
 

 
 
 

 

บทที่  7  
ปญหาและการแกปญหางานกจิการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียนนอกจากจะเปนงานในความรับผิดชอบของสถานศึกษาแลว  ยังเปน
ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ  เอาใจใสดูแลของผูบริหาร  และครูอาจารยในสถานศึกษาโดยตรง
อีกดวย  และเปนงานท่ีตองมีการปรับปรุงคัดสรรคกิจกรรมตางๆ ใหทันสมัย  เปนประโยชน
แกนักเรียน  เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  จนสามารถพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม
ในทุกดาน  รวมทั้งใสใจดูแลความประพฤติของนักเรียนใหปฏิบัติตนในกรอบแหงคุณ
งามความดีท่ีควรจะกระทําได  โดยวางรากฐานความรู  ประสบการณ  และอบรมบมเพาะ
พัฒนาจิตใจควบคูกันไป  สําหรับสรรคสรางใหนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนของชาติ  เติบโตเปน
คนท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติตอไป  แตเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตาม
กระแสโลกาภิวัตนของสภาพสังคมปจจุบัน  สงผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนจํานวนมากไมอาจปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ดังกลาว  จึงไดมีพฤติกรรมไปในทางที่เสื่อมเสีย  ตลอดจนสรางปญหาใหแกสถานศึกษา
หรือสังคมสวนรวมได 
 แมกระน้ันก็ดี  ดวยเหตุท่ีการบริหารงานกิจการนักเรียนถือเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของ
ผูบริหารสถานศึกษา  และครูอาจารย  ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานกิจการนักเรียนทุกคน  
ทวาเปนธรรมดาของการดําเนินงาน  ไมวาจะเปนงานประเภทใดก็ตาม  อาจจะประสบกับปญหา
และอุปสรรคบางประการ  อันอาจทําใหการดําเนินงานสะดุดหรือยุติลงได  เชนเดียวกับการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน  ซึ่งเปนงานปลูกปน “คน” ใหมีความสมบูรณครบถวน ท้ังกายและใจ  
ก็อาจจะประสบกับปญหาท่ีมาจากปจจัยเหตุบางประการไดแก  ปญหาสถานศึกษาหรือโรงเรียน  
ปญหาผูบริหารสถานศึกษา  ปญหาครอูาจารย  ปญหานักเรียน  และปญหาสภาพแวดลอม  เปนตน  
ดังรายละเอียดของปญหาตางๆ  ตอไปน้ี 
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ปญหาสถานศึกษา 
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนสถานที่ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐ  ใหเปนผูรับผิดชอบจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระยะเวลาไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษาใหแกนักเรียน
อยางท่ัวถึง  เริ่มต้ังแตระดับปฐมวัยจวบจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พรอมกนัน้ันรัฐยังให
อํานาจกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดูแลสถานศึกษาตางๆ อยางใกลชิด  และเพ่ือใหการจัด
การศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเรียบรอย  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดหนาท่ีของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาไวอยางชัดเจน  ดังกฎกระทรวงขอ 3  พ.ศ. 2548  ซึ่งระบุหนาท่ีของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาไว  ตอไปนี้ 
 1.  พัฒนาระบบงานแนะแนวท่ีจะชวยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาเปนรายบุคคล  
พรอมท้ังสงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว  รูจักและเขาใจผูเรียน  สามารถคนพบ
และจัดการเรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  และใหคําปรึกษาดานการดํารงชีวิต  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  การศึกษาตอและมีงานทํา  ท้ังน้ีใหมีระบบขอมูลต้ังแตแรกเขาเพ่ือติดตามดูแล
อยางตอเน่ืองจนจบการศึกษา 
 2.  สํารวจ  เฝาระวัง  และติดตามนักเรียนและนักศึกษาท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิด  เพ่ือจัด
กิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
  3.  แจงใหผูปกครองของนักเรียนและนักศึกษา ท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิดไดทราบ
พฤติกรรม  และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  ท้ังน้ีอาจกําหนดใหนักเรียนหรือนักศึกษา
ดังกลาวเขารวมกิจกรรมตามท่ีเห็นสมควร 
 4.  จัดใหมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัย  ปองกัน  และแกไขปญหาความรุนแรง  
โดยมีแผนงาน  ผูรับผิดชอบ  และการติดตามตรวจสอบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
 5.  สนับสนุนใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในการสงเสริมความประพฤติ
และความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา 
 6.  จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการ
ตนสังกัด  อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 ดวยนัยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว  โรงเรียนจึงเปนสถานศึกษาท่ีมีอทิธิพล 
ตอชีวิตความเปนอยู   และการพัฒนาการแกนักเรียนโดยตรงทุกดาน  อาทิ  ดานพฤติกรรม  ทักษะ  
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 1.  จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 2.  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
 3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  
ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
 4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรยีน  
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  
 6.  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 การที่นักเรียนไดใชชีวิตอยูในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนระยะเวลายาวนานถึง
สิบสองป  กระท่ังสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน  ยอมเปนท่ีแนนอนวา
นักเรียนจะตองรูสึกผูกพันกับโรงเรียนดุจดังเปนบานหลังท่ีสองของตน  ดวยนักเรียนใชเวลา
สวนใหญในแตละวันอยูในโรงเรียนต้ังแตเชาถึงเย็น  รวมท้ังรวมกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียน  
อาทิ  การเรยีนการสอนในรายวิชาปกติ  การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
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การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีของสถานศึกษา 
 สภาพแวดลอมของสถานศึกษา  นับเปนสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการพัฒนาการของ
นักเรียนเปนอยางมาก  ท้ังยังสรางสรรคความเจริญงอกงามใหแกทุกคนท่ีอยูในสถานศึกษา  
เริ่มต้ังแตขนาดของสถานท่ี  การตกแตงอาคารบริเวณโดยรอบ  กอปรกับแสงสี  ทัศนียภาพ  
ทิศทางลม  การจัดระเบียบอาคาร  รูปลักษณะ  ความปลอดภัย  สุขลักษณะ  ความสุขสบาย  
ซึ่งลวนเก้ือกูลและจูงใจใหผูเรียนมีความรักหวงแหน  และภาคภูมิใจในสถานศึกษา  และยังชวย
หลอหลอมพฤติกรรมของผูเรียนดวย (วิจิตร  วรุตบางกูร, 2524 : 45)  ท้ังน้ีหากนักเรียนเห็นวา  
สภาพแวดลอมสบายและเหมาะสม  ก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจในสถานศึกษาเชนกัน  สงเสริม
ใหต้ังใจศึกษาหาความรูและประสบการณตอไปจนสําเร็จการศึกษา (อัจฉรา  สขุารมณ และ
พรรณี  บุญประกอบ, 2542 : 33) 
 อยางไรก็ดี  เพ่ือใหนักเรียนบังเกิดความรูสึกรวมเปนเจาของและภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาของตน  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองตระหนักในภาพลักษณดานวิสัยทัศนกับ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาเปนอยางมาก  เริ่มต้ังแตการกําหนดสภาพแวดลอมบริเวณดานหนา  หลัง  
ดานขางท้ังซายและขวาของสถานศึกษา  ใหดูงดงาม  รมรื่น  สะอาดตา  นาประทับใจ  โดย
พิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญของหลักการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของสถานศึกษา 5 ประการ  
ไดแก (อรรณพ  คุณพันธ, 2522 : 61) 
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 1.  จัดสถานศกึษาใหนักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจสถานศึกษาของตน  กลาวคือ  ปลูกฝง
ใหนักเรียนมีศรัทธาหรือทัศนคติท่ีดีตอสถานศึกษาท่ีตนอยู 
 2.  จัดบรรยากาศการเรียนการสอนเอือ้อํานวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู  ถาบรรยากาศในการเรียนการสอนดีมีประสิทธิภาพ  ก็ยอมสงเสริมใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูตามเปาหมายของสถานศึกษา 
 3.  สภาพแวดลอมท่ีดี  จะตองเปนสถานศึกษาท่ีมีการเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ครบถวน  ท้ังในดานวิชาการ  สันทนาการ  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
 4.  สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดวย 
 5.  อาคารสถานที่เปนสิ่งสําคัญทางกายภาพท่ีจะชวยผลักดันการเรียนการสอนให
สัมฤทธผิล  สถานศึกษาจะมีสภาพแวดลอมท่ีดีจะตองมอีาคารสถานท่ีดี  ท้ังในดานปริมาณ
และคุณภาพ  กลาวคือ  มีหองเรียน  หองสมุด  โรงอาหาร  สนามกีฬา  หองสุขา  สถานท่ีน่ัง
พักผอน  และอื่นๆ  เพียงพอกับจํานวนและความตองการของนักเรยีน 
 

ปญหางานกิจการนักเรียนดานสถานศึกษา 
 ปญหางานกิจการนักเรียนดานสถานศึกษา  แมจะเปนปญหาเกี่ยวกับดานอาคารสถานท่ี
เปนสวนใหญ  ทวาสงผลกระทบตองานกิจการนักเรียนไดเชนกัน  เพราะโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาแตละแหงมักจะไดรับการออกแบบรูปแบบของอาคารสถานท่ีเรียน  ตามรูปแบบท่ีรัฐ
หรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  เพ่ือใหมีรูปแบบของอาคารเรียนอยางเดียวกันหมดท่ัวท้ัง
ประเทศ  โดยมิไดคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ต้ัง  สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ
แวดลอม  จึงประสบปญหาตางๆ  อาทิ  หองเรียนแคบ  รอนอบอาวและแออดัมาก  มีเสียง
รบกวนจากภายนอกเขาในหองเรียนเสมอ  ตลอดจนจํานวนนักเรียนมีมากเกินไป  วัสดุอุปกรณ
การสอนไมพอเพียง  ทําใหการเรียนการสอนนักเรียนไมบรรลุผลตามท่ีตองการ  ดังปญหาท่ีเกิด
จากสถานศึกษาเปนปจจัยหน่ึงของงานกิจการนักเรียนตอไปน้ี 
 1.  การขาดแคลนอาคารสถานที่   สืบเน่ืองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนคอนขางคับแคบ  
ดวยมีพ้ืนท่ีจํานวนจํากัด  ไมสามารถขยายสถานศึกษาใหกวางขวางออกไปได  และดวยความ
จํากัดของสถานท่ีดังกลาว  จึงทําใหหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  ความแออัดยัดเยียด 
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 2.  ภูมิทัศนของสถานศึกษาไมนาสนใจ  สถานศึกษาหรือโรงเรียนเคราะหรายบางแหง
มีภูมิทัศนท่ีไมนาดูและไมนาเขาไปศึกษา  ดวยโรงเรียนต้ังอยูในแหลงชื้นแฉะ  ดังเชนโรงเรียน
ในเขตบริเวณปริมณฑลบางแหง  ประสบปญหานํ้าขึน้-ลง  และมแีหลงนํ้าทวมขงัหนาโรงเรียน  
กอปรกับพ้ืนท่ีบริเวณหนาโรงเรียนเปนหลุมเปนบอ  ภาพรวมของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
จึงไมนาดูนัก  ท้ังน้ีรวมไปถึงสถานศึกษาบางแหงท่ีรกรุงรงั  เต็มไปดวยไมเลื้อยและขยะมูลฝอย  
สงผลตอภูมิทัศนของสถานศึกษา  ซึ่งขาดความสวยงามของสถานท่ี  ทําใหไมจูงใจใหนักเรียน
สนใจเขาเรียน  เพราะผูบริหารสถานศึกษาขาดความใสใจ  และเมื่อสถานศึกษายังขาดการ
วางแผนในภูมิทัศนแลว  คงไมตองสงสัยวาทําไมงานกิจการนักเรียนจึงไมเจริญกาวหนาเชนกัน 
 3.  สถานที่ต้ัง  สถานศึกษาบางแหงต้ังอยูบริเวณหางไกลชุมชน  ทําใหการคมนาคมไม
สะดวก  เดินทางไปโรงเรียนลําบาก  เน่ืองจากอยูในถิ่นทุรกันดาร  นานครั้งจึงจะมีรถโดยสารผาน  
รวมท้ังขาดสาธารณูปโภคอันเปนสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังปวง  ดวยเปนสถานศึกษาท่ีไดรับ
การยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินจากประชาชนในทองถิ่นน้ันใหทําการกอต้ังเปนสถานศึกษา  และยังมี
บางโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยไมถึงเกณฑท่ีกําหนด  ทวาไดรับการขอรองจากชาวบานให
คงสภาพอยูโดยใชรายชื่อนักเรียนผแีทน  ดังนั้นการดําเนินงานของกิจการนักเรียนจึงเปนงาน
กิจกรรมท่ีมีแตเพียงชื่อแทน 
 4.  สภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ดังท่ีเคยปรากฏเปนขาวครึกโครมในหนาหนังสือพิมพ   
ท่ีสถานศึกษาบางแหงจะมีสถานบันเทิงหรือแหลงเริงรมยตางๆ เขามาต้ังบริการอยูใกลบรเิวณ
โรงเรียน  และสถานเริงรมยบางแหงยายมาเปดบริการหนาโรงเรียนใหญในเขตกรุงเทพฯ  รวมท้ัง
สถานศึกษาบางแหงต้ังอยูใกลโรงงานซึ่งมีเสียงดังอยูตลอดเวลา  ท้ังน้ีสถานศึกษาบางแหง
ซึ่งใชพ้ืนท่ีในบริเวณของวัด  เมื่อจัดงานศพหรือเผาศพในตอนบายขณะอยูในเวลาเรียน  ก็คง
นึกภาพออกวาสภาพแวดลอมดานภูมิทัศนตาง  ๆ ดังกลาว  ยอมเปนอปุสรรคตอการเรียนการสอน
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 5.  ขาดงบประมาณอุดหนุน  เปนท่ีทราบกันดีวา  สถานศึกษาทุกแหงจําเปนตอง
อาศัยเงินงบประมาณจากรัฐท้ังสิ้น  เพ่ือนํามาใชในการจัดการศึกษา  ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  และยังเอื้ออํานวยตอการนําไปใชในการดําเนินงาน
กจิการนักเรียนดวย  เพราะอุปกรณตางๆ ท่ีนักเรียนจําเปนตองใช  เชน  อุปกรณกีฬา  เครื่องดนตรี  
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายและอัดสําเนาเอกสารตางๆ ฯลฯ  ลวนไดมาจากงบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐท้ังหมด  แตเน่ืองจากรัฐจําเปนตองรับผิดชอบสถานศึกษาท่ัวประเทศ  การกระจาย
เงินงบประมาณมาใหแตละโรงเรียนจึงทําไดไมมากเทาท่ีควร  ทําใหเปนปญหาสําหรับสถานศึกษา
ไมนอย 
 

