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การสร้างวินัยในสถานศึกษา 
Discipline Building in Academy 
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บทคัดย่อ  
กำรเสริมสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ ส ำหรับกำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับที่โรงเรียนซึ่งครูและ

นักเรียนบัญญัติขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้นักเรียนควบคุมควำมประพฤติของตนเอง และเป็นแนวทำงให้ครูได้ใช้ควบคุม
นักเรียนให้ปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ มีจุดมุ่งหมำยที่จะให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  ควบคุมตนเองจำกภำยในมำกกว่ำที่
จะใช้กฎระเบียบ หรือสิ่งแวดล้อมเป็นตัวบังคับควำมประพฤติ หลักกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหำรคณะครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องวิเครำะห์ปัญหำเรื่องวินัยในโรงเรียนให้ชัดเจน  

บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำที่จะควบคุมควำมประพฤติของตนเองจำกภำยใน
มำกกว่ำใช้ระเบียบภำยใต้กำรควบคุมก ำกับของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูสรุปได้วิธีกำรสร้ำงวินัยในสถำนศึกษำ1) 
ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำ องค์ประกอบต่ำง ๆ ที่จะสร้ำงวินัยในโรงเรียน 2) ประชุม วำงแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทบทวนผลกำรปฏิบัติกิจกรรมในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ และหำวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ 3) ร่วมกันก ำหนดแนว
ปฏิบัติกิจกรรมกำรสร้ำงวินัยนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 4) ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกระยะ
อย่ำงต่อเนื่องและเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำและรำยงำนผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 
ค าส าคัญ: กำรสร้ำงวินัย, สถำนศึกษำ 
 
Abstract  
 Discipline building in academy is valuable for compliance at the academy where teachers 
and students are constituted to guide students to control their behavior, and as a guideline for 
teachers to use to control students to comply with the requirements. It aims to provide students 
with self-discipline, self-control from within rather than regulatory or environmental standards are 
enforced, and also including those related to analyzing the issue of discipline in academy.  
 This article aims to create discipline in schools that will control their behavior from within 
rather than using regulations under the supervision of school administrators and teachers. In 
conclusion, the method of creating discipline in academy: 1) to study current conditions, problems, 
elements that will create discipline in schools. 2) Meetings and planning with related parties, to review 
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the results of activities in the previous academic year and finding ways to solve those deficiencies. 3) 
Jointly to set the practice guidelines for student discipline creation throughout the academic year. 4) 
Control, supervise, monitor, evaluate the results of every period of continuous activities and at the 
end of the academic year and report the results to those concerned. 
Keyword: Discipline Building, Academy 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
        กำรจัดกำรศึกษำของประเทศไทยตั้งแต่เริ่มจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบมำจนถึงปัจจุบัน กำรศึกษำมุ่งพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ และทักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
