายน 2515  เรื่อง ยกเลิก
พระราชบัญญัติการควบคุมเด็กและนักเรียน 
 6.  ระเบียบวาดวยการลงโทษนักเร ียนและนักศึกษา พ.ศ. 2515 
 ประภาพรรณ  สุวรรณศุข (2526 : 49)  ไดเสนอแนวทางสาํหรับผูบริหารโรงเรียน  
ควรปฏิบัติในการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนไว  ดังนี้ 
 1.  ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวินัยท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
ทุกแงทุกมุม 
   2.  เปนผูกําหนดระเบียบวินัยของโรงเรียนในบางสวนท่ีจําเปน 
 3.  เปนผูรวมกําหนดระเบียบวินัยบางอยาง  ซึ่งระเบียบวินัยเหลาน้ันอาจมาจาก
ขอคิดเห็นของครูผูสอน  ครูแนะแนว  ฝายปกครอง  หรือนักเรียนเอง  ผูบริหารจะตองคอย
ประสานแนวความคิดอันน้ันใหถูกตอง  มีหลักมีเกณฑ 
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 4.  แจงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวินัยท่ีไดกําหนดไวแลวน้ัน  ใหบุคลากรท่ีเก่ียวของได
ทราบ  เพ่ือนําไปดําเนินการ 
 5.  เปนผูควบคุมดูแลใหนักเรียนไดปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอยาง
เครงครัด 
 6.  ผูบริหารควรเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาระเบียบวินัยตามท่ีไดกําหนดไวแลว 
 7.  ผูบริหารควรรูจักวิธีการท่ีจะทําใหบุคลากรในโรงเรียน  ท้ังฝายดําเนินการและ
ฝายปฏิบัติตามระเบียบวินัยนักเรียน  และรวมมือกันรักษาระเบียบวินัยท่ีไดกําหนดไวแลว
น้ันอยางเต็มใจ 
 8.  รวมมือกับผูปกครอง  บุคลากรอื่นๆ ภายนอกโรงเรียนอยางใกลชิด  เพ่ือควบคุม 
ดูแลเมื่อนักเรยีนเลิกเรียนกลับไปอยูท่ีบาน  โดยการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  ประเมินผลบุคลากรทุกฝายวา  ไดปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมากนอย
เพียงใด  แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงงานรักษาระเบียบวินัยท่ีดีตอไป 
 การปกครองและการสรางวินัยแกนักเรียน  เปนกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูท่ีมี
ผลตอนักเรียนโดยตรง  จึงเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะตองอบรม  ดูแล  และใหความรูเพ่ือสรางสรรค
ใหนักเรียนกลายเปนทรัพยากรบุคคลท่ีเปนคนดี  มีคุณคาและคุณภาพ  ดวยเคารพและยึดมั่น
ในระเบียบขอบังคับของโรงเรียนในเบ้ืองตน  สงเสริมใหเปนผูมีวินัยในตนเอง  ประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ดวยความเต็มใจและความสมัครใจของตนเอง  อันจักนําไปสู
ความสําเร็จท้ังสวนตัวนักเรียนเองและโรงเรียนตามลําดับ 
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