การแกปญหางานกิจการนักเรียนดานสถานศึกษา 
 เมื่อไดกลาวถึงปญหาดานตางๆ ของสถานศึกษาโดยสังเขปแลว  ดังน้ันเพ่ือใหปญหา
ของสถานศึกษาลุลวงไปดวยความเรียบรอย  จึงใครขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของ
สถานศึกษาโดยสังเขป  เพ่ือจะไดเปนแนวทางแกไขสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งประสบกับ
ปญหาของสถานศึกษาดังกลาว  เพราะแมวาสถานศึกษาแตละแหงตางก็ประสบปญหาท่ีผิดแผก
กันออกไปก็ตาม  ก็คงตองเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ 
อยางชาญฉลาด  ดังแนวทางแกไขปญหาตอไปนี้ 
 1.  จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  รวมอาคารสถานท่ีท้ังหมดภายในสถานศึกษาท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว  โดยพยายามจัดทําแผนใหครอบคลุมกับหนวยงานตาง  ๆภายในสถานศึกษา
ใหครบถวน  พรอมกับจัดทําแผนการใชงบประมาณอยางรอบคอบรัดกุม  และแนนอนวา
ควรคํานึงถึงความสําคัญของงานกิจการนักเรียนดวย  ผูบริหารฯ จึงควรทําแผนงานกิจการ
นักเรียนไวใหชัดเจน  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น 
 2.  จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับใชใน
การเรียนการสอน  และใชกับกิจการอื่นๆ  อาทิ  งานกิจการนักเรียน  องคการนักเรียน  สภา
นักเรียน  รวมท้ังกิจกรรมตางๆ  เชน  งานกีฬา  ดนตรี  กิจกรรมวันสําคัญของชาติ  เปนตน 
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  3.  ศึกษาการจัดภูมิทัศนของอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เรื่องภูมิทัศน
ของสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษาควรใสใจเปนพิเศษ  เพราะชวยเสริมสรางให
การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น  ดังท่ีวรรณภา  อิทธิไมยยะ (2537 : 12-15)  ไดสรุป
เก่ียวกับลักษณะภูมิทัศนของอาคารสถานท่ีไวดังตอไปนี้ 
      3.1  อาคารเรียน  ควรเปนอาคารถาวรใชงานไดหลายๆ งาน  ถูกสุขลักษณะ  จํานวน  
ขนาดของอาคารเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน  รวมท้ังอาคารประกอบ  เชน  หอประชุม  
โรงอาหาร  โรงพลศึกษา 
      3.2  หองเรียน  ควรอยูในสภาพท่ีใชการได  มีอุปกรณครบครันและอยูในสภาพ
พรอมใชงาน  สุขลักษณะประจําหองเปนสิ่งสําคัญ  ตองปราศจากเสียง  ฝุน  กลิ่น  ควัน  และ
มลภาวะอื่นๆ  หองเรียนควรมีแสงสวางพอเหมาะ  ขนาดหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  
การสรางอาคารเรียนสามารถเปล่ียนรูปแบบได  เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ 
      3.3  อาคารประกอบและหองพิเศษ  เชน  หองสมุด  หองพยาบาล  หองวิทยาศาสตร  
หองหัตถศึกษา  หองดนตรี  หองตางๆ เหลาน้ีจะตองมีอุปกรณท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
      3.4  บริเวณโรงเรียน  ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน  มีรั้วรอบ  ตกแตงบริเวณ
ใหสวยงาม  รมรื่น  เหมาะสมแกการจัดกิจกรรมและเปนท่ีพักผอนหยอนใจของนักเรียน 
      3.5  สภาพแวดลอมโรงเรียน  การจัดสภาพแวดลอมจะตองใหสอดคลองกับความตองการ
ดานรางกาย  จิตใจ  และใหสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา  สภาพแวดลอมมี
อิทธิพลมากในดานการเรยีนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ปญหาของผูบริหารสถานศึกษา 
 ดังไดกลาวไวแลวในบทตนถึงคุณสมบัติ  บทบาทหนาท่ี  ตลอดจนหลักการบริหาร 
งานกิจการนักเรียนท่ีผูบริหารสถานศึกษาพึงปฏิบัติ  เพ่ือใหงานกิจการนักเรียนสาํเร็จลุลวงตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนงานการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร  ดวยงานกิจการนักเรยีน
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 ถึงกระน้ันก็ดี  แมวาผูบริหารสถานศึกษาจะพยายามปลูกปนงานกิจการนักเรียนให
ดําเนินไปอยางเปนระบบ  ในรูปแบบของโครงการตางๆ อยางเปนระเบียบแบบแผนเพียงใดก็
ตาม  ทวาการดําเนินงานดังกลาวอาจสะดุดไดเชนกัน  ดวยประสบปญหาอันเกิดจากความพอใจ  
ไมพอใจ  เห็นดวย  หรือไมเห็นดวย  ตางๆ นานา  จนเกิดแรงตอตานคัดคานจากกลุมบุคคล
บางกลุมท่ีไมเห็นดวย  ซึ่งก็ไดแกครูอาจารย  หรือแมแตนักเรียนบางกลุม  ท้ังทางตรงและ
ทางออม  และเมื่อนําความคิดเห็นท่ีไมเห็นดวยกับการดําเนินงานกิจการนักเรียนในบางกรณี
มารวมกัน  จะกลายเปนปจจัยเกื้อหนุนใหการดําเนินงานกิจการนักเรียนเปนไปดวยความไม
ราบรื่น  หรืออาจฉุดรั้งใหการดําเนินงานบังเกิดภาวะชะงักงันก็เปนได  ดังน้ันผูบริหารฯ จึงตอง
พยายามท่ีจะควบคุมการวางหมุดเชื่อมโยง (Linking  Pins)  ท้ังในตัวบุคคล (Personal  Interfaces)  
องคกร (Organizational  Interfaces)  และระบบงาน (System  Interfaces)  ใหสอดคลอง
ประสานกันดวยดี  เพ่ือลดขอขัดแยงหรือความเขาใจท่ีไขวเขวสับสน (ปกรณ  ปรียากร, 2545 : 7)  
อันกลายเปนปญหาออนดอยของผูบริหารสถานศึกษาไปอยางนึกไมถึง  โดยเฉพาะเปนปญหา
ซึ่งลวนเกิดมาจากตัวผูบริหารเองท้ังสิ้น  ไดแก 
 1.  การขาดวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา 
      วิสัยทัศน (Vision) เปนสิ่งสําคัญและจําเปนย่ิงสําหรับผูบริหารทุกคน  ซึ่งจะขาด
เสียมิได  ดวยเปนสิ่งท่ีนําหนาผูบริหารสถานศึกษาประดุจดังการวาดใหเห็นภาพของเปาหมาย  
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      ขอเท็จจริงอีกประการหน่ึงของความสําเร็จในการบริหารงานกิจการนักเรียน  
มิใชอยูท่ีการวาดภาพฝนหวานในความนาจะเปนของการดําเนินงานแตเพียงอยางเดียว  โดยมิได
สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมท่ีพลิกผันอยูตลอดเวลา  และยังคงยึดมั่นในแนวปฏิบัติ
เกาๆ ท่ีคิดวาดีแลว  ทําใหผูบริหารฯ เขาใจผิดคิดวาตนเองเทาน้ันถึงจะมีวิสัยทัศนได  ไมยอมรับ
ในความคิดอืน่ๆ ท่ีผิดแผกแตกตางออกไปจากแนวคิดของตน  แมวาจะเปนความคิดเห็นท่ีมา
จากการเห็นพองตองกันจากทุกฝาย  ไมวาจะเปนครอูาจารย  ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษา
ทุกคนก็ตาม  ลักษณะเชนน้ีจึงถือไดวา  ผูบริหารฯ น้ันเปนผูขาดวิสัยทัศนและไมเขาใจคําวา
วิสัยทัศนอยางไมอาจเยียวยาได  เพราะวิสัยทัศนท่ีแทจริงเปนการนําความคิดมาสังเคราะห  

ผนวกและเปลี่ยนแปลงจินตภาพ∗  ของผูมีประโยชนเก่ียวของกับคนอื่นๆ ใหเปนอันหน่ึง 
อันเดียวกัน  สามัคค ี  และรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนการเปลี่ยนแปลงภาพพจน  
ความหวัง  ความกลัว  ความคาดหมายและความตองการท่ีจะมีสวนรวมสรางสรรคองคกร  
สงเสริมใหสมาชิกในองคกรเกิดความชัดเจน  เห็นพองตองกันและผูกพัน (Commitment) ท่ี
จะรวมมือกันของคนในองคกร (วิทยากร  เชียงกูล, 2539 : 15-28) 

                                                 
∗ วิทยากร  เชียงกูล  ใชคําวาจินตภาพแทนคําวาวิสัยทัศน (Vision) 
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      อน่ึงเมือ่ผูบริหารสถานศึกษาขาดวิสยัทัศนในการบริหารงานแลว  และไมพยายาม
สรางสมใหมีวิสัยทัศนบังเกิดขึ้นโดยเร็ว  ยังคงต้ังหนาปฏิบัติหนาท่ีเหมือนคนสายตาสั้น  ท่ีแมจะ
มองภาพใกลตัวเพียงใดก็มองไมเห็น  ดวยไมพยายามหาทางเยียวยาแกไข  และไมรูจักท่ีจะใช
แวนสายตาเปนเครื่องชวยใหมองเห็นไดบาง  ทําใหการดําเนินงานทุกประเภทของสถานศึกษา  
แทนท่ีจะสามารถดําเนินงานไปไดดวยความเจริญรุงโรจนโชติชวงตามความปรารถนาของ
ผูปฏิบัติงานหลายฝาย  กลับกลายเปนการดําเนินงานดวยความเจริญรุงริ่งแทน  สงผลใหการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียนซึ่งเปนงานปนประดิษฐนักเรียน  ใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังใจกาย  
ไมอาจดําเนินไปไดอยางสมัฤทธผิลเปนแน  อยางน้ีแลวการบริหารงานกิจการนักเรียนจะเจรญิ
กาวล้ํานําหนาสถานศึกษาอื่นๆ  ท่ีมีผูบริหารฯ เปนผูเปยมไปดวยวิสัยทัศนไดอยางไร  คงไมวาย
จะตองลงรายชื่อรวมกันท้ังครูอาจารย  นักเรียน  และผูปกครอง  ชวยกันสงตัวผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีสายตาฝาฟางคืนกระทรวงศึกษาธิการใหเก็บตัวใสกลองไวดูเลนเพียงสถานเดียว 
 2.  ขาดการวางแผนงานที่รอบคอบ 
      การวางแผน (Planning) เปนเครื่องมอืสําคัญท่ีกําหนดขึ้นลวงหนา  สาํหรับชี้นํา
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลหรอืองคกร  ใหสามารถดําเนินกิจการตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รอบคอบ  รวดเร็ว  และสามารถกําหนดวัตถุประสงค  นโยบาย  
ตลอดจนวิธีปฏิบัติไวลวงหนา  ประดุจการสรางสะพานเชื่อมโยงปจจุบันสูอนาคต  เพ่ือใชเปน
แนวทางการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางสัมฤทธิผล (สมพิศ  โหงาม, 
2549 : 211-212) และแมผูบริหารสถานศึกษาบางคนจะไดรับการยกยองวา  มีความสามารถใน
การวางแผนเปนเลิศ  โดยสามารถกําหนดแผนการดําเนินงานใหผูอื่นปฏิบัติไดอยางเปนระบบ  
เริ่มต้ังแตการกําหนดจุดมุงหมาย  การแสดงวัตถุประสงค  การวิเคราะหและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ  เปนตน  ซึ่งหากเปนไปตามขอกําหนดของแผนก็คงทําใหการดําเนินงานสัมฤทธิผล  
ทวางานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีละเอียดออน  เก่ียวของกับตัวนักเรียนโดยตรง  การท่ีจะทําให
นักเรียนสนใจเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น  จึงเปนเรือ่งท่ีไมงายนักตองใช
เวลากับการประชาสมัพันธใหนักเรียนเขาใจในแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน  ซึ่งหากผูบริหารฯ 
วางแผนการจัดการกิจกรรมนักเรียนบกพรอง  ไมคัดสรรคในกิจกรรมท่ีนาสนใจใหเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน  หรือจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไมเขาใจถึงคุณประโยชนของการเขารวมกิจกรรม  
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      เมื่อการวางแผนการดําเนินกิจการนักเรยีนไมอาจจะเรยีกรองความสนใจ  ใหนักเรียน
หันมาสนใจและเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจได  พรอมท้ังยังขาดการสนับสนุนรวมมือ
จากบรรดาครอูาจารยในสถานศึกษาอีก  การวางแผนดังกลาวก็ยอมจะไรผล  กอใหเกิดปญหา
แกผูบริหารสถานศึกษานานัปการ  อาทิ 
      2.1  การดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนไมบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย  แมจะมี
การเตรียมการณวางแผนเปนขั้นตอนเรียบรอยแลว  ทวาหากผูบริหารฯ มัวแตคํานึงถึงทฤษฎี
ของการจัดการเพียงสถานเดียว  หลงลืมการพิจารณาในความเปนไปได (Feasibility  Studies) 
ของกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  มิไดตระหนักในเรือ่งของความเหมาะสมของกิจกรรม  ขาดการนําเสนอ
จุดเดนกับประโยชนท่ีไดจากการจัดกิจกรรม  กอปรกับไดรับผลกระทบจากสภาวะแวดลอม  
อันนอกเหนือไปจากความคาดหมาย  ซึ่งมิไดเตรียมการณไวลวงหนา  เชน  ไฟไหม  นํ้าทวม  
ลมพายุพัดกระหนํ่า  ฝนตก  ตลอดจนอุบัติภัยรายแรงตางๆ  เปนตน  กระท่ังเปนเหตุใหนักเรียน
ไมอาจเขารวมกิจกรรมไดตามท่ีกําหนดไว  ก็อาจทําใหการวางแผนของผูบริหารฯ ลมเหลวและ
ไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดเชนกัน 
      2.2  ไมอาจเพิ่มเสถียรภาพความเปนไปไดของงาน  ดวยขาดการเชื่อมโยงระหวางการ
คิดกับการลงมือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากมิไดรับความรวมมือ
จากครอูาจารย  และนักเรยีนผูเขารวมกิจกรรม  ทําใหเปนอุปสรรคตอความสะดวกและไมงาย
ตอการบริหารควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
      2.3  ขาดการวางแผนดานประชาสัมพนัธ  เน่ืองจากงานกิจการนักเรียนเปนการให 
บริการของสถานศึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคลหรอืกลุม  ในดานของการใหคาํปรึกษาแนะนํา  
และดานสวัสดิการของนักเรียน  เชน  การแนะแนวทางการศึกษาตอ  การฝกอาชีพเสริม  การ
สอนซอมเสรมิในรายวิชาท่ีนักเรียนสนใจ  การจัดหางานนอกเวลาเรยีน  การบําเพ็ญประโยชน
ของนักเรียน  การเปนท่ีปรึกษาและใหคําปรึกษาในการดําเนินงานองคการนักเรียน  เปนตน  
ผูบริหารจึงควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุก  เพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจในกิจกรรมตาง  ๆท่ีทาง
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      2.4  ขาดการจัดระบบการวางแผนงานกิจกรรมตางๆ  ตามปกติแลวในแตละป
การศึกษา  ผูบริหารควรจะมีการประเมินผลแผนการดําเนินงานครึง่ปและปลายป  กลาวคอืมี
การประเมินผลติดตามผลการดําเนินงานกิจการนักเรยีนของแตละชมุนุมหรือชมรม  ปละสอง
ครั้งเปนอยางนอย  และควรเปดโอกาสใหมีการนําแผนงานของชุมนุมหรือชมรมในแตละป  
เสนอตอท่ีประชุมของสโมสรหรือองคการนักเรียน  โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาเขารวมประชุม
หรือรับฟงดวย  แตผูดําเนินการประชุมควรเปนกรรมการของสโมสรนักเรียนหรือองคการ
นักเรียนดําเนินการเอง  อันจะชวยใหงานกิจการนักเรียนเปนระบบและมีระเบียบครบถวน 
      2.5  ขาดการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  การวางแผนตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีชัดเจน  จักสรางเสริมใหผูปฏิบัติงานมีขวัญ  กําลังใจ  จนบังเกิดความมุงมั่น
และเขาใจในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี  มีความพรอมท่ีจะดําเนินกิจการงานใหสําเรจ็
ลุลวงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  แตหากไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดและผูบริหารฯ ไมใสใจ
แกไข  ปลอยใหเปนปญหาคางคาเปนดินพอกหางหม ู ก็ยอมทําใหผูรวมงานฝายตางๆ ขาดขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไดเชนกัน 
 3.  การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
      คุณธรรมและจริยธรรมเปรียบประดุจหัวใจแหงการพัฒนาของมวลมนุษย  เน่ืองจาก
คุณธรรมเปนสภาพคุณงามความดีท่ีปรากฏอยูท่ีตัวบุคคล  สวนจริยธรรมเปนธรรมท่ีเปนขอ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎของศีลธรรม  เม่ือนํามารวมกันจึงมีนัยหมายถึง  การประพฤติปฏิบัติงาน
ใหอยูในกรอบของความดีงามและศีลธรรม  โดยมีการแสดงออกของบุคคลเปนเครื่องชี้วัดท่ี
บงชี้ถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฏออกมาใหเห็นเดนชัด  ดังนัน้หากผูบริหารสถานศึกษา
ขาดการพัฒนาดานจิตใจ  หมกมุนเฉพาะความตองการเสพสุขสวนตน  มุงมั่นแสวงหาอํานาจ
ในทางมิชอบ  ไมใชหลักการบริหารท่ีชอบธรรม  ไมมีหลักการ  หลักวิชาและหลักธรรมใดๆ  
ขาดความซื่อสัตยสุจริต  ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียพินาศแกตนเอง  ผูรวมงานและ
สถานศึกษาในไมชา  ดวยเหตุท่ีมักแสดงพฤติกรรมอันไรคุณธรรมใหเปนท่ีประจักษแกผูรวมงาน
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      นอกจากน้ีผูบริหารฯ บางคนยังขาดหรือบกพรองเรื่องมนุษยสัมพันธ  ขาดการใชถอยคํา
ท่ีแสดงถึงความจริงใจผูกใจผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา  ยอมจะประสบความสาํเร็จในการ
ดําเนินงานไดยากเชนกัน  ดวยขาดคนชวยทํางาน  เขาทํานองท่ีวา “นกไมมีขน คนไมมีเพ่ือน (แท) 
ขึ้นสูท่ีสูงไมได” (สมพิศ  โหงาม, 2549 : 184-185)  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนคุณสมบัติ
อันล้ําคาของมนุษย  และเฉพาะอยางย่ิงกับบุคคลท่ีเปนผูนําหรือผูบริหารขององคกร  เน่ืองจาก
ในตัวผูนําจะเกิดขึ้นได  ก็ตอเมื่อไมมีขอกังขาใดๆ ในคุณธรรมและจริยธรรม  ผูนําหรือ
ผูบริหารฯ จึงไมเพียงพอแคอยูเหนือขอครหาใดๆ เทาน้ัน  แตจําเปนตองอยูใหหางจาก 
“พฤติกรรมอันกํากวม” ท้ังมวลดวยเชนกัน (John C. Maxwell, 2547 : 13-20) 
      อน่ึงเปนท่ีทราบกันดีวา  สถานศึกษาเปนสถานท่ีควรแกการยกยอง  ดวยเปนสถานที่
อบรมบมเพาะและพัฒนาใหนักเรียนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนา  ไดเขารวมในกิจกรรม
นักเรียนท่ีเปนประโยชน  กระท่ังสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคณุภาพ  มีจิตใจที่ดีงาม  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ท้ังในดานจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เชน  มีวินัย  
ประหยัด  มีความเอื้อเฟอเก้ือกูล  มเีหตุผล  รูหนาท่ี  ซื่อสัตย  พากเพียร  ขยัน  ใฝรูใฝเรียน  
สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข ฯลฯ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 5) 
จึงเปนท่ีนาเสียดายอยางย่ิง  หากสถานศึกษาไมอาจดําเนินกิจการนักเรียนใหลุลวงตามเปาหมาย
ดังกลาวได เน่ืองจากมีผูบริหารฯ ท่ีขาดคุณธรรมและจริยธรรมน่ันเอง  
 4.  ขาดการทํางานเปนทีม 
      การดําเนินงานกิจการนักเรียนไมอาจบรรลุผลสําเร็จไดดวยความสามารถในการ
ดําเนินงานของผูบริหารฯ แตเพียงผูเดียว  เพราะสถานศึกษาทุกแหงประกอบดวยคณะครูอาจารย
ซึ่งเปนบุคลากรจํานวนมาก  ตามขนาดและโครงสรางของสถานศึกษาเปนสําคัญ  มิใชมี
บุคลากรเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาเพียงคนเดียว  และดวยลักษณะดังกลาวผูบริหารจึงเปน
หัวหนากลุมท่ีชักนํากลุมบุคคลเหลาน้ันรวมกันทํางานใหสอดคลองตามทิศทางท่ีสถานศึกษา
กําหนด  เพ่ือสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและรวมพลังรวมกันนําความรู  ทักษะ  ประสบการณ  
ความสามารถ  และความพยายาม  เพ่ือนําสถานศึกษาไปสูความสําเรจ็ตามเปาหมาย  ซึ่งขึ้นอยูกับ
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      อันท่ีจริงการทํางานเปนทีมเปนหัวใจสําคัญของการทํางานในแตละหนวยงานไมเวน
แมแตในสถานศึกษา  ดวยเปนแนวทางและรูปแบบของการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก
ใชวิธีบริหารงานโดยกระจายอํานาจไปยังกลุมตางๆ ใหปฏิบัติงานดวยตนเอง  และปรับเปลี่ยน
โครงสรางของกลุมตามสายการบังคับบัญชา  เปดโอกาสใหครูอาจารยผูรวมงานทุกคน  มีสวนรวม
ในการบริหารการตัดสินใจ  ท้ังยังใหความสําคัญกับการทํางานอิสระของกลุม  สามารถแกไข
ปญหาความไมยืดหยุนและความซับซอนในการทํางานลง  ชวยใหผูบริหารฯ สามารถกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจ  ใหกับทีมงานท่ีไดรับการฝกฝนจนเขาใจในหลักการปฏิบัติหนาท่ีแทนได  
และคงไมตองอธิบายตอไปอีกวา  บรรยากาศของการทํางานเปนเชนน้ีแลว  ความสุขในการ
ทํางานคงไมมีอะไรเทียบได 
      ในทํานองเดียวกัน  หากผูบริหารฯ ไมสามารถสรางทีมงานตามความตองการได
ดวยไมสามารถคัดเลือกสมาชิกในองคกรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  และสามารถรวมงานกับคน
อื่นๆ ไดดี  จึงปลอยใหตางคนตางทํางานกันไปตามสะดวก  เพราะคิดแตเพียงวางายกับการ
ปกครอง  ซึง่แนนอนวานอกจากงานจะไมบรรลุผลสําเร็จแลว  ยงัไมมีผูรับผิดชอบงานที่มี
คุณภาพอีกดวย  กอปรกับวัฒนธรรมการทํางานของคนไทยอีกอยางหน่ึง  ก็คือชอบท่ีจะทํางาน
ตามลําพังคนเดียว  ทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไมเปน  ทําใหการรวมกลุมขาดประสิทธิภาพ  
อิจฉาริษยากัน  และกลัวคนอื่นจะไดดีกวาตน  เหมือน “ไกอยูในเขง” ท่ีคอยจะจิกตีกันเอง
ตลอดเวลา  ไมมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางสรรครวมกันได  สงผลกระทบดานลบของการปฏิบัติงาน
กับการอยูรวมกันของบุคคลแตละกลุม  และไมสามารถเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียนไดเชนกัน 
      ยอมเปนท่ีแนนอนวา  หากสถานศึกษาใดท่ีบุคลากรในสถานศึกษาไมอาจรวมกลุม
รวมกันทํางานเปนทีมได  สถานศึกษาแหงน้ันนาจะขาดความสมานฉันทในสถานศึกษา  จึงไม
สามารถรวมตัวรวมกันดําเนินงานได  กลายเปนตางคนตางทําในแบบตัวใครตัวมัน  ดังน้ัน
การเปนแมพิมพพอพิมพท่ีจะเปนแมแบบซึ่งเปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียน  คงเปนเรื่องท่ีเปนไป
ไมได  เขาทํานอง “ฝนท่ีเปนจริง” เน่ืองจากขาดความสามัคคีปรองดองกันในระหวางหมูคณะ  
การท่ีจะปลูกปนและปลูกฝงใหนักเรียนมคีวามรักและสามคัคีกัน  รวมมือรวมใจกัน  เพ่ือการมี
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 5.  ขาดภูมิตานทานโรคภูมิแพ 
      ปจจุบันโรคภูมิแพเปนอีกโรคหน่ึงซึ่งกําลังติดอันดับมาแรงในสังคมไทย  เพราะเปนโรค
ท่ีรักษาไดยาก  เพราะผูปวยโรคน้ีสามารถจะมีอาการแพไดหลายประเภท  อาทิ  แพอากาศ  
แพอาหารบางประเภท  แพกลิ่นหอมหรือเกสรดอกไม  แพฝุนควัน  แพแสงแดด  แพไรฝุน
ในท่ีนอน  แพยา  แพนํ้า  แพเหง่ือตนเอง  เปนตน  วิธีรักษาก็คือกินยาตามแพทยสั่งและ
พยายามหลีกเลี่ยงใหหางไกลจากสิ่งที่ตนเองแพใหมากที่สุด  ทวาโรคภูมิแพบางประเภท
มักจะเกิดขึ้นกับผูนําบางองคกรไดเชนกัน  จึงตองใชท้ังสติและปญญาของผูปวยท่ีเปนโรคน้ี
ชวยรักษาโรคภูมิแพมิใหลุกลามตอไปได  และเมื่อหากเปนโรคน้ีแลวก็ควรจะวิเคราะหหา
สมุฏฐานของโรคใหพบ  เพ่ือท่ีจะไดหาทางรักษาตอไป  ซึ่งผลของการวิเคราะหพบวา  โรคน้ี
สามารถจําแนกอาการของโรคออกได 3 ประเภทคอื  โรคแพคน  โรคแพงาน  และโรคแพเงิน  
ดังรายละเอียดของโรคภูมิแพแตละประเภทดังตอไปน้ี  (สมพิศ  โหงาม : 188-191) 
      1.  โรคแพคน  เมื่อกาวเขาสูตําแหนงผูบริหารของสถานศึกษา  ผูนําบางคนมักเกิด
อาการไมคอยมั่นใจในตนเองนัก  เกร็ง  ประหมา  รูสึกปนปวน  หากตองปรากฏตัวทามกลาง
คนหมูมากท้ังในและนอกองคกร  กอปรกับมีนิสัยขี้อายและไมชอบเปนจุดสนใจของผูนําบางคน  
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      2.  โรคแพงาน  ผูนําหรอืผูบริหารในองคกร  อาจจําแนกออกได 2 กลุมคือ  กลุมที่
มุงงานเปนหลัก  ซึ่งเปนผูนําหรือผูบริหารท่ีมุงสรางประสิทธิผลของงานใหแลวเสร็จตาม
เปาหมายและพยายามเสริมสรางองคกรใหเขมแข็ง  มีพลังสามารถดํารงอยูไดโดยไมแตกแยก  
รับผิดชอบในงานและผูรวมงาน  กลาคดิ  กลาทํา  กลาริเริ่มในสิ่งท่ีถูกตอง  และกลายอมรับ
ความสามารถที่อาจจะเหนือกวาของผูใตบังคับบัญชามาใช  โดยไมกลวัเสียหนามากกวาประโยชน
ขององคกรสวนรวมในระยะยาว  และพรอมท่ีจะเสริมสรางความมั่นคงแกองคกร  ดวยการศึกษา
ปญหาและวิสัยทัศนเพ่ือพิเคราะหปญหา  และคนหาแนวทางรวมกันแกไขปญหา  ดวยความ
รวมมือของสมาชิกในองคกรทุกคน  ผูนําหรือผูบริหารประเภทน้ีเปน “โรคแพงาน” เพราะไมยอม
เลิกทํางานจนกวางานจะหมด  และยังไดขวนขวายหางานใหมๆ ไมหยุดน่ิง  เพ่ือความมั่นคง
และเจริญเติบโตขององคกรในอนาคต 
           ผูบริหารหรือผูนําอีกกลุมคือ กลุมผูนําที่มุงเงิน ซึ่งเปนผูปรารถนาเพียงตําแหนง
กับอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน  ทําทุกอยางเพ่ือท่ีจะไดเปนผูนําหรือผูบริหาร  คาํนึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดคือเงินเปนสําคัญ  จึงเปนพวกฟุงซาน  จิตไมวาง  ชื่นชอบตัวเลขในบัญชี
เงินเดือนของตนและพยายามหาวิธีเพ่ิมตัวเลขใหขยับสูงขึ้นเทาน้ัน  มิไดคํานึงถึงภารกิจท่ีพึง
ปฏิบัติและรับผิดชอบ  ยอมขายอุดมการณสวนตัวแลกกับการเปนคนสนิทหรือคนโปรดรับ
ใชเจานายระดับสูง  เพ่ือยกฐานะใหตนเองมีตําแหนงท่ีสูงขึ้น  และสามารถบมเพาะอิทธิพล
ใหสูงขึ้นไปอีก  ผูนําประเภทน้ีจึงเปนโรคแพงานที่แทจริง 
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       3.  โรคแพเงิน  ผูเปนโรคแพเงินสวนใหญจะติดนิสัยคิดเฉพาะวิธีการท่ีจะทําใหได
เงินจํานวนมากงายๆ เทาน้ัน  สงผลใหเงินมีฐานะเปนพระเจาเงินตราท่ีทุกคนพรอมท่ีจะยอม
ศิโรราบแตโดยดี  ดวยเปนเปาหมายท่ีพึงประสงคของทุกคน  รวมถึงองคกรตางๆ อีกดวย  
เพราะหากองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงแลว  หากสามารถดึงความม่ังคั่งของอํานาจเงินทุน
กับมูลคามหาศาลของกําไรจากผลผลิตท่ีไดรับอีก  ยอมสงเสริมใหองคกรท่ียิ่งใหญเกินกวา
องคกรระดับมหาชนเปนแน  หรือหากเปนสถานศึกษาก็คงจะเปนสถานศึกษาระดับประเทศ
ท่ีใหญยิ่งเชนกัน  ทําใหสามารถพยากรณตอไปไดวา  ในไมชาองคกรและคนในองคกร  
โดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหารองคกร  ยอมจะเปนโรคแพเงินอยางแนนอน  เพราะยอมใหเงิน
มีบทบาทเกินกวาคนท่ีเปนผูนําหรือผูบริหารองคกรอกี 
 

การแกปญหางานกิจการนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเร่ืองของการแกปญหางานกิจการนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน  นาจะเปนสิ่งท่ี
ไมยากเย็นนัก  เนือ่งจากผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเขามารับตําแหนงอันทรงเกียรติน้ีได
ดวยเปนผูมีความพรอมในดานคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  ภูมิรูและภูมิปญญา  อันเปนสมรรถพัฒนะในดาน
สถานภาพสวนตัวของผูบริหารฯ  และยังกอปรไปดวยประสบการณ  ความเชี่ยวชาญ  ชํานาญใน
ดานการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  นอยรายท่ีจะไดตําแหนงผูบริหารเพราะสมหลน  
อาทิ  มีตําแหนงวางอยางกระทันหัน  และตนเองทําหนาท่ีเปนทานรอง (ผูอํานวยการ) ใน
สถานศึกษาแหงน้ันมาเปนเวลานาน  จนสมควรท่ีจะไดดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีวางลงเสียที  
หรือบางรายอาจใชความสามารถสวนตัวผนึกกําลังกับคนขางตัว  ชวยกันออกแรงวิ่งเตนจน
ไดรับตําแหนง “ผ.อ.” สมใจนึก  แตเปน ผ.อ. ท่ียอมาจากคําอื่นมิใช “ผูอํานวยการ” อยางท่ี
เขาใจกัน  ทวาเม่ือรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาแลว  จักตองทําหนาท่ีใหสมกับความ
ไววางใจตามท่ีไดรับมอบหมาย  ดวยการตระหนักในหนาท่ีหลักของผูบริหารสถานศึกษา 5 
ประการคือ (เอกชัย  สุขก่ีพันธ, 2527 : 106-107) 
 1.  งานบริหารบุคลากร  ไดแก  การบริหารบุคคลทุกประเภทท่ีอยูในสถานศึกษา  
คือ  นักเรียน  อาจารย  ภารโรง  และเจาหนาท่ีอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
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 2.  งานบริหารวิชาการ  ไดแก  การบริหารงานที่เก่ียวกับหลักสูตร  การเรยีนการสอน  
การนิเทศการศึกษา  กิจกรรมเสริมวิชาตางๆ  ตลอดจนการบริหารสื่อการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
 3.  งานธุรการ การเงิน อาคารสถานที่และบริการตางๆ  ไดแก  งานสารบรรณรับสง
หนังสือ งบประมาณ  บัญชี  การซือ้วัสดุครุภัณฑ  การดูแลบํารุงอาคารสถานท่ี  ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวก  หรือบริการท่ีสถานศึกษาจัดใหบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 4.  งานบริหารกิจการนักเรียน  ไดแก  งานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักเรียนท้ังหมดทุก
ประเภท 
 5.  งานดานสัมพันธกับชุมชน  ไดแก  งานท่ีเก่ียวของกับชุมชนท่ีสถานศึกษาน้ัน
ต้ังอยู  การประชาสมัพันธสถานศึกษา  การติดตอกับผูปกครองและสงัคมภายนอก  เปนตน 
 สําหรับงานกิจการนักเรียนน้ัน  จะมีท้ังกิจกรรมรวมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร  
แตสวนใหญแลวมักจัดเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร  เพราะกิจกรรมนักเรียนจะชวยพัฒนาขีด
ความสามารถหรือทักษะการทํางานรวมกัน  รวมท้ังฝกฝนการใชชีวิตรวมกับผูอื่น  รูจักใชเวลา
ใหเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสังคม  ท้ังน้ีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
จะชวยสงเสริมในการจัดกิจกรรมนักเรียนไดเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนสามารถใชชีวิตใน
สถานศึกษาไดอยางมีความสุข 
 กิจกรรมนักเรียนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหนักเรียน  ไดรูจักกับการ
ปฏิบัติตนเปนท้ัง “ผูนํา” และ “ผูตาม” ท่ีดี  โดยไมขัดตอระเบียบและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  
จึงเปนกิจกรรมนอกชั้นเรียนท่ีมีคุณคา  สมควรไดรบัการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา
เปนอันมาก  เพราะงานกิจการนักเรียนเปนงานใหบริการของสถานศึกษาแกนักเรียน  ในดาน
ใหคําปรึกษาและดานสวัสดิการของนักเรียน  เชน  การแนะแนวทางการศึกษาตอและอาชีพ  
การจัดหาทุนการศึกษาแกนักเรียน  และการเปนท่ีปรึกษาองคการนักเรียน  เปนตน  พรอมกับจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  สําหรับสงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานสติปญญา  บุคลิกภาพ  
ทัศนคติ  และการมีสวนรวมในสังคม  ไดแก  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน  และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนานักเรียนในดานตางๆ 
นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีบังคับใหนักเรียนตองเรียนในชั้นเรียน 
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 เมื่อผูบริหารตระหนักในความสาํคัญและจําเปนของงานกิจการนักเรียนเชนน้ีแลว  
อันดับตอไปท่ีผูบริหารสถานศึกษาจักตองดําเนินการใหรอบคอบ โดยบริหารและจัดการงาน
กิจการนักเรียนใหเปนระบบยิ่งขึ้น  ดวยการจัดการวางแผนใหรัดกุม  เพ่ือวางแผนงานกิจการ
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยปจจัยเสริมบางประการอันไดแก (Russell L. Ackoff, 
1970 : 9) 
 1.  การจัดทําแผน (Design)  เปนการจัดทําแผนหรือรางแผนงานใหมีรายละเอียดท่ี
สามารถดําเนินการไดชัดเจนวา  แผนน้ันเปนแผนอะไร  ตองการอะไรบาง  อยางไร  ใครเปน
ผูรับผิดชอบ  และเริ่มจัดทําแผนเมื่อใด  ท่ีไหน  เปนตน 
 2.  การช้ีแจงแผน (Communication)  เมื่อจัดทําแผนเรียบรอยแลว  จะตองชี้แจงแก
ผูเกี่ยวของใหทราบและเขาใจอยางละเอียด  ซึ่งจะชวยใหแผนไดรับการยอมรับสนับสนุน  อันทํา
ใหงายตอการปฏิบัติ 
 3.  การปรับแผน (Flexibility)  หลังจากชี้แจงแผนแกผูเก่ียวของแลว  หากมีขอบกพรอง
หรือมีการทวงติงเสนอแนะ  ก็ควรจะปรับปรุงหรือยืดหยุนในการนําไปใช  เพราะอาจลมเหลวและ
ทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานได 
 4.  การนําแผนไปใช (Implementation)  หลังจากปรับปรุงแผนแลวก็จะนําแผนไป
ใชเพ่ือใหไดผลตามเปาหมาย  ทวาการนําแผนไปใชจะประสบผลสําเร็จเพียงใดน้ัน  
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนท้ังกําลังคน  กําลังทรัพย  และกําลังใจจากผูบริหารฯ อยาง
ตอเน่ือง 
 5.  การควบคุมแผน (Control)  เมื่อนําแผนไปปฏิบัติ  ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตอง
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลวา  การดําเนินงานตามแผนแตละขั้นตอน  มีปญหา
อุปสรรคใดบางหรือไม  หากพบปญหาตองรีบแกไขทันที  พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะตางๆ 
เพ่ือปรับปรุงแผนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ขณะเดียวกันผูบริหารสถานศึกษาก็ไมควรวางแผนงานกิจการนักเรียนจนยาวเกินไป  
และควรจะตระหนักในความสมบูรณ  ชดัเจน  และงายตอความเขาใจของกระบวนการวางแผน
ใหมากขึ้น  ดังแนวคิดของซุนวูปราชญชาวจีน  ท่ีกลาวถึงกระบวนการวางแผนไวอยางนาสนใจ
วา (อํานวยชัย  ปฏิพัทธเผาพงศ, 2543 : 28) 
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ขั้นตอนท่ี 1  กําหนดภารกิจของหนวยงาน  
 ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะหสถานการณ  เพ่ือจะไดรูถึงจุดแข็งและจุดออน  พรอมกับ
วิเคราะหสภาพแวดลอม  เพ่ือจะไดรูถึงโอกาสและอปุสรรค  

ขั้นตอนท่ี 3  กําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย  ท่ีเฉพาะเจาะจง  
ขั้นตอนท่ี 4  พัฒนายุทธศาสตรดําเนินการ  เพ่ือกุมโอกาส  และหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
ขั้นตอนท่ี 5  ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร  

 ขั้นตอนท่ี 6  ติดตามผล  ไดแก  การประเมินแผนยุทธศาสตร  เพ่ือจุดประสงคใน
การดําเนินมาตรการในการแกไข 
 นอกจากน้ัน  เพ่ือขจัดปญหาท้ังปวงในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาให
หมดสิ้น  ผูบริหารฯ ก็ควรจะเติมพลังความสําเร็จใหแกบุคลากรและองคกรอยางเต็มท่ี  ดวยการ
เติมเต็มดานความพรอม  และเสริมความเขมแข็งมั่นคงในศักยภาพกับเสถียรภาพขององคกร  
จนบังเกิดความสมานสามัคคีเปนหน่ึงเดียว  สามารถหลอมรวมตัวกันปฏิบัติภารกิจขององคกร
ใหบรรลุสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  และสิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาควรจะสําเหนียก
และปฏิบัติอยูตลอดเวลา  ก็คือการตระหนักรูในศิลปะของการบริหารใหมาก  เพ่ือท่ีจะได
วางแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  สมดังขอคดิของซุนวูท่ีกลาวถึงความสําเร็จของการ
บริหารงานไวใน “ศิลปะการบริหาร” อยางคมคายวา (แกรี่  แกเกลยีดิ, 2548 : 61) 
 

“ความสําเร็จไดมาจากการรูวา  อะไรจําเปนตองทํา  อะไรไมตองทํา 
  ความสําเร็จไดมาจากการจัดการกลุมใหญกลุมเล็กไดดี 
  ความสําเร็จไดมาจากการท่ีทุกคนตางก็มีเปาหมายเดียวกัน 
  ความสําเร็จไดมาจากการเปลี่ยนปญหาใหเปนโอกาส 
  ความสําเร็จไดมาจากการบริหารท่ีดี...”         