ท ำงำนเป็นและด ำรงชีวิตได้อย่ำง มีควำมสุขกล่ำวคือให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม กำรบริหำรกิจกำรนักเรียนคืองำนส่งเสริม 
พัฒนำ ควบคุม และแก้ไข ควำมประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยในกำรอยู่
ร่วมกัน ปัจจุบันเด็กไทยบำงคนขำดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีระเบียบวินัย/ประพฤติตัวไม่เหมำะสม ไม่ตั้งใจเรียน ไม่
เคำรพเช่ือฟังครู และไม่สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ นักเรียน ณ วันนี้  ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สนใจ
ทบทวนบทเรียน หลงกับสิ่งยั่วยุ เช่น ติดเกม ควำมบันเทิงต่ำงๆ แต่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องสื่อและเทคโนโลยีมำกกว่ำให้
ควำมส ำคัญในเรื่องของควำมเป็นไทย ไม่เคำรพเช่ือฟังครู ขำดระเบียบวินัย ประพฤติตัวไม่เหมำะสม เมื่อถำมถึง 
“ผู้ปกครอง” ณ วันนี้  ต้องท ำงำนหำเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำน ปล่อยให้เป็นภำระของทำงโรงเรียน และ
คำดหวังให้บุตรหลำนได้เรียนโรงเรียนดีๆ มีช่ือเสียงเพื่ออนำคตที่ดีของบุตร หลำน รักและตำมใจบุตรหลำนในทำงที่ผิด 
ให้แต่เงินและวัตถุเพื่อชดเชยที่ไม่มีเวลำให้ อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตร ณ วันนี้  ยังไม่สอดคล้องกับสภำพสังคม ไม่สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและปรับเปลี่ยนบ่อย เนื้อหำวิชำที่ยำกเกินไป/ มุ่งเน้นกำรเรียนตำมต ำรำมำกกว่ำลงมือปฏิบัติ
จริง ส่วนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำเป็นผู้ก ำหนด เป็นหลักสูตรเดิมๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ
สภำพปัจจุบัน ครูไม่มีเวลำในกำรจัดเตรียมกำรเรียนกำรสอน “ปัญหำหนักอก” ที่ครูอยำกบอก คือ นักเรียนไม่สนใจ
เรียน ไม่เชือ่ฟังครู มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว ประพฤติตัวไม่เหมำะสมมำกข้ึน (ทีมข่ำวกำรศึกษำ. 2556) 
 ตำมที่กล่ำวมำพบปัญหำกำรจัดกำรศึกษำอยู่หลำยประกำรโดยเฉพำะเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับควำม
ประพฤติของนักเรียนจะพบว่ำ เด็กก้ำวร้ำวจะมีพฤติกรรมแสดงออกท่ีท ำให้ผู้อื่นได้รับควำมเดือดร้อนด้วยกำรก่อเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของตนเอง โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเดือดร้อนของผู้อื่น เด็กพวกนี้ชอบหำเรื่องทะเลำะวิวำท มีเรื่อง 
ขัดแย้งกับเพื่อน รังแกเพื่อน ชอบกำรทุบตี เตะต่อย ท้ำทำย ท ำลำยสิ่งของ ทั้งของตัวเองและส่วนรวม พูดจำไม่สุภำพ 
ต่อผู้ใหญ่ ไม่เช่ือฟัง นิสัยหยำบคำย ขณะเรียนหนังสือชอบก่อกวนในช้ันเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหล่ำนี้มักจะเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม เด็กที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว เรำมักจะเรียกว่ำ เด็กเกเร (Delinquency) ด้วยสำเหตุดังกล่ำวได้มีนักกำรศึกษำ
และนักจิตวิทยำหลำยท่ำนได้ให้ควำมสนใจท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรม เพื่อหำทำงป้องกันและแก้ไข 
 
คุณธรรมจริยธรรม 
           คุณธรรมจริยธรรมเป็นค ำพูดที่ใช้คู่กันเสมอ จนท ำให้เข้ำใจว่ำเป็นค ำเดียวกัน แต่เป็นค ำที่มีควำมหมำยต่ำงกัน 
ซึ่งมีผู้ให้ควำมหมำยไว้หลำกหลำย ดังน้ี 
   สมคิด บำงโม (2554)  ให้ควำมหมำยของจริยธรรมว่ำ  จริยธรรมหมำยถึง หลักหรือข้อควำมประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ดีงำมตำมหลักคุณธรรมตลอดจนกำรมีปัญญำไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่ำอะไรดีควรประพฤติ อะไรไม่ดี ไม่
ควรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 ดังนั้น คุณธรรมเป็นควำมรู้สึกนึกคิดทำงจิตใจควำมรู้สึกผิดชอบช่ัวดีในแต่ละบุคคล ส ำหรับจริยธรรมเป็นกำร