 

ปญหาของครูอาจารย 
 นอกเหนือไปจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีบทบาทและความสําคัญ  ตอการอํานวย
ความสาํเร็จของงานกิจการนักเรียนแลว  ทวาการดําเนินงานดังกลาวมิใชสิ่งท่ีผูบรหิารสถานศึกษา
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 ขณะท่ีดํารงอยูในสภาวะแวดลอมเฉกเชนปจจุบัน  ซึ่งเปนสภาวการณในยุคแหง
โลกาภิวัตน  ท่ีทําใหขอบขายของการสบืคน  แสวงหา  การถายทอดความรูและการเรียนรูให
เปนไปอยางกวางขวางรวดเร็ว  อันนําไปสูการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาให
พัฒนาทันสมัย  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเปนเศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge - Based Economy : KBE)  ทําใหมีการใชความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลัก
ในการพัฒนาความรูและการเรียนรูในปจเจกบุคคลใหเปนทุนและกําลงัคน  เก้ือกูลตอการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพใหสงูขึ้น (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 : 2)  และใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาดังกลาว  ครูอาจารยในสถานศึกษาจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสวนตัว  เจตคติและวิสัยทัศนใหรับกับยุคสมัยใหมากท่ีสุด  อันนอกเหนือไปจาก
การสอนในและนอกชั้นเรียนตามปกติ  ปจจัยเหตุดังกลาวจึงสงผลกระทบใหครูอาจารย
ประสบกับปญหาตาง  ๆซึ่งอุบัติพอกพูนขึ้นเปนลําดับ  ทําใหความสนใจ  ใสใจ  และการปฏิบัติตน
มีสวนรวมในงานกิจกรรมของนักเรียนลดลงทุกที  กระท่ังไมมีเวลาเขารวมในกิจกรรมเลย  
หรือเขารวมเฉพาะกรณีท่ีจําเปนจริงๆ เทาน้ัน  เน่ืองมาจากสาเหตุบางประการ  อันไดแก 
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 1.  ปญหาหน้ีสิน  สืบเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางรวดเร็วของ
การใชเครื่องมอืเครื่องใชดานเทคโนโลยีใหม  ๆ ในยุคปจจุบัน  ซึ่งกอใหเกิดความนาสนใจในความ
ทันสมัยรวดเร็วและสะดวกสบายแกผูใช  เน่ืองจากไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับผูใชงาน  
อาทิ  บัตรเครดิตตางๆ  รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องใชไฟฟาในบาน  เครือ่งคอมพิวเตอร  
โทรศัพทมือถือ  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น  ๆ  เปนตน  ซึง่นอกจากจะเปนท่ีสนใจของ
ประชาชนท่ัวไปแลว  ยังครอบคลุมถึงครูอาจารยในสถานศึกษาดวย  เพราะครูอาจารยตางก็
เปนปุถุชนท่ีมีความสนใจในสิ่งอํานวยความสะดวกเชนกัน  กอปรกับการใหบริการอยางรวดเร็ว
ของผูประกอบการตางๆ ท่ีพรอมจะใหบริการทันที  โดยเฉพาะบรรดาครูอาจารยผูรับบริการ  
ซึ่งเปนขาราชการมีเงินเดือนประจําแนนอน  และดวยความใจออนในความนาใชของเครื่องมือ
เครื่องใชดังกลาว  ทําใหผูใชบริการบางคนท่ีกวาจะรูสึกตัวก็มีหนี้สินทวมทนอยางคาดไมถึง  
จนไมมีกําลังใจจะเขารวมกิจกรรมใด  ๆท้ังสิ้น  ไดแตรําพึงรําพันกับตัวเองวา “จน เครียด กินเหลา” 
ดีกวา  อยางท่ีเราทุกคนก็ไดยินไดฟงกันอยูเสมอน่ันเอง 
 2.  ปญหาการเลื่อนวิทยฐานะของครู  ตําแหนงครู คศ. 3 ระดับ 8  เปนการเลือ่นวิทยฐานะ
ท่ีนาภาคภูมิใจของครูมากท่ีสุด  เพราะนอกจากจะไดเลื่อนระดับของครู  เชน  จากคร ูคศ. 2 
ระดับ 7  เปนครู คศ. 3 ระดับ 8  ซึ่งนอกจากครูอาจารยจะไดเพ่ิมระดับขั้นของตําแหนงแลว  
ยังชวยใหครูไดรับเงินประจําตําแหนงเพ่ิมจากเงินเดือนประจําในแตละเดือนอีกอยางนาปลาบปลื้ม  
แมจะเปนท่ีตระหนักกันดีวาเปนเรื่องยากมิใชจะทําไดงายๆ ดวยตองทํางานสงมากมายทั้ง
เอกสารการสอน  เครื่องมอืรายงานผลการใชเครื่องมอืและเอกสาร  งานวิจัย  ตลอดจนงาน
กระดาษตางๆ อีกมากมาย  รวมเปนผลงานท่ีครูอาจารยตองทุมเทท้ังแรงกาย  แรงใจ  จนกวา
จะผานการกลั่นกรองไดเปนครู คศ. 3  ซึ่งมีอัตราของผูท่ีผานการพิจารณานอยมาก  เมื่อเทียบ
กับผูท่ีทําหนาท่ีแลวผลงานไมผานอยางนาเสียดาย  และถึงแมปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ  
จะใหกําลังใจโดยการเปลี่ยนรูปแบบการทําผลงานเพ่ือเลือ่นวิทยฐานะของครอูาจารยใหงายขึ้น  
ดวยการจัดใหมีการอบรมและทําวิจัยในแนวประจักษ  ทวาดูเหมือนครูอาจารยจะกระอัก 
(เลือดตาแทบกระเด็น) มากกวา 
      ถึงกระน้ันก็ดี  แมครูอาจารยจะทําผลงานผานเกณฑหรือไมผานก็ตาม  นอกเหนือไปจาก
การทําใหครูอาจารยท่ีไมผานเกณฑจะทุกขระทมกันเปนระนาวแลว  ยังสงผลของความทุกข
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 3.  ผูบริหารไมสนใจสนับสนุนงานกิจการนักเรียน  เมื่อเปนท่ีประจักษวา  ผูบริหาร
ไมสนใจและไมสนับสนุนในงานกิจการนักเรียนอยางเห็นไดชัด  ก็ยอมเปนท่ีแนนอนวาขวัญ
และกําลังใจของครอูาจารยในการดําเนินงานกิจการนักเรยีนก็กระทบไปดวย  ทําใหมีการคัดสรรค
เฉพาะกิจกรรมท่ีจําเปนตามฤดูกาลเทาน้ัน  เพราะหากผูบริหารไมสนใจแลวก็ไรประโยชนท่ี
จะดําเนินงานตอไป  และแมจะมีครูอาจารยบางคนพยายามจะดําเนินงาน  ทวาก็ยังขาดแรง
สนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาอยูดี  ทําใหงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษามีจํานวน
กิจกรรมลดนอยลงอยางนาเสียดาย 
 4.  นักเรียนไมสนใจเขารวมกิจกรรม  สถานศึกษาบางแหงพบวา  นักเรียนไมสนใจ
ในการเขารวมกิจกรรมนักเรียนเทาใดนักแมจะถูกบังคับใหเขารวมกิจกรรมก็ตาม  เน่ืองจากมี
กิจกรรมอื่นๆ นอกสถานศึกษาท่ีนาสนใจมากกวา  ดึงดูดใจใหนักเรียนปรารถนาท่ีจะไปทํา
กิจกรรมสวนตัวหรือเฉพาะกลุมแทน  และพยายามหลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมภายใน
สถานศึกษา  ดวยเห็นวาเปนเรื่องกิจกรรมท่ีลาหลังไมทันสมัย ไมนาสนใจ  เพราะกฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับท่ีเครงครัดของสถานศึกษา  กอปรกับความจูจ้ีเจาระเบียบของครูอาจารยท่ี
ควบคุมดูแลงานกิจการนักเรียน  จนนักเรียนรูสึกเหมือนถูกบังคับกักขังใหอยูในระเบียบที่
สถานศึกษากําหนดไวตลอดเวลา  ขาดความเปนอิสระสวนตัว  กระท่ังไมสามารถแสดง
ความรูสึกกับกิจกรรมท่ีตนเขารวมไดอยางเต็มท่ี  ขอสําคัญการจัดกิจกรรมนักเรียนดังกลาว
ขาดการชี้แนะและประชาสัมพันธ  ไมทําใหนักเรียนเขาใจและดึงดูดความสนใจนักเรียนได
เทาท่ีตองการ  จึงพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงไมเขารวมในกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอยางนา
เสียดาย 
 5.  ขาดงบประมาณและอุปกรณสนับสนุน  เมื่อผูบริหารไมสนใจและสนับสนุนใน
งานกิจการนักเรียนดังกลาวแลวในเบ้ืองตน  ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ
นักเรียนเปนแน  เน่ืองจากการท่ีจะไดมีงบประมาณมาสนับสนุนการจัดหาหรือจัดซื้อเครือ่งมือ
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การแกปญหาของครูอาจารยในงานกิจการนักเรียน 
 สําหรับปญหาตางๆ ท่ีนํามาเปนตัวอยางใหทราบถึงปญหาของครูพอสังเขปน้ัน  
นับวาเปนปญหาท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของครูอาจารยเปนอันมาก  ทําใหขาดความสุข
และขาดกําลังใจในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  เพราะกังวลกับปญหาท่ีรุกเราอยูรอบตัว  
และแมวากระทรวงศึกษาธกิารจะประกาศนโยบาย “คุณธรรมนําความรู” ในการจัดการศึกษา
ซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคญั  โดยจัดงบประมาณเพ่ือใหการศึกษาพัฒนาคน  พัฒนาความรู  สูสังคม
คุณภาพ  อุดมปญญา  และอยูเย็นเปนสุข  เปลี่ยนจากเจตนารมณเดิมท่ีมุงให “เด็กเกง ดี มีความสุข” 
เปน “สรางเด็กใหเปนคนดี มีความรู และมีความสุข”  พรอมกับเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) พิจารณางบประมาณชําระหน้ีท่ีรัฐบาลคางจายเงินวิทยฐานะใหขาราชการครู  
ท่ีผานการประเมินในป 2549-2550  ประมาณ 3 แสนคน  เปนเงิน 2 หมื่นลานบาท (วิจิตร  
ศรีสอาน, 2549 : 26-28)  ซึ่งพอจะชวยบรรเทาทุกขใหกับครูอาจารยไดบางไมมากก็นอย  
สวนครอูาจารยท่ียังไมผานการประเมินก็คงจะตองเพียรพยายามตอไป  พรอมท้ังปฏิบัติหนาท่ี
ความเปนครูของนักเรียนควบคูกันไปดวย 
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 ถึงแมวาจะไดรับความชวยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการขางตน  ทวานาจะเปน
การแกปญหาใหครูอาจารยไมตรงตามเปาประสงคนัก  เพราะตนเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหครูอาจารย
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานน้ัน  มีผลสืบเน่ืองมาจากตัวผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคญั  
ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารบางคนแทบจะไมเคยรวมกิจกรรมนักเรียนเลย  หรือเขารวมกิจกรรม
ชนิดนับครั้งได  และยังไมใหความสําคัญกับงานกิจการนักเรียน  ไมคํานึงวางานกิจการนักเรียน
เปนงานสานสรางประโยชนสุขใหแกนักเรียนได  ไมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ เวนแต
กิจกรรมการประเมินผลงานของผูบริหารฯ เองเทาน้ัน  จึงจะเปนท่ีสนใจของผูบริหารฯ ได 
 คงจะไมผิดนักหากจะโทษวา  ปจจัยเหตุท่ีทําใหงานกิจการนักเรียนไมอาจบรรลุสู
ความสําเร็จไดอยางเต็มภาคภูมิน้ัน เพราะความขาดสติไมรับผิดชอบและไมสนใจของผูบริหาร
สถานศึกษา  ซึ่งไมยอมสละเวลาสวนตัวใหกับสถานศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบนัก  และใชเวลา
สวนใหญกับการบริหารงานอื่นๆ ท่ีมิใชงานกิจการนักเรียน  เน่ืองจากตระหนักในความสําคญั
เฉพาะดานวิชาการที่เชื่อวาจะสามารถสรางชื่อเสียงและมาตรฐานทางการศึกษา  ใหแกสถานศึกษา
ไดเปนอยางดีเพียงวิธีเดียวเทาน้ัน  มิไดสาํเหนียกวาแทจริงแลวกิจกรรมนักเรียนเปนการสนับสนุน
ความรูดานวิชาการจนบังเกิดความเจริญงอกงามทางสติปญญาไดเชนกัน  และเมื่อถึงเวลาท่ี
พึงตระหนักกระท่ังรูแจงแลว  ผูบริหารก็ควรจะรีบต้ังสติ  หันกลับมาพิจารณางานกิจการ
นักเรียนอยางจริงจัง  พรอมกับใหการสนับสนุนสงเสริมแกครอูาจารยและนักเรียน  ใหดําเนินงาน
กิจการนักเรียนตอไปโดยเร็ว  พรอมท้ังเรงชําระสะสางในปญหาตางๆ ของครูอาจารยผูรวมงาน
ในสถานศึกษาอยางเต็มท่ี  เพ่ือใหปญหาลดนอยถอยลงหรือหมดไป  ดวยการใหความชวยเหลือ
ดานสวัสดิการตางๆ ใหมากเทาท่ีพึงจะทําได  และไมควรลืมท่ีจะสรางขวัญและกําลังใจให
บรรดาครูอาจารยบังเกิดความรักและศรัทธาในงานท่ีกระทําใหมากขึ้น  และพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีของตนเองตอไป  และเพ่ือเพ่ิมพูนในขวัญและกําลังใจดังกลาว  ผูบริหารฯ สามารถจัด
กิจกรรมสําหรับครูอาจารยภายในสถานศึกษา  ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียน  
โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของครูดวย  อาทิ  การออกเสียงเลือกครูดีเดน  ครูดีในดวงใจ  
ครูภาษาไทยคนเกง  ครูยอดนิยม  ครูยอดเยี่ยม  เปนตน  และอาจประสานกับสถานศึกษาอื่นๆ 
เพ่ือจัดกิจกรรมของครูอาจารยในระดับตาง  ๆ ไดแก  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ 
ฯลฯ  ซึ่งลวนกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานแกครูอาจารยไดเปนอยางดี  
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 อน่ึงในสถานะของความเปนครูอาจารยจึงเปนท่ีตระหนักกันดีวา  ในสังคมไทยหรือ
อาจจะรวมถึงสังคมโลกก็ได ครูอาจารยเปนบุคคลท่ีนักเรียนใหความไววางใจและใกลชิดดวย
มากท่ีสุด  เพราะทุกเรื่องท่ีนักเรียนขัดของสงสัยและมีปญหา  ครูมักจะมีคาํตอบท่ีจะไขขอ
สงสัยในปญหาใหกับนักเรียนไดเสมอ  และทุกครั้งท่ีนักเรียนทํากิจกรรมทุกกิจกรรม  ก็จะตอง
มีครูอาจารยเคียงขางเปนคูคิดท่ีพรอมจะใหกําลังใจ  ใหคําปรึกษา  และแนะนําแกนักเรียนอยู
ตลอดเวลา  ดวยคุณลักษณะดังกลาวครูจึงเปนกําลังสําคัญในอันท่ีจะสนับสนุนและสงเสรมิ
ใหนักเรียนสามารถดําเนินงานกิจการนักเรียนจนสัมฤทธิผลทุกครั้ง  ทําใหครูเปนผูมีสถานะ
อันควรแกการยกยองใหเปน “ปูชนียบุคคล” อยางแทจริง  เพราะความเปนครูในตัวครูน่ันเอง  
ดังขอความท่ีกวีไดบรรยายถึงครูไวอยางนาประทับใจตอไปนี้ 
 
    ใครคอืครู...ครูคือใครใหโลกรู ครูคือผูอบรมบมนิสัย 
     ครคูือผูสรรคสรางสังคมไทย  คือผูใหความรูคูคุณธรรม 
     ครคูือผูใหไฟสวางทางความคิด  ครูนําจิตศิษยใหไมถลํา 
     สูหวงเหวความชั่วชาบาระยํา  ครูชี้นําวิญญาณผานอบาย 

ใครคือครู...ครูคือใครขอใหรู  ไมเคยหลูลบใครใหเสียหาย      
     ครคูือครูผูยังเปนลูกผูชาย   ผูมั่นหมายยังอยากฝากความดี 
     ครูจะอยูตรงไหนไมสําคัญ   ขอยึดมั่นกติกาและหนาท่ี 
     ขอจรรโลงคุณธรรมนําความดี  สมศักด์ิศรี “ปูชนียบุคคล” 
 

     เนาวรัตน  พงษไพบูลย 
 

ปญหาของนักเรียน 
 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  
หมวด 7  วาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ต้ังแตมาตรา 63-67 ให
กระทรวงศึกษาธิการรับผดิชอบออกกฎกระทรวง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใชประกอบในการดําเนินงานของสถานศึกษา  เพ่ือใหนักเรียนและ
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 1.  ปญหาการหนีเรียนของนักเรียน 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดการจัดการศึกษาโดยมี
หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนานักเรียน  ใหเปนผูมีคุณธรรมและมีสติปญญา  สามารถใชชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสขุ  พัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังกายและใจ  โดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน (School  Based  Management)  เพ่ือใหผูเรียนเปนคนท่ีมีคุณภาพ 
      ความเปล่ียนแปลงในสภาพสังคมปจจุบัน  ทําใหบังเกิดผลกระทบตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียนโดยตรง  จนนักเรียนถูกลอหลอกและดึงดูดใหเตลิดทาง
ความคิด  ไมสามารถบังคับตนเองใหอยูในกรอบของความดีงามตามท่ีสังคมกําหนดไวได  
กลับประพฤติในทางตรงขามดวยการ “หนีเรียน” หรือออกนอกสถานศึกษาโดยมิไดรับอนุญาต
ในชวงเวลาเรียน  และเขาไปมั่วสุมอยูในแหลงอบายมุขหรือสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมโดยรูเทา 
ไมถึงการณ  ชนิดท่ีตัวเองก็ไมเคยคาดคิดมากอนเชนกัน  และเมื่อพิเคราะหถึงปจจัยเหตุท่ีทํา
ใหนักเรียนมีพฤติกรรม “หนีเรียน” หรอื “โดดเรียน” หรือ “ออกนอกสถานศึกษาในชวงเวลา
เรียนโดยไมไดรับอนุญาต”  ซึ่งผลของการพิเคราะหสรปุไดวา  การหนีเรียนของนักเรียนมี
สาเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง  ครอบครัว  สถานศึกษา  และสังคมกับสภาพแวดลอม  ดังน้ี 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 9-11) 
      1.1  “หนีเรียน” เพราะตัวนักเรียนเอง  อันสืบเน่ืองมาจากปจจัยเหตุ  ไดแก 
  -  เรียนไมรูเรื่อง  เบ่ือการเรยีน 
  -  ตองการเปนจุดเดน  เปนท่ีสนใจของกลุมเพ่ือน 
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  -  ทําตามคานิยมหรือแฟชั่นของเพ่ือน 
  -  ไมชอบวิชาท่ีเรียนและครู 
  -  ปรับตัวเขากับเพ่ือนไมได 
  -  ความผิดปกติของรางกาย 
      1.2  “หนีเรียน” เพราะครอบครัว  ไดแก 
  -  ขาดความอบอุนจากครอบครัว 
  -  พอแมหรือผูปกครองเครงครัด  เขมงวดเกินไป 
  -  พอแมหรือผูปกครองขาดการดูแล  เอาใจใสในการเรียน 
  -  ครอบครัวเลี้ยงดูแบบตามใจจนเกินไป 
  -  ครอบครัวแตกแยก 
  -  พอแมรักลูกไมเทากัน 
  -  สภาพความเครียดของครอบครัว 
      1.3  “หนีเรียน” เพราะสถานศึกษา  ไดแก 
  -  บรรยากาศและสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการเรียน 
  -  การเรียนการสอนไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  -  สถานศึกษาอยูใกลแหลงมั่วสุม ยั่วยุ หรือสถานเริงรมย 
  -  การลงโทษท่ีไมมีเหตุผล และไมยุติธรรม 
  -  กฎระเบียบเขมงวด หรือปลอยปละละเลยจนเกินไป 
  -  ครูขาดความพรอมในการเตรียมการสอน 
  -  กิจกรรมมากหรือนอยเกินไป 
      1.4  “หนีเรียน” เพราะสังคมและสภาพสิ่งแวดลอม  ไดแก 
  -  ถูกเพ่ือนชักชวน 
  -  สิ่งย่ัวยุจูงใจจากสถานบริการตางๆ 
  -  ขาดการเอาใจใสจากบุคคลท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของ 
  -  ขาดมาตรการดําเนินการกับสถานประกอบการอยางจริงจัง 
  -  โฆษณาท่ีจูงใจใหเลียนแบบประพฤติปฏิบัติในคานิยมท่ีไมถูกตอง 
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  -  การเห็นแบบอยางท่ีไมเหมาะสมจากบุคคลรอบขาง 
      เมื่อไดตระหนักถึงปจจัยเหตุของการหนีเรียนหรือโดดเรียนของนักเรียนดังท่ี
ปรากฏแลว  จําเปนตองพิจารณาเก่ียวกับวิธีการแกไขตอไปวา  สมควรจะปองกันและแกไขมิให
มีพฤติกรรม “หนีเรียน” เกิดขึ้นตอไปอีกไดอยางไร  ซึ่งแนนอนวานาจะไมพนความรับผิดชอบ
ของสถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน  อันประกอบไปดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู
อาจารย  พอแมผูปกครอง  และตัวของนักเรียนเอง  โดยทุกฝายจะตองรวมมือกันรับผิดชอบ 
แกไขและปองกัน  เพ่ือชวยกันขจัดใหปญหาน้ีหมดไปดวยการใชมาตรการการบริหารจัดการ
ท่ีดี  ปองกันสงเสริมและสนับสนุนดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางเปนรูปธรรม  ตลอดจนกําหนด
วิธีการกํากับดูแลและประเมินผล  เพ่ือใหบรรลุยังผลสําเร็จของการแกปญหาตอไป 
      สําหรับตัวนักเรียนก็เชนกัน  เพ่ือปองกันมิใหบังเกิดพฤติกรรมดังกลาวไดอีก  
นักเรียนควรจะสํารวจใหรูไดดวยตนเอง  พยายามใชวิจารณญาณแยกแยะถูกผิดเลวดีดวยเหตุ
และผล  พรอมกับควรต้ังใจประพฤติตน  เพ่ือพัฒนาตนเองใหไดตามความเหมาะสม  ขณะเดียวกัน
ครูอาจารยและผูปกครองควรชวยกันชี้แจง  อบรม  สั่งสอนใหนักเรียนไดเขาใจถึงพฤติกรรม
ท่ีควรประพฤติและไมควรประพฤติ  พรอมท้ังชี้นําใหนักเรียนไดตระหนักในกฎระเบียบและ
วินัยของสถานศึกษาใหถูกตอง  ตลอดจนเขาใจถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษา
คนควาและชวยเหลือผูปกครอง  ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของครอบครัว  สังคม  และ
ประเทศชาติได  อันกอใหเกิดการสรางเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณท่ีดีท้ังแกตัวนักเรียนเอง  
ครอบครัว  และสถานศึกษา  ดังผลสัมฤทธิ์ตามแผนภูมิขางลางนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

ครูและผูบริหารสถานศึกษา 

ผูปกครอง 
- การบริหารจัดการ 
- การดําเนินการปองกัน 
- การกํากับดูแลและประเมินผล 

นักเรียนและนักศึกษา 
อยูในสถานท่ีพัก 
อยางมีความสุข 

นักเรียนและนักศึกษา 

แผนภูมิท่ี 11  สูความสําเรจ็ ปองกัน และแกปญหาเด็กชอบ “หนีเรียน” 
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กฎหมายที่เก่ียวของ-การหนีเรียน 
 ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  ประมวลกฎหมายอาญา  มีมาตราท่ีเก่ียวของกับ
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  วาดวยการออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน  เพ่ือ
เท่ียวเตรหรือรวมกลุมอันเปนการสรางความเสียหายตอตนเองหรือผูอื่น  ดังน้ี 
มาตรา 215 ผูใดมั่วสุมกันต้ังแตสิบคนข้ึนไป ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลัง 
  ประทุษราย หรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้นใน 
  บานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท  
  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ถาผูกระทําความผิดคนหน่ึงคนใดมีอาวุธ บรรดาผูท่ีกระทําความผิด 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังจํา 
  ท้ังปรับ 
   ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาท่ีสั่งการในการ 
  กระทําความผิดน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึง 
  หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา 370 ผูใดสงเสียง ทําใหเกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึงโดยไมมีเหตุอันควร   
  จนทําใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอนตองระวางโทษปรับไมเกิน 
  หน่ึงรอยบาท  
มาตรา 372  ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถาน หรือ 
  กระทําโดยประการอื่น ใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือ 
  สาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
มาตรา 378  ผูใดเสพสุราหรือของเมาอืน่จนเปนเหตุใหตนเมาประพฤติวุนวายหรือ 
  ครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน ตองระวาง 
  โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
มาตรา 391 ผูใดใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ 
  จิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพัน 
  บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา 397 ผูใดในท่ีสาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัล กระทําดวยประการใดๆ  
  อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอื่น หรือกระทําใหผูอื่นไดรับความอับอาย 
  หรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม 
  เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

 2.  ปญหาเลนการพนัน 
      กระทรวงศึกษาธิการ ไดติดตามปญหาของนักเรียนท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
สภาพและวัยพบวา  ปญหาหน่ึงท่ีนาหวงคือ “เลนการพนัน”  โดยมักเลนการพนันในรูปแบบ
ตางๆ เฉพาะอยางย่ิง “การพนันบอล” อนัเปนกระแสแฟชั่นนิยมในหมูวัยรุน  และการพนันท่ี
เกิดขึ้นน้ีจะสงผลเสียตอภาพลักษณของสถานศึกษา  บ่ันทอนสภาพจิตใจของพอแม  ผูปกครอง    
ท้ังยังสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียนอีกดวย  ท้ังน้ีพอแมหรือผูปกครองจักตองกวดขัน
ดูแลการใชจายอยางรัดกุม  เพ่ือปองกันมิใหนักเรียนนําไปใชในการพนัน  อันอาจนําไปสูการกอ
อาชญากรรมท่ีอาจเปนปญหาสังคมท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 29-33) 
 
สาเหตุที่นักเรียนเลนการพนัน 
 ปจจัยเหตุของการเลนการพนันจนถึงขั้นติดการพนัน  กลาวคือมีความปรารถนาท่ี
จะเลนอยูตลอดเวลา  เพ่ือเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหลี่ยม 
ไหวพริบ และฝมือกับโชคชวย  สิ่งเหลานี้สงเสริมใหเด็กนักเรียนเกิดความรูสึกทาทายหลาย
ประการ อาทิ  อยากลองเลนอยางเพ่ือนบาง  มีเพ่ือนเปนนักพนันมืออาชีพจึงอยากเลียนแบบ
บาง  หรืออยากลองเสี่ยงดวงเผ่ือจะมีโชคชวยบาง  หรืออยากเกงเหมือนพระเอกภาพยนตรท่ี
ตนชื่นชอบ  รวมท้ังอยากมีเงินใชเพ่ือซื้อของฟุมเฟอยบางประการท่ีไมอาจซื้อได  เปนตน  
จึงเรียกไดวาเปนปญหาท่ีเกิดจากตนเอง  กอปรกับบางคนอาจมีปจจัยเหตุอื่นๆ ซึ่งใครขอจําแนก
สาเหตุออกเปนประเภทๆ ตามลําดับดังตอไปนี้ 
      2.1  ครอบครัว  เน่ืองจากสถาบันครอบครัวเปนแหลงท่ีใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด  
และผลจากการติดตามปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเลนการพนันพบวา  สวนใหญจะมีสาเหตุมาจาก
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  -  พอแมหรือผูปกครองขาดการเอาใจใสดูแล 
  -  พอแมหรือผูปกครองขาดการควบคุมการใชเงิน 
  -  พอแมหรือผูปกครองไมกวดขันดูแลการใชโทรศัพท 
  -  พอแมหรือผูปกครองขาดการติดตอประสานงาน 
  -  พอแมหรือผูปกครองไมแนะนําการคบเพ่ือนท่ีดี 
      2.2  สถานศึกษา  โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนอีกแหงหน่ึงซึ่งใกลชิดกับเด็ก
นักเรียนเปนสวนใหญ  ดวยเปนสถานท่ีนักเรียนจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของครูอาจารย  
ผูบริหารสถานศึกษา  ต้ังแตเวลาเชาจรดเย็น  ดังน้ันหากบุคลากรในสถานศึกษาเอาใจใสดูแล
นักเรียนโดยท่ัวถึงแลว  ปญหาดังกลาวก็คงไมเกิดขึ้น  แตเน่ืองจากสถานศึกษามิไดใสใจกับ
นักเรียนเทาท่ีควร  จึงบังเกิดปญหาอันสืบเน่ืองจากสาเหตุตางๆ ภายในสถานศึกษา  อันไดแก 
  -  สถานศึกษาไมจัดทําขอมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตอการกระทํา 
     ความผิด 
  -  สถานศึกษาขาดการแนะนํา และแนะแนว 
  -  สถานศึกษาไมกําหนด กฎ ระเบียบของสถานศึกษา 
   -  ไมมอบหมายใหครูอาจารยรับผิดชอบโดยตรง 
  -  ไมจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ฯลฯ 
      2.3  ตัวนักเรียนเอง  ปจจัยเหตุท่ีทําใหนักเรียนติดการพนัน ประกอบดวยสาเหตุ
ตางๆ อันไดแก 
  -  เรียกรองความสนใจและความใสใจจากผูอื่น 
  -  มีอารมณปรวนแปรและชอบประพฤติตนขวางโลก 
  -  เชื่อและทําตามเพ่ือท่ีตนเองคิดวาเกงกวา และเหนือกวาตน 
  -  พ้ืนฐานมาจากครอบครัวท่ียากจน 
  -  เปนเด็กท่ีมีปญหา อาทิ กาวราว เขากับเพ่ือนๆ ไมไดและชอบท่ีจะเพอฝน 
  -  ทะเยอทะยานอยากรวย และฝนถึงความร่ํารวย ฯลฯ 
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      2.4  สภาพสังคมแวดลอม  ไดแก 
  -  ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  -  จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นจนสถานท่ีเรียนไมเพียงพอกอใหเกิดการแกงแยง 
  -  อิทธิพลจากภาพยนตร ทีวี และสื่อตางๆ  
  -  อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก หรือประเทศท่ีเจริญตางๆ  ฯลฯ 
 