แสดงออกของร่ำงกำยทำงกำรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภำยในให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม
หมำยถึงกำรประพฤติดีปฏิบัติดีตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่อย่ำงมีเหตุผลเพื่อสะท้อนคุณธรรม
ภำยในออกให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
 คุณธรรมจริยธรรมมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตที่จะสร้ำงคุณค่ำให้กับมนุษย์ทุกคนจนเกิดควำมประทับใจ
อย่ำงลึกซึ้งเรียกว่ำค่ำนิยมเฉพำะบุคคลต่อสิ่งนั้น ๆจริยธรรมที่เกิดจำกค่ำนิยมพื้นฐำนเป็นค่ำนิยม มีธรรมเนียมประเพณี
ที่ดี ที่ท ำให้บุคคลมีคุณธรรมประจ ำใจ และค่ำนิยมวิชำชีพ ท ำให้บุคคลมีจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรด ำเนินชีวิตของ
มนุษย์ จะมีปัญหำถ้ำมีควำมวิตกกังวลและสับสนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกำรมีคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์จะ
เกิดขึ้นได้ต้องได้รับกำรปลูกฝังด้วยกำรอบรมสั่งสอนให้คิดดี ท ำดี ตั้งแต่เด็ก ให้ควำมคิดนั้นฝังแน่นในจิตใจของตนซึ่ง
ต้องใช้ระยะยำวนำน จึงจะท ำให้ ควำมคิดดีท ำดี ปฏิบัติชอบนั้นเข้ำถึงจิตใจคน ซึ่งเป็นกำรถักทอควำมคิดดีทั้งหลำยทั้ง
ปวงได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง     
 
วินัยนักเรียนและความหมายของวินัย 
 ควำมหมำยของวินัย 
           ระเบียบวินัย น้ันเป็นสิ่งซึ่งมีควำมส ำคัญยิ่ง โดยเฉพำะกับนักเรียนหรือเยำวชน  ควำมหมำยของค ำว่ำระเบียบ
วินัยที่แท้น้ันว่ำอย่ำงไร กำรศึกษำถึงควำมหมำยของระเบียบวินัยจึงมีควำมจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถทรำบในเบื้องต้นอัน
จะน ำไปสู่กำรศึกษำในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยต่อไป  มีผู้ให้ควำมหมำยของวินัยไว้ ดังนี้ 
   ปรำชญำ กล้ำผจัญและพอตำ บุตรสุทธิวงศ์ (2550) ให้ควำมหมำยของวินัยไว้สอดคล้องกันว่ำ วินัย หมำยถึง 
ระเบียบแบบแผนข้อบังคับที่สังคมก ำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับบุคคลในสังคมเป็นสิ่งควบคุมให้บุคคลตกอยู่ใน
ระเบียบแบบแผนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อควำมเป็นระเบียบ ควำมสงบสุขของสังคม 
 จำกควำมหมำยดังกล่ำวข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ วินัย หมำยถึง คุณลักษณะที่อยู่ภำยในของบุคคลที่สำมำรถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนตำมที่สังคมก ำหนดไว้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำร
บังคับให้กระท ำ 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัย  
 เมำเรอร์ (Mowrer.1939) เช่ือว่ำกำรเรียนรู้จะเกิดเป็นล ำดับขั้น ขั้นแรกจะเป็นรำกฐำนของกำรเรียนรู้ขั้น
ต่อไป ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก คือ มำรดำ ผู้เลี้ยงดู จะเป็นแบบอย่ำงให้แก่เด็กได้เลียนแบบทั้งค ำพูด กำรกระท ำ ท้ังทำงดี
และไม่ดี เช่น เด็กเห็นมำรดำสูบบุหรี่เสมอ เด็กก็จะสูบด้วยควำมพอใจผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนท่ีกล่ำวแล้วจะ
กลำยเป็นผู้ขำดวินัยในตนเอง ขำดควำมยับยั้งช่ังใจในกำรกระท ำ และกลำยเป็นผู้ท ำผิดกฎเกณฑ์และกฎหมำยของ
บ้ำนเมืองอยู่เสมอในรำยที่ร้ำยแรงอำจกลำยเป็นอำชญำกรหมดโอกำสที่จะแก้ไขได้ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจทำงจริยธรรม กำรที่บุคคลจะกระท ำพฤติกรรมทำงจริยธรรมต่ำงๆ น้ัน ควำมต้องกำรกระท ำ
เป็นเหตุส ำคัญ เพค (Pack. 1958) เห็นควำมส ำคัญนี้และเช่ือว่ำ กำรควบคุมของอีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super 
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Ego) ร่วมกันช่วยให้เกิดควำมต้องกำร แสดงเพื่อผู้อื่นอย่ำงมีเหตุผล ในแต่ละคนจะมีพลังควบคุมอีโก้และซุปเปอร์อีโก้