การแกไขชวยใหนักเรียนเลิกเลนการพนัน 
 การพนันไมวาจะเปนประเภทใด  อาทิ  การพนันบอล การพนันการแขงความเร็วของ
รถมอเตอรไซดหรือจักรยานยนต  การพนันมวย  เกมส  ไพ  หรือแมแตสลากกินแบงท่ีเรียก
กันงายๆ วาหวย (ท้ังบนดินและใตดิน) ฯลฯ  ลวนไดชื่อวาเปน “การพนัน” ซึ่งมิใชสิ่งท่ีดี
ท้ังสิ้น  จึงจําเปนตองใชความรวมมือจากทุกฝาย  ต้ังแตตัวนักเรียนเอง  พอแมหรือผูปกครอง  
ครูอาจารยในสถานศึกษา  รวมไปถึงความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  ซึ่งเปนเจาหนาท่ีของรฐัท่ีไดรับแตงต้ังจากกระทรวงศึกษาธิการใหสอดสองดูแล
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  เปนตน  จะตองรวมมือกันชวยเหลือ สอดสองดูแล  
มิใหนักเรียนประพฤติตนฝาฝนมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  คือ
เลนการพนัน  หรือจัดใหมีการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย  โดยรวมกันอบรมสั่งสอนอยาง
สุภาพ  ตามสภาพอายุและจิตใจของนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกอบอุน  เขาใจใน
ความประพฤติท่ีไมเหมาะสมของตนเอง  รวมท้ังยอมรับท่ีจะปรับปรุงตนเอง  ซึ่งเร่ิมต้ังแต
การทําความเขาใจถึงตนเหตุของปญหา  พยายามท่ีจะปรับทัศนะใหถูกตอง  ตระหนักถึงผล
เสียหายอันอาจจะเกิดตามมาไดในภายหลัง 
 ประการสําคัญของการแกไขเพ่ือชวยใหนักเรียนเลิกเลนการพนันก็คือ  กลุมบุคคล
ทุกฝายท้ังบิดามารดาหรือผูปกครอง  ครูอาจารย  ผูบริหารสถานศึกษา  ตลอดจนเจาหนาท่ี
สงเสริมความประพฤติขางตน  จะตองทําความเขาใจและปลุกปลอบใจใหนักเรียนท่ีกระทํา
ความผิดดังกลาว  ยอมรับและกลาท่ีจะเผชิญกับความเปนจริง  ไมหลบเลี่ยง  ท่ีจะละ เลิก เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง  มใิชพยายามแตจะหลีกเลี่ยงไมยอมรับความจริงวาตนมีความผดิ
หรือกระทําความผิดในฐานท่ีเลนการพนัน  และจะตองตระหนักและเขาใจวาครอูาจารย  พอแม
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 3.  ปญหาการลักทรัพย 
      ปญหาเรงดวนประการหน่ึงของนักเรียนและเยาวชนท่ีตองรีบดําเนินการปองกัน
แกไขโดยเร็วก็คือ  ปญหาพฤติกรรมลักทรัพย  ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีแพรขยายและมีความรุนแรง
ภายในสถานศึกษา  อันเปนผลทางกฎหมายอาญา  และการทําความผิดต้ังแตในวัยเยาวหรือท่ี
เรียกวายุวอาชญากรนี้  หากขาดการดแูลเอาใจใสในมาตรการปองกันและแกไขใหลุลวงดวยดีแลว  
ก็อาจจะลุกลามกลายเปนปญหาอาชญากรระดับชาติก็เปนได  ดวยขอมูลจากสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 43 แหง ท่ัวประเทศพบวา  มเีด็กกระทําความผิดคดีลักทรัพย
มากท่ีสุด 
      การลักทรพัยหรือขโมย  หมายถึง  การเอาทรัพยของผูอื่นหรือท่ีผูอื่นเปนเจาของ
รวมอยูดวยไปโดยทุจริต  โดยตองการจะครอบครองทรัพยน้ันไวเพ่ือตนเอง  เอาไปขายหรือ
ใหผูอื่น (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 71) และการท่ีนักเรียนประพฤติตนดวยการ
ลักทรัพยผูอื่นดังกลาวน้ัน  หากเปนความผิดท่ีเจาทรัพยไมเอาเรือ่ง  กจ็ะขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  แตหากเจาทรัพยเอาเรื่อง หรือความผดิท่ีเจาทรัพย
ไมเอาเรื่อง แตมีผลทางคดี  ก็ตองใหเปนไปตามกระบวนการทางกฎหมาย  ซึ่งก็คงจะไมเปน
ผลดีแกนักเรียนนักหากประพฤติผิด  เพราะนอกจากจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแลว  
ยังทําใหมีผลเสียตอประวัติสวนตัวอีกดวย 
 
สาเหตุของปญหาการลักทรัพย 
      อยางไรก็ดี  เมื่อเกิดปญหาพฤติกรรมลักทรัพยขึ้น  กอนท่ีจะตัดสินลงโทษสมควรท่ีจะ
พิจารณาถึงปจจัยเหตุท่ีทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาว  ซึ่งแนนอนวาจําเปนตองพิจารณา
จากปจจัยเหตุตาง  ๆรอบตัวนักเรียน  อาทิ  ครอบครัวอันไดแก  พอแม  ผูปกครอง สถานศึกษา  
ตัวนักเรียนเอง  และสภาพแวดลอมรอบตัว  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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      3.1  ครอบครัว  นาจะเปนสาเหตุแรกท่ีทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมลักทรัพยโดย
ไมรูตัว  เน่ืองจากบางครอบครัวมีฐานะยากจน  รายไดไมพอเลี้ยงปากทองในครอบครัว  และ
บางครอบครวัหัวหนาครอบครัวไมทํางานเล้ียงชีพ  พร่ําบนแตขอความท่ีปรากฏใหไดยินบอยๆ 
วา “จน เครียด กินเหลา” เปนตน  ขณะเดียวกันบางครอบครัวพอแมเจ็บปวย จนไมอาจ
ทํางานได  กลายเปนวานักเรียนทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัวแทน  และเมือ่หาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวไมไดจริงๆ ไมมีผูใหความชวยเหลือไดก็เลยแกปญหาดวยการลักทรัพยแทน  ท้ังน้ี
ยังมีบางครอบครัวท่ีมีฐานะทางบานคอนขางดีจนถึงดีมาก  ทวาพอแมมัวแตยุงหาเงินตลอดเวลา 
จนไมมีเวลาสนใจหรือใสใจกับบุตรธิดาเทาท่ีควร  ปลอยใหใชจายตามอําเภอใจ  กลายเปน
การใชเงินเกนิตัวกับสิ่งฟุมเฟอยตางๆ  และเมื่อเงินไมพอใช  ก็แสดงพฤติกรรมลักทรัพยแทน  
ดังสรุปปจจัยเหตุจากครอบครัวไดดังน้ี 
  -  พอแมหรือผูปกครองไมไดเปนแบบอยางท่ีดีในการใชจาย 
  -  พอแมหรือผูปกครองไมมีเวลาสนใจดูแลใกลชิด ทําใหเด็กนักเรียนขาด 
      ความอบอุน 
  -  พอแมหรือผูปกครองไมมีเวลาตักเตือน  ตรวจสอบมิใหนักเรียนใช 
      ทรัพยสินมีคาเกินตัว  และไมนําทรัพยสินมีคามาโรงเรียน 
  -  พอแมหรือผูปกครองไมเคยสังเกตทรัพยสินของบุตรธิดาท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ 
      หายไป  พรอมท้ังมิไดดูแลคาใชจายท่ีผิดปกติ 
  -  พอแมหรือผูปกครองมิไดอบรม สิ่งสอน ปลูกฝง เจตคติและคานิยมท่ี 
      ถกูตอง และมิไดชี้แนะใหเห็นถึงผลเสยีท่ีจะตามมาหลังจากประพฤติผิด 
  -  ไมมีเวลาสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนไดรูจักการใชเวลาวางใหเปน 
      ประโยชน 
       3.2  สถานศึกษา  ไดกลาวแลววา  สถานศึกษาเปนสถานที่นักเรียนใชเวลาต้ังแต
เชาจรดเย็น  ท้ังศึกษาหาความรูดานวิชาการ  และประกอบกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น  ดังนั้น
สถานศึกษาอันประกอบดวยครูอาจารย  และผูบริหาร  ตลอดจนนักการภารโรง  เปนตน  
เฉพาะอยางย่ิงครูอาจารยจึงเปนผูท่ีใกลชิดกับตัวนักเรียนมากที่สุด  หากครูอาจารยใหความสนใจ 
เอาใจใสดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึงแลว  พฤติกรรมลักทรัพยของนักเรียนก็อาจไมเกิดขึ้นได  
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  -  สถานศึกษาขาดการปลูกฝงและชี้แนะในเจตคติ  และคานิยมท่ีถูกตอง 
      ใหแกนักเรยีนเทาท่ีควร 
  -  สถานศึกษาไมสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  และกระบวนการตัดสินใจ 
      ในการรูจักควบคุมตนเอง  ใหรูจักการแกปญหาอยางรอบคอบ 
  -  สถานศึกษาขาดการสงเสริม  สนับสนุน  ฝกอบรม  ตลอดจนบรรยาย 
      ใหความรู  เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงโทษ  และผลเสียท่ีเกิดขึ้น 
      หลังจากการประพฤติผิด 
  -  สถานศึกษาขาดการยกยอง  ชมเชย  ใหรางวัล  และประกาศเกียรติคุณ 
      แกนักเรียนท่ีทําความดี  เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดี 
  -  สถานศึกษาไมปลูกฝงนักเรียนในหลักการ  และทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียง   
      ใหนักเรียนไดเขาใจในความสําคัญและวิธีดําเนินการตามทฤษฎี  เพ่ือมิให 
      นักเรียนประพฤติผิด 
      3.3  ตัวนักเรียนเอง  พฤติกรรมการลักทรัพยของนักเรียน  อาจจะเปนพฤติกรรม
ท่ีเกิดขึ้นดวยความต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม  ทวาเมื่อเกิดขึ้นแลวก็ควรพิเคราะหถึงปจจัยเหตุ
ตางๆ ท่ีเปนตนเหตุใหนักเรียนประพฤติผิด  มิใชโทษแตผูอื่นวาเปนตนเหตุเพียงสถานเดียว  
ขณะเดียวกันนักเรียนควรท่ีจะกลารับผิดชอบในพฤติกรรมน้ัน  และพิเคราะหถึงตนเหตุท่ีทํา
ใหนักเรียนประพฤติผิดอยางแทจริง  เริ่มต้ังแตนักเรียนปฏิบัติการลักทรัพยเพราะ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 72) 
  -  ปญหาเศรษฐกิจ เงินไมพอใช  ขาดแคลนอุปกรณ สิ่งของ  เครื่องใช 
  -  นักเรียนมีปมดอย  โกรธ  อิจฉา  ตองการแกแคน  ทําลายลงโทษ  แกลง 
      ผูอื่นท่ีเหนือกวา  เดนกวา 
  -  แสดงความเปนคนเกง  กลาหาญท่ีจะทําในสิ่งท่ีทาทาย  ต่ืนเตน 
      สรางปมเดนใหแกตนเอง 
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  -  ลักษณะบุคลิกท่ีออนแอ  ไมเชื่อมั่น  เชาวปญญาไมดี  ถูกชักจูงจาก 
      ผูอื่นไดงาย  ทําเพ่ือตองการใหไดรับการยอมรับ  และเพ่ือผลประโยชน 
      ท่ีกลุมตองการ 
  -  เรียนรู  รับรู  ลอกเลียนจากครอบครัว  มีปญหาความสัมพันธใน 
      ครอบครัวไมดี  การขโมยเงิน  สิ่งของ  วัตถุ  เปนการทดแทน  
         ตอบสนองความตองการทางจิตใจท่ีขาดความรัก  ความอบอุน 
  -  เก็บความโกรธ  ความกาวราว  ท่ีมีตอพอแม  หรือครูและผูอื่น  เพ่ือเปน 
     การลงโทษแกแคน 
      3.4  สภาพสังคมแวดลอม  สืบเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอยางรวดเร็วในยุคสมัยแหงโลกาภิวัตน  จึงทําใหเกิดการพัฒนากลุมสังคมใหทันสมัย  
ทันเหตุการณ  ทันโลก  และทันเทคโนโลยีใหมากท่ีสุด  เพ่ือใหสอดรับกับการพัฒนาสังคมโลก
ท่ีเปนเศรษฐกิจฐานความรู  ซึ่งเรงรัดการใชนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการพัฒนา  กอปรกับ
สังคมไทยเปนสังคมแบบครึ่งๆ กลางๆ กลาวคือมิใชเปนสังคมสมัยใหมท่ีทันสมัยเสียทีเดียว  
และก็มิใชสังคมยุคเกาเสียท้ังหมด  ทําใหคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กนักเรียนวัยรุน  จําเปนตอง
ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมแวดลอมใหมากขึ้น  และเมื่อสถานภาพทางครอบครัวไมอาจ
เอื้ออาํนวยได  เด็กจึงไดมีพฤติกรรมการลักทรัพยเกิดขึ้น  เพราะสภาพแวดลอมทางสังคม
เปนเหตุ  อันไดแก 
  -  การโฆษณาชวนเชื่อของสินคาใหมๆ ท่ีกาวล้ํานําสมัย  ดวยการใชสื่อ 
         โฆษณาตางๆ ในรูปแบบแปลกๆ  จนเปนยอดปรารถนาใหเปนเหตุจูงใจ 
         ใหนักเรียนสรางพฤติกรรมการลักทรัพย  เชน  โฆษณาโทรศัพทมือถือ 
         รุนใหมลาสดุ  เสื้อผา  เครื่องสําอาง  รถจักรยานยนต  รถยนต  เปนตน 
  -  นวัตกรรมใหมท่ีทันสมัยในรูปแบบใหมๆ  เชน  การสื่อสารทาง 
      อินเตอรเน็ต  การใชโทรศัพทมือถือถายรูป  เปนตน 
  -  เห็นแบบอยางจากภาพยนตร  ทีวี  ท่ีแพรภาพใหเห็นตลอดเวลา  จนนักเรียน 
         เกิดความรูสึกคลอยตาม  อยากเดน อยากเกง  อยางตัวเอกในภาพยนตร   
      เปนตน 

          EA  635 190 



 

  -  ตัวอยางการแตงกายตามแบบแฟชั่นนิยมจากนายแบบ นางแบบ ซึ่งเปน 
      ท่ีชื่นชอบทําใหอยากเลยีนแบบ 
  -  แหลงบันเทิง ตลอดจนสถานเริงรมยท่ีมีเปนจํานวนมากท้ังในกรุงเทพฯ 
      และตามจังหวัดตางๆ  
  -  แฟชั่นนิยมอันหลากหลายจากตะวันตก  ทําใหเกิดลัทธิเอาอยางโดย 
        มิไดไตรตรองถึงความเหมาะสม 
 
การแกปญหาการลักทรัพยของนักเรียน 
 พฤติกรรมลักทรัพยของนักเรียนจะสามารถแกไขไดสัมฤทธิผลเพียงใดน้ัน  จําเปนตอง
อาศัยความชวยเหลือและรวมมือจากบุคคลหลายฝาย  ต้ังแตผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาจารย  
พอแมหรือผูปกครอง  โดยทุกฝายจะตองรวมกันรับผิดชอบแกไขใหพฤติกรรมอันมิชอบของ
นักเรียนใหหมดไปอยางสิน้เชิง  เริม่ต้ังแตการชีแ้จงทําความเขาใจใหเด็กนักเรียนกลาท่ีจะเผชญิ
กับความเปนจริง  และกลารับผลจากความพลั้งพลาดนั้น  เพ่ือเปนบทเรียนท่ีจะชวยใหนักเรียน
ไมยอนกลับไปกระทําผิดอีก  ในการน้ีสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูอาจารยจักตองชวยกันกําหนดกรอบนโยบายของสถานศึกษาใหนักเรียนปฏิบัติตาม  เพ่ือปองกัน
ชองทางที่เอื้อใหนักเรียนกระทําผิด  พรอมกับกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ  
รวมท้ังอบรม  สั่งสอน  เอาใจใส  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  สวนทางบาน  
อาทิ  พอแมหรือผูปกครองก็ตองใหความใกลชิด และคอยสังเกต  เพ่ือชวยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กนักเรียน  โดยอาศัยพ้ืนฐานของความรัก  และความเขาใจเปนสําคัญ  และ
ดวยเหตุท่ีมีเปาหมายเดียวกนัดังกลาว  ท้ังสถานศึกษาและครอบครัว  จึงตองใชวิธีแกไขรวมกัน
ดังน้ี (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 72) 
  -  ใหความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวของซึ่งกันและกัน 
  -  เปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ 
  -  สรางความตระหนักใหเห็นถึงโทษหรือผลเสียท่ีจะตามมา 
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  -  ใหความรูท่ีชัดเจนเก่ียวกับลักษณะและความประพฤติท่ีเขาขายพฤติกรรม 
         ลักทรัพย  พรอมท้ังบทลงโทษตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  
      บทลงโทษทางอาญา  และผลกระทบท่ีจะไดรับทางสังคม 
  -  ดูแล  เอาใจใส  ใหความรัก ความอบอุน 
  -  สงเสริม สนับสนุน  เพ่ือหาแนวทางในการปองกันปญหารวมกันอยาง 
         ตอเน่ือง 
      ขณะเดียวกันสําหรับตัวนักเรียนเอง  กอนปญหาการลักทรัพยจะเกิดขึ้น  นักเรียนควรจะ
ไตรตรอง  เตือนตัวเองกอนจะคิดหรือลงมือกระทํา  วาผลท่ีตามมาจะเปนอยางไร  และเมื่อ
ผิดพลาดแลว  จะตองกลาเผชิญกับความจริง  และหาทางออกเพ่ือแกไขปญหาดังน้ี (สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 75) 
  -  เมื่อเกิดปญหาข้ึนใหปรึกษาครู ผูปกครอง หรือเพ่ือนท่ีไวใจได 
  -  ใหทบทวนในสิ่งท่ีกระทําลงไปและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นแกตนเอง 
         และผูอื่น 
  -  ยอมรับในความผิดท่ีตนไดกระทําลงไป และไมกระทําซ้ําอีก 
  -  ตองไมคบเพ่ือนท่ีชักจูงใหกระทําผิด 
  -  รูจักควบคุม ยับย้ัง จิตใจของตนเองไมใหกระทําผิดซ้ําอีก 
  -  ยอมรับผลการลงโทษและถือเปนบทเรียนท่ีมีคุณคาของชีวิต 
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 จํานวนคดีเด็กและเยาวชน ถูกจับกุมสงสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ และเปนคดีท่ีกระทํา
ผิดซ้ํา จําแนกตามฐานความผิด 
 

ต้ังแตป พ.ศ. 2538-2547 หนวย : คดี 
ป พ.ศ. 

ฐานความผิด 
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 

รวม 2,546 2,739 3,715 5,207 5,099 6,580 5,414 5,531 4,535 4,607 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 983 1,233 1,369 1,603 1,399 1,707 1,474 1,532 1,903 2,006 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และรางกาย 

87 97 163 211 186 227 218 304 580 738 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ 64 52 101 87 78 107 103 136 164 245 
ความผิดเกี่ยวกับ
ความสงบสุขเสรีภาพ 
ช่ือเสียงและการ
ปกครอง 

63 29 35 28 47 83 63 88 106 117 

ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ 

1,149 1,106 1,842 3,013 3,083 4,120 3,254 3,162 1,269 1,004 

ความผิดเกี่ยวกับ
อาวุธและวัตถุระเบิด 

84 32 172 189 73 25 107 114 161 164 

ความผิดอื่นๆ 26 190 33 76 233 211 195 195 352 333 
 

    ท่ีมา :  กลุมงานขอมูลและสารสนเทศ  สํานักพัฒนาระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจ
 คุมครองเด็กและเยาวชน 
 

 4.  ปญหากอเหตุทะเลาะวิวาท 
      การกอเหตุทะเลาะวิวาท “ยกพวกตีกัน” ของนักเรียน  มักจะเกิดขึ้นบอยครั้งและ
ทวีความรุนแรงย่ิงขึ้น  จนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รวมท้ังสวัสดิภาพ
ของนักเรียนเอง  เพราะนักเรียนบางคนมิไดเก่ียวของกับทะเลาะวิวาทแตอยางใด  ทวากลับรับเคราะห
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สาเหตุของปญหากอเหตุทะเลาะวิวาท 
 ปญหาท่ีนักเรยีนกอเหตุทะเลาะวิวาทกัน  เปนปญหาท่ีแกไมตก  กลาวคอืเปนปญหา
ท่ีดําเนินมาเปนเวลานาน  โดยอาจจะทะเลาะวิวาทกันภายในโรงเรียนเดียวกันบางและตาง
โรงเรียนหรือตางสถานศึกษากันบาง  ดวยเหตุผลท่ียกมาเปนขออางในการกอเหตุทะเลาะ
วิวาทกันนานาประการ  อาทิ  การแขงขนักีฬา (กีฬาแพคนไมแพ)  เขมนหนากัน (ไมชอบหนา)  
แยงผูหญิง  ชวยเพ่ือน  เปนตน  ซึ่งไดมีนักวิชาการจําแนกสาเหตุของพฤติกรรมท่ีทําใหเกิด
การทะเลาะวิววาทวา  มีสาเหตุมาจากปจจัยสําคัญ 5 ประการคือ (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ : 85-86) 
      4.1  ครอบครัว  เน่ืองจากในแตละครอบครัวจะมีการเลี้ยงดูแลลูกแตกตางกัน  
กลาวคือบางครอบครัวเลี้ยงลูกอยางประคับประคองตลอดเวลา  จนชวยเหลือตัวเองไมได  
บางครอบครัวเลี้ยงแบบใหชวยเหลือตัวเอง  ตัดสินใจเอง  ทําใหไมมีความใกลชิดผูกพันกับ
พอแม  ดังน้ันหากทุกครอบครัวมีความรักความอบอุนใหแกกัน  พอแมมีเวลาอบรมสั่งสอน
บุตรอยางใกลชิด  และเปนแบบอยางของคนดีมีคุณธรรม  อันเปนรากฐานและภูมิคุมกันแก
บุตรหลานตอไปในภายภาคหนา  ทําใหเด็กมีความสขุ  จิตใจดีงาม  และไมสรางปญหาใหแก
สังคม  ทวาในลักษณะเดียวกันหากพอแมไมเขาใจและไมสละเวลาใหแกบุตรหลาน  ไมมเีวลา
จะอบรมสั่งสอนหรือดูแลคอยสังเกตอยางใกลชิด  ไมตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของบุตร
หลานในเชิงท่ีผดิปกติแลว  ยอมทําใหเด็กเกิดความรูสึกอางวาง  วาเหว  หันเหตัวเองเขาหา
สิ่งท่ีตนเองปรารถนาจะกระทํา  โดยมิไดคํานึงในความถูกตองแตอยางใด  ประพฤติตนดวยการ
ใชความรุนแรง  อันนําไปสูพฤติกรรมการกอเหตุทะเลาะวิวาทตามลําดับ  เพราะขาดความ
สนใจและใสใจจากครอบครัวเปนปฐมเหตุ 
      4.2  ตัวเด็กและเยาวชน  เด็กนักเรียนโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา  จัดอยูใน
ประเภทของกลุมวัยรุน  ซึ่งอยูระหวางระดับกลางของเด็กและผูใหญ  จึงมีพฤติกรรมแปลกๆ 
ท่ีปรากฏอยูบอยๆ ถือเปนพฤติกรรมปกติของวัย  อาทิ  เกเร  เกียจคราน  ด้ือดึง  ไมมีระเบียบ  
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  -  การเห็นคาของตนเอง  รกัตนเอง  ไมทําสิ่งใดท่ีทําใหตนเองเดือดรอน 
  -  การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มุงอนาคตท่ีดี 
  -  การมีความเมตตา  เห็นใจผูอื่น  สงสารผูอื่น 
  -  มีวิจารณญาณ  มีเหตุผล  มีความสามารถในการคิดแยกแยะความถูกผิด 
         และความชัว่ดี 
  -  มีความสามารถในการยับย้ังชั่งใจ  ปฏิเสธสิ่งท่ีชักชวนไปในทางท่ีไม 
        เหมาะสม 
  -  มีความกลาท่ีจะยืนหยัดเพ่ือความถูกตองดีงาม 
  คุณลักษณะเหลานี้  สามารถพัฒนาใหเกิดกับเด็กและเยาวชนได  ผานทาง
การศึกษาอบรม  และการมีแบบอยางท่ีดีในครอบครัวและสังคม 
    4.3  กลุมเพื่อน  การติดเพ่ือนเปนลักษณะประจําของวัยรุน  กลาวคือพยายามคิด
และปฏิบัติใหสอดคลองกับกลุมเพ่ือน  เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากกลุม  และหากมีกลุมเพ่ือน
ท่ีดีเปนกัลยาณมิตร  ชักชวนกันเอาใจใสการเรียน  การทํากิจกรรม  เชน  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  
หรือชวยเหลือสังคม  ก็จะเปนผลดี  ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดและดําเนินกิจกรรมสรางสรรค  
เพ่ือสนองความตองการและความสนใจของนักเรียน  ขณะเดียวกันหากกลุมเพ่ือนมิใชกัลยาณมิตร 
แตมีลักษณะตรงขามเปนปจจามิตรแทน  ก็จะพากันสรางความหายนะเดือดรอนใหแกสังคม
สวนรวมตอไป 
      4.4  การศึกษา  สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  ครู  
และลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนในสถานศึกษา  จะถูกสังคมจับตาวาเปนตนเหตุสําคัญ
ของการเกิดปญหาพฤติกรรมนักเรียน รวมถึงการทะเลาะวิวาทระหวางสถานศึกษา 
      4.5  สภาพแวดลอมทางสงัคม  การจัดระเบียบทางสังคม  เชน  การควบคุม
สถานบันเทิงเริงรมย  การควบคุมการขายสิ่งเสพติด  และการบังคับใชกฎหมายตางๆ อยาง
จริงจังจะเปนสวนหน่ึงของการปองกันปญหา  การจัดชองทางการแสดงออกทางสรางสรรค  
เชน  กิจกรรมกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  การแขงขันทางวิชาการและวิชาชีพ  การใหดาราหรือ
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การแกไขปญหากอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
 เน่ืองจากสภาพการณปจจุบันท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว  ใชความรุนแรงในการ
ตัดสินปญหา  จนสงผลใหผูอื่นเสียชีวิต ทรัพยสิน  และบาดเจ็บ  เปนอันตรายตอสวัสดิภาพ
ของนักเรียน  บุคลากรในสถานศึกษา  และผูเก่ียวของทุกคน  บ่ันทอนขวัญ กําลังใจและ
บรรยากาศการเรียนรูของนักเรียนท้ังในสถานศึกษาเดียวกับและสถานศึกษาอื่นๆ  จึงเปนหนาท่ี
ของผูท่ีเก่ียวของทุกฝายไมวาจะเปนครอบครัว สถานศึกษา  ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน  จักตองรวมมือกันดูแล สอดสองมิใหปญหาเหลาน้ีลุกลามรุนแรง  พรอมท้ังชวยกัน
แกไขปญหาตามบทบาทหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี  อาทิ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 
87-89) 
 
ครู ผูบริหาร 
  -  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนใหความรูดานกฎหมาย และสราง
      ความตระหนักถึงโทษของการกอเหตุทะเลาะวิวาท 
  -  จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
  -  สอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียนในแตละหอง 
  -  สรางเครอืขายผูปกครอง  ชุมชนสอดสองดูแล  สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
         และนักศึกษา  และแจงขาว 
  -  จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนใหนักเรียนและนักศึกษาท่ีทําผดิ 
         เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  -  ผูบริหารตองมีความตระหนักในการจัดสถานการณความปลอดภัยใน 
         โรงเรียน  เชน  มีระบบการดูแลความปลอดภัย  และดูแลภัยท่ีเก่ียวกับ 
         การพกพาอาวุธอยางจริงจัง 
  -  มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียนใหนาอยู 
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  -  จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและใหนักเรียนมีสวนรวมทุกคนตามความ 
         ถนัดและความสนใจ  
     ฯลฯ 
ผูปกครอง 
  -   ใหความรวมมือประสานการทํางานจัดโครงการอบรมใหความรูดานตางๆ  
      เชน  ดานกฎหมาย  ดานการเลี้ยงดูบุตร 
  -  ใหความรวมมือสนับสนุนรวมจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
  -  ผูปกครองมีสวนรวมพิจารณาการลงโทษใหความรวมมือแกไข 
  -  ใหเวลาในการอบรมสั่งสอน  สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรยีนและ 
      นักศึกษาอยางใกลชิด 
  -  คอยสังเกตวานักเรียนและนักศึกษาในความปกครอง  มีพฤติกรรมท่ีไม 
         เหมาะสมหรือมีปญหาเรือ่งเรียนหรือไม  ถามีควรพบครูท่ีปรึกษา 
         เพ่ือหาแนวทางแกไขอยางเหมาะสม 
     ฯลฯ 
นักเรียน 
  -  ประชาสัมพันธ  รณรงค  ในการเขารวมกิจกรรม 
  -  นักเรียนและนักศึกษาดูแลเพ่ือนในชั้นเรียน 
  -  สรางเครอืขายนักเรียน  หัวหนาหอง  หัวหนากลุมในหองเรียน  ชวย 
         สอดสองดูแล 
  -  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหแกนักเรียนและนักศึกษาทํารวมกัน 
  -  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษาท่ีประพฤติตน 
         ไมเหมาะสม 
     ฯลฯ 
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รัฐ 
 เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน สามารถใชวิธีแกไขดังน้ี 
  -  หนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหา 
         ดานพฤติกรรมความรุนแรงอยางจริงจังและตอเน่ือง 
  -  จัดใหมีระบบกลไกและองคกรดูแลความปลอดภัยในอินเตอรเน็ตอยาง 
         มีประสิทธิภาพ 
  -  มีกฎหมายควบคุมดูแลและปองกันสื่ออเิล็กทรอนิกส  ออกมารองรับเก่ียวกับ
     เว็บไซตลามกผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมไซเบอรอื่นๆ 
  -  หนวยงานภาครัฐ หรอืหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
         ควรกําหนดแผนยุทธศาสตร  หรือมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการ 
         ปองกันแกไขปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทอยางมีประสิทธิภาพ 
สื่อมวลชน 
 จําเปนตองดูแลเอาใจใสในการเสนอขาวท่ีปรากฏทางหนาหนังสือพิมพ  จอโทรทัศน  
มิใหสรางความต่ืนตระหนกและกังวลแกพอแมผูปกครอง  พรอมท้ังตรวจสอบคุมเขมการ
เสนอขาวอยางจริงจัง  ดังน้ี 

-  มีความรับผิดชอบตอสังคม  ไมเสนอขอมูลหรือขาวท่ีอาจกอใหเกิดการ     
    กระทําความรุนแรง 
-  ชวยสงเสรมิสนับสนุน สรางกระแสสังคมใหเกิดความเขมแข็งใน  
    สถาบันครอบครัว  และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีดีขึ้น 

  -  การเสนอขาวของสื่อมวลชนควรมีการติดตาม  วิเคราะหประเด็นท่ี 
    ชัดเจนกอนนําเสนอ  เพ่ือปองกันกรณีพิพากษาท่ีเบ่ียงเบนไปจาก 
    ขอเท็จจริง 
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 ดวยเหตุผลดังกลาว  กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดมาตรการและแนวทางปองกัน
แกไขปญหานักเรียนและนักศึกษา  มีพฤติกรรมกาวราวและใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา  
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 
  -  พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหความรูเรื่องจิตวิทยาและ 

การแนะแนว  ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใหมีความตระหนักใน  
บทบาทหนาท่ีของความเปนครูท่ีดี 

  -  ทบทวนระบบการเรียนการสอน  การบูรณาการ  ดานการจัดสาระ 
    การเรียนรู  ใหมีความสมดุลกับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม   
    ตลอดจนการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามตามประเพณีวัฒนธรรมไทยอยาง 
    เขมแข็ง  กาํหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสรางเสรมิระเบียบวินัย  โดย 
    ผานกิจกรรมวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือวิชารักษาดินแดน    
    ทุกระดับอยางตอเน่ือง 

  -  ทบทวนกฎ ระเบียบ มาตรการท่ีเก่ียวของใหทันสมัย เหมาะสม โดยให 
    คร ูผูปกครอง และนักเรียนนักศึกษา มีสวนรวมพิจารณา 
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สถิตินักเรียนทะเลาะวิวาท ป 2547 
สถิตินักเรียนทะเลาะวิวาท ป 2547 

เดือน กําลังกอเหตุทะเลาะ
วิวาท 

เตรียมกอเหตุทะเลาะ
วิวาท 

รวม 

มกราคม 324 215 539 
กุมภาพันธ 363 181 544 
มีนาคม 77 91 168 
เมษายน 8 6 14 
พฤษภาคม 87 48 135 
มิถุนายน 517 387 904 
กรกฎาคม 516 327 843 
สิงหาคม 497 455 952 
กันยายน 270 244 514 
ตุลาคม 28 18 46 
พฤศจิกายน 200 160 360 
ธันวาคม 225 168 393 

รวม 3,112 2,300 5,412 

 
สถิตินักเรียนทะเลาะวิวาท ป 2548 

สถิตินักเรียนทะเลาะวิวาท ป 2548 
เดือน กําลังกอเหตุทะเลาะวิวาท เตรียมกอเหตุทะเลาะวิวาท รวม 

มกราคม 196 152 384 
กุมภาพันธ 170 114 284 
มีนาคม 21 9 30 
เมษายน 7 2 9 
พฤษภาคม 45 35 80 
มิถุนายน 293 273 566 

รวม 732 585 1,317 
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ขอกฎหมายท่ีควรรู 
ขอกฎหมายในการดําเนินการกับนักเรียนและนักศึกษา กอเหตุทะเลาะวิวาท 

 1.  การพกพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ โดยเปดเผย หรือโดยไม
มีเหตุอันควร  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 อัตราโทษปรับไมเกิน 100 บาท 
 2.  การครอบครองหรือพกพาอาวุธรายแรง  เชน  ปน  วัตถุระเบิด  เปนความผิดตาม 
พ.ร.บ.อาวุธปนฯ พ.ศ. 2490 
 3.  ทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรบัอันตรายตอกายหรือจิตใจมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมาย มาตรา 295 
 4.  ทํารายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหไดรับอันตรายสาหัสมีความผิดตามประมวล
กฎหมาย มาตรา 295 
 5.  กรณีมีผูถึงแกความตายใหดําเนินคดีขอหาฆาผูอื่นตามประมวลกฎหมาย มาตรา 
288  หรือทํารายผูอื่นจนถึงแกความตายตามมาตรา 290 แลวแตพฤติการณแหงกรณี 
 6.  กรณีผูท่ีไมไดลงมือ แตรวมในการชุลมุนตอสู  ใหดําเนินคดีในขอหาชุลมุน 
ตอสูระหวางบุคคลต้ังแต 3 คนขึ้นไป 
      1) กรณีมีผูถึงแกความตายในการชุลมุนน้ัน ดําเนินคดีประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 294 
      2) กรณีมีผูไดรับอันตรายสาหัส ดําเนินคดีตามประมวลกฎมายอาญา มาตรา 299 
 7.  กรณีมีการรวมกลุมกอความวุนวาย  แมยังไมไดลงมือทํารายผูใด  ใหดําเนินคดี
ขอหามั่วสุมต้ังแต 10 คนขึ้นไป  ใชกําลังประทุษราย  ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือ
กระทําการอยางหน่ึงอยางใดใหเกิดความวุนวายในบานเมือง ตามมาตรา 215   
 
กฎหมายที่วัยรุนควรรู 
 1.  การทํารายรางกาย  กฎหมายอาญาไดกาํหนดใหผูท่ีทํารายรางกายผูอื่นตองรับโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  หากการทํารายรางกายนั้นไมถึงกับทําใหเกิดอันตรายแกกายมากนัก  
เชน  ถูกเล็บขวนจมูกเปนแผลยาว 1 ซม.  ผูท่ีกระทําตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน  หรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  แตถาผลจากการถูกทํารายรุนแรงขึ้น ขั้นริมฝปากแตก 

EA  635 201 



 

 2.  การชุลมุนตอสู (การยกพวกตีกัน)  การชุลมุนตอสูหรือการยกพวกตีกันน้ัน  หมายถึง  
การตอสูกันต้ังแตสามคนขึ้นไปและการตอสูน้ันทําใหผูตอสูคนใดคนหน่ึงถูกทํารายจนเปน
อันตรายสาหัส  ผูท่ีเขารวมตอสูทุกคนจะมีความผิดแมวาตนเองจะไมไดทํารายคนท่ีไดรับ
อันตรายสาหัสเลย  โดยจะตองถูกระวางโทษไมเกิน 1 ป  หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท  หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ  
 3.  การฆาคนตาย  การทํารายรางกายผูอืน่และการชุลมุนหรือตอสูหรือยกพวกตีกัน
ในหลายครั้งเปนเหตุใหผูท่ีถูกทํารายถึงแกความตาย  ซึ่งอาจจะไมไดเสียชีวิตในทันทีทันใดน้ัน  
แตไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหรือท่ีบาน  สิ่งเหลาน้ีไมทําใหผูท่ีทํารายผูอื่นหรือผูรวมชุลมุน
ตอสูพนจากความผิดตองรับโทษประหารชีวิต  จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกไวกอน ผูกระทํา
จะตองถูกระวางโทษประหารชีวิต 
 4.  ความผิดตอเสรีภาพ  เปนการกระทําความผิดโดยการขมขูหรือใชกําลังทําราย
จนผูถูกขมขูน้ันยอมตามท่ีผูขมขูตองการ  เชน  กรณีท่ีนักเรียนโรงเรียนคูอริบังคับใหอีกฝาย
หน่ึงยอมถอดเข็มขัดหรือเสือ้ของสถาบัน หรือการรับนองท่ีรุนพ่ีบังคับใหนองตองกระทํา
อยางใดอยางหน่ึงโดยท่ีรุนนองไมยอมแตตองทําเพราะกลัวจะถูกทําราย  เปนตน  สําหรับผูท่ี
กระทําผิดตอเสรีภาพน้ีจะตองถูกระวางโทษจําคกุไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ  แตถาผูกระทําผิดไดกระทําโดยมีอาวุธหรอืรวมกันทําผิดต้ังแตหาคนขึ้นไป
จะตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