ในส่วนผสมที่ไม่เท่ำกัน และอำจจะแบ่งบุคคลตำมลักษณะทั้งสองนี้รวมกันออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 1. พวกปรำศจำกจริยธรรม หมำยถึง พวกที่มีพลังทั้งสองน้อยมำกโดยบุคคลจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลำงและ
เห็นแก่ตัวฝ่ำยเดียวเป็นพวกที่ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้ 
 2. พวกเอำแต่ได้ หมำยถึง พวกที่มีพลังอีโก้น้อยแต่ตัวพลังควบคุมซุปเปอร์อีโก้มีมำกขึ้น แต่ก็จัดอยู่ใน
ประเภทปำนกลำงค่อนข้ำงน้อย บุคคลประเภทน้ียึดตนเอง เป็นศูนย์กลำงและกระท ำทุกอย่ำงเพื่อควำมพอใจและผล
ของตัวคุณเอง 
 3. พวกคล้อยตำม หมำยถึง บุคคลที่มีพลังอีโก้น้อยเหมือนสองประเภทแรก แต่มีพลังควบคุมของซุปเปอร์อีโก้
มำกกว่ำ คือ อยู่ในระดับปำนกลำงค่อนข้ำงมำก คนพวกนี้จะยึดพวกพ้องเป็นหลัก และคล้อยตำมผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรอง 
คนประเภทน้ีจะอยู่ภำยใต้ควำมควบคุมของกลุ่มหรือสังคม 
 4. พวกตั้งใจจริงแต่ขำดเหตุผล หมำยถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้ในระดับปำนกลำง แต่มีพลังควบคุมของ
ซุปเปอร์อีโก้มำก พวกนี้จะยอมรับกฎเกณฑ์และค่ำนิยมของสังคมถือตำมกฎเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด เห็นว่ำกฎเกณฑ์เป็น
ของศักดิ์สิทธ์ิ มักจะเกิดผลเสียต่อคนอ่ืนท่ีไม่สนใจ คนพวกนี้ขำดควำมยืดหยุ่นอย่ำงมีเหตุผล แต่ก็เป็นหลักให้กับสังคม
ได้ 
 5. พวกเห็นแก่ผู้อื่นอย่ำงมีเหตุผล หมำยถึง บุคคลที่มีพลังควบคุมอีโก้มำกขณะเดียวกันก็มีพลังซุปเปอร์อีโก้
มำกเช่นกัน ท ำให้เกิดควำมสมดุล ระหว่ำงกำรท ำตำมกฎเกณฑ์ของสังคมและควำมสมเหตุสมผล บุคคลประเภทนี้จะมี
ควำมสำมำรถควบคุมตนเองไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของสังคมหรือกลุ่มอย่ำงปรำศจำกเหตุผล นักทฤษฎีเช่ือว่ำ เป็นขั้นที่
บุคลิกภำพได้พัฒนำถึงขีดสูงสุดของมนุษย์ 
 จำกทฤษฎีข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรวำงรำกฐำนกำรมีวินัยในต่อตนเอง ต้องเริ่มที่วัยเด็ก ส่วนกำรวัดว่ำใครมีวุฒิ
ภำวะจิตใจมำกน้อยเพียงใด อำจเริ่มวัดจำกวัยรุ่นตอนปลำยหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
 ลักษณะของวินัยท่ีดี ลักษณะวินัยที่ดีได้มีผู้ให้ควำมเห็นหลำยประกำร ดังนี้ 
  กำญจนำ ศรีกำฬสินธุ์ (2544) ให้ควำมเห็นว่ำเห็นว่ำกำรส่งเสริมวิจัยนักเรียนถือเป็นภำรกิจส ำคัญของทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่ำวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน ถึงแม้ว่ำวินัย
จะมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อสังคม แต่ในปัจจุบันนี้เกิดปัญหำด้ำนวินัยนักเรียนในทุกระดับกำรศึกษำเพิ่ม
ควำมหนักใจให้แก่ผู้บริหำร คณะครู ผู้ปกครอง มำกยิ่งขึ้น พฤติกรรมของนักเรียนโดยทั่วไปที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกไม่
สบำยใจแก่ครู มีหลำยรูปแบบ ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่น่ำห่วงและน่ำตกใจ เช่น กำรไม่ตั้งใจเรียน กำร
หนเีรียน กำรแต่งตัวไม่สุภำพ แสดงท่ำทีไม่เหมำะสมในสถำนท่ีต่ำงๆ  
 กำรสร้ำงลักษณะวินัยที่ดี กำรออกระเบียบโรงเรียนหรือสถำนศึกษำจะต้องพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์และ
ลักษณะของวินัยที่ดีให้เหมำะสมกับวัยและวุฒิภำวะของนักเรียนโดยกำรส่งเสริมศักดิ์ศรีและควำมภูมิใจแก่กำรปฏิบัติ 
จะท ำให้เยำวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชำติต่อไป 
 
ทางการสร้างวินัยนักเรียน 
 กำรที่บุคลำกรในองค์กำรหรือหน่วยงำนจะปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
นั้น ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนกำร ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรยอมรับร่วมกับบุคลำกรในอง ค์กำร
หน่วยงำนนั้น 
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 กนกวรรณ จันทร์กลม (2550) วินัยเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับเด็ก และโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สองของ
เด็ก สมำชิกในสังคมมำจำกครอบครัวที่มีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งโรงเรียนจะต้องก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของสมำชิกในสังคม
ให้เด็กได้ฝึกฝน กำรที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภำยหน้ำเด็กจะเอำอย่ำงกำรแนะน ำ และกำรน ำทำง ผู้ที่จะให้
ตัวอย่ำงที่ดีก็คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ในกำรเสริมสร้ำงวินัยให้เกิดขึ้นกับเด็กนั้นจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นแต่แรก 
โดยกำรช้ีแจงและตกลงกันด้วยเหตุผลของครูในกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เด็กยอมรับข้อตกลง ในข้อตกลงนั้นๆ 
และเสริมเข้ำไปตลอดเวลำที่สอนเนื้อหำวิชำนั้นอยู่ และกำรแต่งกำยเป็นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่งที่บ่งบอกถึงควำมเป็นผู้มี
อำรยธรรม โดยเฉพำะในสถำบันที่มีเครื่องแบบ ซึ่งระเบียบกำรแต่งกำยได้ระบุไว้ชัดเจนให้ยึดปฏิบัติ ในฐำนะที่นักเรียน
เป็นผู้ที่อยู่ในวัยที่ต้องฝึกกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรแต่งกำยของนักเรียน และกำรรักษำควำมสะอำด
ของเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำยให้เรียบร้อยอยู่เสมอ เป็นกำรสร้ำงบุคลิกท่ีดี กำรแต่งกำยตำมระเบียบข้อตกลงหรือข้อบังคับ
ของนักเรียนนักเรียนที่ท ำตำมระเบียบข้อบังคับถือว่ำเป็นนักเรียนที่มีวินัย 
  นวลศิริ เปำโรหิตย์ (2553) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรสร้ำงวินัยให้นักเรียนยอมรับนั้นวินัยหรือกฎต่ำงๆ ต้องมีลักษณะ 
3 ประกำร ดังน้ี 
 1. กฎต้องสมเหตุผล หมำยควำมว่ำ สิ่งที่ให้นักเรียนท ำนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตำมระดับอำยุของ
นักเรียนแต่ละช่วงช้ัน 
 2. กฎต้องถูกต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ คือ ต้องแน่ใจว่ำกฎที่ตั้งขึ้นให้นักเรียนทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ชัดเจนอย่ำให้มี
ข้อสงสัยหรือโต้เถียงได้ 
            3. กฎต้องบังคับได้ คือ ต้องมีกำรก ำหนดโทษ ถ้ำท ำผิดก็ต้องโทษอย่ำงจริงจังท ำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
 พีเกอร์ และ ไมเยอร์ (Pigors; Myers. 1973) ได้กล่ำวว่ำกระบวนกำรรักษำระเบียบวินัยนั้น จ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สืบสอบสวนเบื้องต้น 
 2. พบปะ พูดคุยผู้กระท ำผิดเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
 3. ว่ำกล่ำวตักเตือนโดยกำรพูด ว่ำกล่ำวตักเตือนโดยกำรบันทึกไว้เป็นหลักฐำน ให้ออกหรือย้ำย หรือไล่ออก 
 กระบวนกำรรักษำระเบียบวินัยจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่มีควำมต่อเนื่องทั้งที่คอย
ควบคุมดูแลกับปฏิบัติ ในที่น้ีกระบวนกำรรักษำวินัยในโรงเรียนก็คือ ครูกับนักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนต้องให้มี
กำรรักษำระเบียบวินัยที่มีประสิทธิภำพ 
 
การปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
  ค ำว่ำ “ระเบียบวินัย” หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง หรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้ควบคุมควำมประพฤติของ
นักเรียนให้อยู่ในระเบียบและโดยเหตุนี้ค ำว่ำ วินัยจึงกลำยเป็นกำรบังคับให้กระท ำในสิ่งท่ีผู้ใหญ่หรือครูเห็นว่ำเป็นของดี
ของงำมเพียงฝ่ำยเดียวและอำจจะมองในมุมแคบเกินไปพฤติกรรมเคำรพกฎเกณฑ์ของเด็ก ลักษณะของเด็กที่รู้จัก
เคำรพกฎเกณฑ์ทำงสังคมนั้นมีรำยละเอียดดังนี้ 
            ประไพ ประดิษฐ์สุขถำวร (2551) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรเคำรพกฎเกณฑ์ ดังนี้    
 1. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกฎเกณฑ์กติกำของสังคม ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกฎเกณฑ์กติกำของสังคม