 5.  ปญหาแสดงพฤติกรรมทางชูสาว 
      ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพสังคมปจจุบัน  ทําใหสงผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  กระท่ังเยาวชนเหลาน้ันไมสามารถประพฤติ
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สาเหตุของการประพฤติตนทางชูสาว 
 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน  สามารถจําแนก
ออกเปนปจจัยท่ีเก่ียวของได 5 ดาน  ดังน้ี (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : 97-103) 
      5.1  ตัวนักเรียนเอง  เน่ืองจากตัวนักเรียนเองตองการสิ่งทดแทนจากสิ่งท่ีขาดหายไป  
เชน  ความรัก  ความอบอุนจากคนรอบขาง  คลอยตามสิ่งย่ัวยุดวยความสมัครใจ  คบเพ่ือนท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางชูสาว  การเลียนแบบเพ่ือน  และมีความอยากรูอยากลองตามพัฒนาการ
ดานรางกายของวัย 
      5.2  ครอบครัว  สภาพครอบครัวในยุคแหงการแขงขันในภาวะเศรษฐกิจ  ทําให
เกิดการปลอยปละละเลย  ขาดความรัก  ความอบอุน  และการเอาใจใสอยางจริงจังของบุคคล
ในครอบครัว  สภาพครอบครัวแตกแยก  อยูในครอบครัวท่ีแออัด  บุคคลในครอบครัวแสดง
พฤติกรรมใหเห็น 
      5.3  โรงเรียนหรือสถานศึกษา  จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศไมเอื้ออํานวย
ตอการเรียนรูการดูแลเอาใจใสไมท่ัวถึงและเทาเทียมกนั  ไมมีกิจกรรมท่ีสนองตอความตองการ
ของนักเรียนและนักศึกษา  และมีสถานท่ีท่ีเปนมุมอับหรือสถานที่ลับตา 
      5.4  สังคมและสิ่งแวดลอม  อยูในกลุมเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทําผิด  
มีสิ่งยั่วยุจากสื่อลามกอนาจารท่ีแพรระบาดอยูในปจจุบัน  อยูใกลชุมชนท่ีมีพฤติกรรมทางชูสาว
อยางเปดเผย  อยูใกลสถานเริงรมย 
      5.5  หนวยงานที่เก่ียวของ  จํานวนพนักงานเจาหนาท่ี  เชน  พนักงานเจาหนาท่ี
สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  เจาหนาท่ีตํารวจในการดูแล ปองกัน และแกไข
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษามีไมเพียงพอ 
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การแกไขการแสดงพฤติกรรมทางชูสาวของนักเรียน 
 การแสดงพฤติกรรมทางชูสาวของนักเรียน  เปนการประพฤติตนท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  มาตรา 4  ท่ีกําหนดวา  เด็กท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิด  
หมายความวา  เด็กท่ีประพฤติตนไมสมควร  เด็กท่ีประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคล
ท่ีนาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมาย  หรอืขัดตอศีลธรรมอันดีหรืออยูในสภาพแวดลอม
หรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย 
 สําหรับการแกปญหาพฤติกรรมทางชูสาวของนักเรียนใหหมดไปนั้น  จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือชวยเหลือระหวางครูอาจารย พอแมหรือผูปกครอง และสถานศึกษา  ดวยการ
สอดสองและสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนอยางใกลชิด  เพ่ือระมัดระวังมิใหเด็กนักเรียน
มีพฤติกรรมสอไปในทางชูสาวในวัยเรยีน  ท้ังครูอาจารยและพอแมผูปกครองจึงตองพยายาม
หาวิธีการปองกัน และแกไขมิใหเด็กนักเรียนแสดงพฤติกรรมทางชูสาว  โดยอาศัยวิธีการแกไข 
3 ดานคือ  ดานการบริหารจัดการ  ดานการดําเนินการปองกัน  แกไข  สงเสริมและสนับสนุน  
และดานการกํากับดูแล และประเมินผล ดวยการใชวิธีปฏิบัติท่ีดีเริ่มจากผูบริหารสถานศึกษา 
ครูอาจารย ผูปกครอง ตลอดจนตัวนักเรียนเอง ดังรายละเอียดวิธีกําหนดแนวทางแกไข
ตอไปนี้ 
 
ผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ีสําคัญไมนอยไปกวาผูเก่ียวของกับเด็กคนอื่นๆ  
เพราะเด็กใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูในสถานศึกษา  การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือใหเด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  รูวาอะไรควรทําหรือไมควร  ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษา
สามารถจัดทําแนวนโยบาย  กฎระเบียบ  ขอหาม  ตลอดจนขอพึงปฏิบัติโดยหลักการดังน้ี 
 -  การบริหารจัดการ 

-  กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ นิเทศ สรางความเขาใจใหแกคร ูผูปกครอง    
   นักเรียนและนักศึกษา อยางชัดเจนในเรื่องของเพศศึกษา และบทบาททางเพศ 
-  จัดทําคูมือครู ผูปกครอง นักเรียนและนักศึกษา ใหทราบถึงบทบาท 
   หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของสถานศึกษา 

          EA  635 204 



 

-  จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  ใหมีบรรยากาศของการเรียนรูแบบ  
   กัลยาณมิตร 

 -  การปองกัน แกไข สงเสริม และสนับสนุน 
  -  กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินงานเฉพาะ 
  -  กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  -  กําหนดจุดยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
  -  จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เพ่ือปองกันและ 

   แกไขปญหาการแสดงพฤติกรรมทางชูสาว 
  -  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณ 
 -  กํากับ ดูแล และประเมินผล 
  -  กํากับ ดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 
  -  มีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
  -  มีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
  -  มีการประเมินผลการดําเนินงาน สรุปและใหขอเสนอแนะในการ 

   ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
  -  รวบรวมเปนขอมูลสารสนเทศ 
  -  รายงานใหครูและผูปกครองทราบ 
ครูอาจารย 
 ดังไดกลาวในเบ้ืองตนแลววา  ครูและพอแมหรือผูปกครอง  จะตองรวมมือกันคอย
สอดสองและสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนอยางใกลชิด  เพ่ือชวยปองกันการแสดงพฤติกรรม
ทางชูสาวของนักเรียน  เพราะครูอาจารยจะเปนบุคคลที่เด็กนักเรียนไววางใจและเชื่อฟง  ครู
อาจารยจึงสามารถท่ีจะชวยปองกันพฤติกรรมทางชูสาวใหแกนักเรียนได  ดวยวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 -  การบริหารจัดการ 
  -  ศึกษาและทําความเขาใจแนวนโยบาย บทบาทหนาท่ีในการดูแล 

   นักเรียนของสถานศึกษา 
  -  มีขอมูลของนักเรียน  รูจักนักเรียนในความดูแลเปนอยางดี 
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  -  ใชกระบวนการทางจิตวิทยาแนะแนว  บูรณาการในการจัดการเรียนรู  
   และการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 -  การปองกัน แกไข สงเสริม และสนับสนุน 
  -  จัดกิจกรรมเพ่ือการสงเสริม ปองกัน แกไข และการรูจักนักเรียน  เชน   

   กิจกรรม Homeroom  กิจกรรมแนะแนว  เปนตน 
-  สํารวจการมาเรียนและการขาดเรียน  หรือความประพฤติท่ีผิดปกติของนักเรียน 

  -  ติดตาม วิเคราะห และหาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมทางชูสาว 
  -  ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ในรูปแบบ 

   คณะกรรมการอยางเปนระบบ 
  -  เมื่อพบนักเรียนแสดงพฤติกรรมทางชูสาวใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี 

   หรือผูเก่ียวของทราบทันที 
 -  ติดตาม  ประเมินผล 
  -  ติดตามนักเรียนท่ีมีการแสดงพฤติกรรมทางชูสาว 
  -  จัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรม  เพ่ือลดการแสดงพฤติกรรม 

   ทางชูสาว 
  -  ประเมินผลการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะ 
ผูปกครอง 
 ผูปกครอง หมายถึง พอแมหรือบุคคลอื่นท่ีรับนักเรียนไวในความดูแลปกครองจึง
เปนคนสําคัญในชีวิตเด็กนักเรียนท่ีมีอิทธิพลในการหลอหลอมเลี้ยงดู  และขัดเกลาใหเขาเหลาน้ัน
เปนเด็กดีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพและวัย  โดยใชหลักปฏิบัติดังน้ี 
 -  สอดสองพฤติกรรม 

-  สงเด็กในความปกครอง  เขารับฟงการศึกษาตามพระราชบัญญัติ  
    การศึกษาภาคบังคับ  จัดแบงเวลาเปนท่ีปรึกษาใหกับบุตรหลาน 

  -  วางแนวทางและกําหนดระเบียบของบานท่ีสามารถปฏิบัติและยอมรับได 
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  -  สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามความถนัด  ความสนใจ   
    สามารถคนพบตนเอง  และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตาม 
    ศักยภาพ 

 -  การปองกันและแกไขใหการสงเสริมพฤติกรรมที่ถูกที่ควร 
-  กําหนดบทบาทหนาท่ีและภาระความรับผิดชอบท่ีบานใหแกนักเรียน  
    ในความปกครอง   

  -  อุปการะเลี้ยงดู  อบรม  สั่งสอน  และพัฒนานักเรียนในความปกครอง 
    ใหเปนคนดี  จัดหาและใหสิ่งท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิต 
-  ไมยนิยอมใหนักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสม  หรือนาจะทําใหมี 
    ความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 
-  ไมทํารายหรือลงโทษนักเรียนในความปกครองดวยวิธีการรุนแรง  สงผลกระทบ 
    ใหเกิดอันตรายท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และพัฒนาการของนักเรียน 

  -  ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือรวมมือกันแกไขปญหาโดยทันทีท่ี 
    พบวาเกิดปญหากับนักเรียนในความปกครอง 

  -  ยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนในความปกครอง 
 -  การดูแล ติดตาม ดูผล 

-  มีสวนรวมในการชวยเหลือแกปญหานักเรียนในความปกครองรวมกับ  
    สถานศึกษา 
-  หมั่นสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในความปกครอง  หากเปลี่ยนแปลงไป 
    ควรคนหาสาเหตุใหพบโดยเร็วและหาทางแกไขโดยดวน 
-  ติดตามผลการเรียน  ความประพฤติ  และพัฒนาการของนักเรียน  
    รวมกับสถานศึกษาอยางใกลชิด 

นักเรียน 
 เด็กนักเรียนแตละคนยอมมีความคิดอานเปนของตัวเอง  ทวาการท่ีจะแยกแยะไดวา  
สิ่งใดเปนความผิดชอบชั่วดี  จําเปนตองอาศัยการปลูกฝงจากพอแม ผูปกครอง เปนสาํคัญ  
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 อยางไรก็ตาม  สิ่งท่ีนักเรียนทุกคนพึงตระหนักใหมากก็คือ  คํานึงถึงหนาท่ีท่ีตนพึง
จะปฏิบัติอันไดแก  การเรียน  ต้ังใจเรียน  ไมหว่ันไหวกับสิ่งเราภายนอกอื่นๆ ท่ีอาจสงผล
กระทบตอการเรียนได  ขณะเดียวกันนักเรียนก็ควรตองศึกษา  ทําความเขาใจ  และปฏิบัติให
สอดรับกับบทบาทหนาท่ีตามคูมือนักเรียนของสถานศึกษา  ท้ังน้ีมีหลักปฏิบัติงายๆ ตอไปน้ี 
  -  ไปโรงเรียนใหทันเวลาตามท่ีโรงเรียนกําหนด   
  -  เขาเรียนทุกวิชา 
  -  ประพฤติและปฏิบัติงานตามคําสั่งสอนของครู 
  -  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษา คนควา และชวยเหลือผูปกครอง 
  -  ไมออกจากบานโดยไมมีผูปกครองดูแลยามวิกาล 
  -  ไมประพฤติปฏิบัติงานท่ีขัดตอกฎหมายบานเมือง 
  -  เปนผูนําและจัดเครือขายในการเฝาระวังและดูแลเพ่ือนนักเรียน  ไมให 

       ประพฤติผิดดวยการแสดงพฤติกรรมทางชูสาว 
 แมกระนั้นก็ดี  การแกปญหาการแสดงพฤติกรรมทางชูสาวของนักเรียน  จะสัมฤทธิผล
ไดมากนอยเพียงใดน้ัน  จําเปนตองอาศัยพลังความรวมมือรวมใจอยางจริงจังจากบุคคลทุกฝาย  
อันไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาจารย  พอแมหรือผูปกครอง  และตัวนักเรียนเอง  โดย
แตละฝายจะตองตระหนักและยึดในบทบาทและหนาท่ีของตนเองเปนหลัก  ประกอบกับแนวทาง 
การดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหาการแสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของกับนักเรียนท้ังในสวนของผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาจารย  ผูปกครอง  และนักเรียน  
ซึ่งจะตองรวมมือกันใหเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค  และเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข  สามารถรวมกันพัฒนาชาติบานเมืองใหบรรลุสูความเปนเลศิในสังคมโลก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขอสําคัญไมกระทําความผิดกฎหมายแตอยางใด  ดังเชนตัวอยาง
ประมวลกฎหมายอาญาตอไปน้ี 
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ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดเก่ียวกับเพศ 
 ความผิดทางเพศเปนความผิดอีกลักษณะหน่ึงท่ีพบมากในวัยรุน  ความเปลี่ยนแปลง
ทางรางกายและฮอรโมนท่ีเพ่ิมขึ้นในวัยเจรญิพันธุ  ทําใหวัยรุนสวนใหญเกิดความตองการทางเพศ  
ความอยากรู อยากลองท่ีเพ่ิมมากขึ้นน้ี เปนสาเหตุท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  
หลายคนหาทางออกเพ่ือชวยตัวเองในการบําบัดความตองการทางเพศ  หลายคนเร่ิมรูจักวิธีการ
หาทางออก  แตบางคนหาทางออกดวยวิธกีารท่ีผิด  โดยการไปหลอกผูหญิงมาขมขืน  รวมกลุมกัน
ไปฉุดคราผูหญิงมาขมขืน  เรื่องเหลาน้ีเปนเรื่องท่ีนาเปนหวงสวัสดิภาพของการใชชีวิตของ
สาววัยรุนท่ีมแีตอันตรายรอบดาน  และการลงโทษผูกระทําความผิดซึง่มีโทษท่ีหนักวาการทะเลาะ
วิวาทของวัยรุนหลายเทานัก  ลักษณะของความผิดทางเพศ  มีดังน้ี 
1.  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 
มาตรา 276  ตามประมวลกฎหมายอาญา กลาวไววา  “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใช 

ภริยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิง 
อยูในภาวะท่ีไมสามารถขดัขืนได  หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปน 
บุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสี่ปถึงย่ีสิบปและปรับต้ังแตแปดพันบาท 
ถึงสี่หมื่นบาท”  และหากการกระทําดังกลาวมีการใชอาวุธบังคับ ขมขู 
ดวยความผิดจะรุนแรงและการลงโทษก็จะรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นดวย 

ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิง 
มาตรา 277  ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใชภรรยาของตน  

โดยเด็กหญิงน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสี่ป 
ถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

  ถาการกระทําความผิดดังกลาวขางตน  ไดกระทําโดยรวมกระทํา 
ความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิง และเด็กหญิงน้ันไม 
ยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุ ระเบิด หรือโดยใชอาวุธ  
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 
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2.  ความผิดฐานกระทําอนาจาร 
มาตรา 278  ตามประมวลกฎหมายอาญากลาววา “ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุ 

กวาสิบหาปโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ  โดยใชกําลังประทุษราย  โดย 
บุคคลน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลน้ัน 
เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับ 
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  1.  การกระทําอนาจาร หมายถึง การกระทําท่ีไมสมควรในทางเพศตอ 
     รางกายของบุคคลอื่น  โดยมุงหมายในเชิงประเวณี  หรือความใคร 
     รวมท้ังการกระทําใหอับอายขายหนาในทางเพศ  ดวยการกระทํา 
     ดังกลาวน้ันตองเปนการกระทําตอเน้ือตัว  รางกายของบุคคลโดยตรง   
     เชน  กอด  ปล้ํา  หรือสมัผัสจับตองอวัยวะ 

  2.  กฎหมาย ใชคําวา “บุคคล”  ซึ่งในการน้ีจะเปนชายหรือหญิงก็ได   
ดังน้ันการกระทําความผิดมาตราน้ีอาจเกิดขึ้น  โดยชายกระทําตอหญิง       
หรือหญิงกระทําตอชาย  หรือชายกระทําตอชาย  หรือหญิงกระทําตอ 
หญิงก็ได 

ความผิดฐานกระทําอนาจารแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป 
มาตรา 279 ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป  โดยเด็กน้ันจะยินยอม 

หรือไมก็ตาม  ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

   การกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ  โดยใชกําลังประทุษราย   
โดยเด็กน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหเด็กน้ัน 
เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป  หรือปรับ
ไมเกินสามหมื่นบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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