นั้น เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรทำงสังคมนั้นๆ เองที่มีวิวัฒนำกำรทำงสังคมมำอย่ำงยำวนำน จนสำมำรถท ำให้ผู้คนภำยใน
สังคมค่อยๆ ซึมซับหรือเรียนรู้ไปโดยอัตโนมัติ เช่น กฎเกณฑ์ทำงศีลธรรม ส ำหรับสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมแห่งพุทธ
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ศำสนำ เด็กก็จะซึมทรำบรับเอำหลักคุณธรรมและศีลธรรม ตลอดถึงวัฒนธรรมทัศนคติในพุทธศำสนำมำเป็นหลักในกำร
ประพฤติปฏิบัติส ำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกำรอยู่ร่วมกัน เช่น กำรน ำศีลธรรมมำเป็นหลักในกำรด ำรงชีวิต ก็เป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรประพฤติปฏิบัติเคำรพกติกำในกำรอยู่ร่วมกัน อันได้แก่ กำรไม่เบียดเบียนกันไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย
หรือทำงวำจำ ไม่ล้อเลียน หรือรังแกเพื่อน อำจกล่ำวได้ว่ำ ศีล 5 นั้นเป็นหลักสำกลของมนุษยชำติก็ได้ เพรำะไม่ว่ำใน
สังคมใดก็จ ำต้องอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียด เบียน หำกอยู่ด้วยกันโดยควำมเบียดเบียนก็ท ำให้สังคมนั้นไม่มีควำมเจริญ 
ปรำศจำกควำมสุขสงบ อำจถึงขึ้นสังคมแตกสลำยก็เป็นได้ กำรเคำรพสิทธิผู้อื่นด้วยกำรไม่ละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่น 
ขออนุญำตก่อนท่ีจะหยิบยืมของใช้จำกเพื่อน ไม่หยิบฉวยของของเพื่อนมำเป็นของตน กำรรู้จักประมำณคือพอเพียงไม่
แย่งของรักของผู้อื่น กำรให้ควำมจริงหรือควำมซื่อ ตรงต่อคนอื่นโดยกำรพูดแต่ควำมจริง พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดให้
เกิดควำมสำมัคคี ไม่พูดปด นับเป็นกำรท ำให้เกิดควำมเป็นปึกแผ่นทำงสังคม หรือสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้น
ในสังคมได้ และกำรด ำรงสติด้วยกำรไม่ท ำสติสัมปชัญญะของตนให้บั่นทอนลงไปด้วยอบำยมุข มีสิ่งเสพย์ติดให้โทษ
ต่ำงๆ เห็นโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด นี่เป็นตัวอย่ำงในกระ บวนกำรเรียนรู้กฎกติกำทำงสังคม  
           2. ยอมรับและกำรปฏิบัติตำมกฎกติกำทำงสังคม บ่อยครั้งท่ีปัญหำสังคมเกิดจำกกำรที่คนในสังคมไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ดังนั้นกำรมีกฎกติกำไม่ได้หมำยควำมว่ำจะท ำให้สังคมมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้ำหำกว่ำผู้คน
ในสังคมยังขำดจิตส ำนึกในกำรที่จะปฏิบัติตำมครรลองทำงสังคม เด็กปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ทำงสังคมจะท ำตำมระเบียบ
ของโรงเรียน ข้อตก ลงในห้องเรียน ข้อตกลงในบ้ำน  
 3. ได้รับกำรกล่อมเกลำทำงสังคม เป็นวิธีกำรในกำรช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของสังคม หมำย ถึงกำรที่เด็กจะปฏิบัติตำมกรอบกติกำได้นั้น จ ำต้องได้รับควำมร่วมมือกันทุกภำคส่วน ท้ังจำกสถำบัน
ครอบครัว ชุมชน โรง เรียน และศำสนำ อันเป็นเครื่องหลอมรวมให้ เกิดควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อตนเองและ
กติกำของสังคมร่วมกัน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จึงต้องคอยตักเตือนให้เด็กอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมเสมอจนติดเป็น
นิสัย  
 2. ควำมส ำคัญของกำรเคำรพกฎเกณฑ์ นักสังคมวิทยำได้กล่ำวถึงธรรมชำติของมนุษย์ว่ำเป็นสัตว์สังคม ซึ่ง
กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์นั้นจึงจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อจะได้มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
อันจะก่อให้เกิดผลต่อกำรมีชีวิตรอด และควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่เนื่องจำกลักษณะทำงธรรมชำติของมนุษย์บำง
ประกำร มีสภำพที่ไม่แตกต่ำงไปจำกสัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น ควำมต้องกำรที่จะท ำอะไรตำมควำมคิดและจิตใจของ
ตนเอง ควำมต้องกำรในเรื่องอ ำนำจและควำมเป็นใหญ่ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้จึงเป็นปัจจัยที่ท ำให้กำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์
ไม่สำมำรถด ำเนินไปได้ด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดควำมวุ่นวำยในด้ำน ต่ำงๆ นั้น กำรกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกัน 
กำรเอำรัดเอำเปรียบกันและบำงครั้ง อำจน ำไปสู่กำรต่อสู้ประหัตประหำรกันข้ึน ดัง น้ัน มนุษย์จึงได้คิดแนวทำง วิธีกำร 
ตลอดจนเครื่องมือต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดระเบียบทำงสังคมขึ้นก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ให้
สังคมเกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและเจริญก้ำวหน้ำต่อไป กำรเคำรพต่อกฎเกณฑ์ทำงสังคมนั้น ไม่เพียงแต่เป็นกำร
บ่งบอกควำมเจริญทำงด้ำนคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติเท่ำนั้น แต่แท้ที่จริงแล้วนั่นคือกำรสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรือง
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและควำมสงบสุขให้กับบ้ำนเมืองและสังคม ซึ่งกำรที่ผู้คนในสังคมเคำรพและประพฤติ
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ทำงสังคมนั้น เป็นดรรชนีช้ีวัดถึงอำรยธรรมของสังคมหรือประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี และกำร
ประพฤติปฏิบัติตำมกฎกติกำของผู้คนในสังคมนั้น อุปมำประหนึ่งว่ำมีควำมงดงำมเหมือนพวงมำลัยที่ร้อยขึ้นจำกดอกไม้
หลำยสีถูกน ำมำรวมอยู่ด้วยกันอย่ำงเป็นระเบียบ ดอกไม้นั้นก็คือตัวแทนของผู้คนในสังคมที่ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบ
กติกำทำงสังคม ส่วนด้ำยส ำหรับร้อยดอกไม้นั้นก็คือตัวแทนของกติกำกฎเกณฑ์ทำงสังคม อันจะใช้เป็นหลักในกำร



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-615- 

ประพฤติปฏิบัติในกำรอยู่ร่วมกันน่ันเอง ดังนั้นในสังคม ถ้ำหำกว่ำจะมีผู้คนอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก และในสังคมนั้นก็มี
กฎกติกำของสังคมอยู่อย่ำงมำกมำย ก็มิได้เป็นเครื่องหมำยกำรันตีว่ำ สังคมนั้นมีควำมเป็นระเบียบเรียบ ร้อย ถ้ำหำกว่ำ 
ระเบียบกฎเกณฑ์ยังคงบัญญัติขึ้นเฉยๆ ไม่ได้มีกำรน ำมำใช้จริงในภำคปฏิบัติ ควำมส ำคัญจึงอยู่ท่ีกำรได้น ำเอำกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ มำสู่ภำคกำรปฏิบัติได้จริงเท่ำนั้น จึงจะท ำให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นสำเหตุของกำรที่จะได้
น ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองทำงสังคมได้อย่ำงแท้จริง  
 3. ประโยชน์ของกำรเคำรพกฎเกณฑ์ กำรที่เด็กได้ประพฤติปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์นั้น กำรปลูกฝังให้เด็ กเพิ่ม
ควำมรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในกำรที่จะอยู่ร่วม กันในสังคม เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่ำงมีคุณภำพในวัน
ข้ำงหน้ำ เพรำะควำมประสบควำมส ำเร็จในชีวิตของแต่ละบุคคลนั้น เริ่มมำจำกกำรที่บุคคลแต่ละคนได้รับกำรปลูกฝัง
อบรมให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และมีควำมรับผิดชอบ กำรที่ได้ท ำตำมกรอบกติกำตั้งแต่เด็กนั้น ก็คือกำรสอนให้เขำได้
รู้จักควำมอดทนในอันที่จะไม่ท ำอะไรตำมใจตนเอง เอำชนะกิเลสหรือที่พูดกันโดยทั่วไปว่ำ เอำชนะใจตน เมื่อเป็นได้
อย่ำงนี้ก็ เป็นเครื่องรับรองได้ว่ำ ชีวิตของเด็กคนนั้นก็จะมีควำมเจริญอย่ำงเดียวไม่มีควำ มเสื่อมเลย ในทำง
พระพุทธศำสนำได้แสดงหลักธรรมที่แสดงถึงประโยชน์จำกกำรเป็นคนเคำรพต่อกฎกติกำไว้ ดังน้ี 
     3.1 ท ำให้เป็นคนน่ำรัก น่ำเอ็นดู น่ำเกรงใจ เพรำะเป็นคนว่ำนอนสอนง่ำย ยึดมั่นในกฎกติกำ จึงเป็น
สำเหตุให้เป็นท่ีรักเป็นท่ีปรำรถนำของผู้คนโดยทั่วไป  
     3.2 ท ำให้ได้รับควำมสุขกำย สบำยใจ กำรปฏิบัติตนตำมครรลองของสังคมนั้น ย่อมท ำให้ตนมีควำม
เจริญรุ่งเรือง เพรำะกำรกระท ำท่ีถูกต้องเป็นเหตุให้ได้รับผลเช่นนั้น  
     3.3 ท ำให้ไม่มีควำมเดือดร้อน ไม่มีเวร ไม่มีภัย ควำมที่ตนเป็นผู้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ด้วยกำรพูดและท ำ 
กล่ำวคือ ด้วยกำยกรรมและวจีกรรมที่แสดงออกมำได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎกติกำ จึงเป็นผลให้ไม่ต้องได้รับควำมเดือด
เนื้อร้อนใจในภำยหลัง มีควำมอยู่เย็นเป็นสุข ปรำศจำกกำรอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นเอง  
     3.4 ท ำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมดีจำกผู้อื่นได้ง่ำย กำรที่ตนเองเป็นคนว่ำนอนสอนง่ำยนั้น เป็นกำรง่ำยที่
จะได้รับเอำค ำสั่งสอนแนะน ำจำกผู้อื่น ไม่แข็งกระด้ำงและมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  
     3.5 ท ำให้ผู้อื่นอยำกช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณควำมดีให้ เป็นธรรมดำของคนท่ีว่ำนอนสอนง่ำย สำมำรถปฏิบัติ
ตำมกฎ เกณฑ์ทำงสังคมได้ ย่อมเป็นที่รักและพร้อมให้กำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น  
     3.6 ท ำให้สติดีขึ้น เป็นคนไม่ประมำท กำรเป็นคนที่สำมำรถปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ทำงสังคมได้นั้น ปัจจัยที่
ส ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ กำรครองสติและสัมปชัญญะเอำไว้ให้ได้ เมื่อท ำได้ดังนี้ก็ได้ช่ือว่ำ เป็นคนไม่ประมำท  
     3.7 ท ำให้เป็นคนมีปัญญำละเอียดอ่อน รู้จริง และท ำได้จริง กำรด ำรงตนอยู่ในกรอบกติกำช่วยท ำให้
เพิ่มพูน ควำมประณีต มีควำมละเมียดละไม สุภำพ สุขุมลุ่มลึก และมีควำมสงบเย็นแก่บุคคลโดยทั่วไป  
 4. บทบำทพ่อแม่ ผู้ปกครองในกำรส่งเสริมกำรเคำรพกฎเกณฑ์ให้ลูก กำรที่เด็กๆ จะเป็นผู้รู้จักเคำรพ
กฎระเบียบกติกำของสังคมได้นั้น พ่อแม่ถือได้ว่ำเป็นผู้ที่มีส่วนส ำคัญต่อพฤติกรรมของลูก เพรำะพ่อแม่นั้นคือต้นแบบที่
แท้จริงส ำหรับลูกๆ หำกพ่อแม่ได้แนะน ำอบรมลูกๆ ของตนได้อย่ำงถูกต้องด้วยแนวทำงกำรสอนกำรถ่ำยทอดที่ดีงำม
แล้ว ก็จะเป็นปัจจัยอย่ำงส ำคัญต่อชีวิตลูกๆ ซึ่งแนวทำงในกำรปลูกฝังควำมเป็นคนมีระเบียบวินัยให้กับลูกๆ นั้นอำจมี
หลำยวิธีแตกต่ำงกันไป ดังน้ี 
     4.1 กำรท ำให้ดูเป็นตัวอย่ำง กำรสอนกำรอบรมทุกอย่ำงไม่มีวิธีกำรใดที่จะสัมฤทธิ์ผลได้เท่ำกับกำรท ำเป็น
ตัวอย่ำงให้ดู กล่ำวคือ กำรด ำรงตนตำมปกติของมำรดำบิดำอย่ำงมีระเบียบวินัยมีควำมเรียบร้อยนั้น เป็นกำรฝึกอย่ำง
แท้จริง เพรำะเด็กๆ ย่อมได้เห็นพฤติกรรมของพ่อแม่ที่เรียบร้อยดีงำมเป็นต้นแบบในกำรที่จะประพฤติปฏิบัติตำม 
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำหำกพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติตนได้จริง แม้จะกล่ำวสอนแนะน ำบุตรหลำน โอวำทหรือค ำแนะน ำพร่ ำ
สอนนั้นย่อมมีน้ ำหนักอันควรเชื่อถือและน ำไปประพฤติปฏิบัติได้ เพรำะลูกหลำนได้เห็นเป็นตัวอย่ำงมำแล้วว่ำสำมำรถ
ท ำได้และให้ผลเป็นควำมดีเช่นไร กำรพร่ ำสอนคนอ่ืนอย่ำงท่ีตนกระท ำได้ คือกำรพูดอย่ำงที่ท ำนั่นเอง  
     4.2 กำรฝึกฝนให้ลูกๆ มีควำมซื่อตรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยกำรเริ่มจำกเรื่องง่ำยๆ 
คือกำรฝึกเด็กๆ รู้จักท ำอะไรให้เป็นเวลำ เช่น นอนเป็นเวลำ ตื่นเป็นเวลำ ทำนอำหำรเป็นเวลำ แม้กระทั่งเล่นเป็นเวลำ 
สิ่งเหล่ำนี้ค่อยกล่อมเกลำเด็กให้รู้จักท ำอะไรเป็นเวลำ เป็นกำรสอนให้เขำรู้จักระเบียบวินัยในชีวิตโดยอ้อม  
     4.3 กำรฝึกให้เด็กท ำงำนพร้อมทั้งกำรติดตำมดูแลเพื่อให้เด็กๆ ท ำงำนได้ตำมก ำหนดที่ตั้งไว้ เมื่อเด็กๆ เริ่ม
เติบโตขึ้น พ่อแม่ควรฝึกหัดให้เด็กได้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรงำนเล็กๆ น้อยๆ เช่น ให้เด็กๆ รู้จักล้ำงจำน ซักเสื้อผ้ำเอง 
หรือกวำดบ้ำนถูบ้ำนเป็นต้น ตำมก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ว่ำควรท ำเมื่อไร ยังไง กำรท ำเช่นนี้เป็นกำรส่งเสริมให้
เด็กๆ มีควำมรับผิดชอบต่อกำรงำนและระเบียบเวลำที่ตั้งไว้ อีกทั้งตัวของเด็กๆ ยังได้เห็นผลของกำรกระท ำเช่นนั้นว่ำ
เป็นอย่ำงไร กล่ำวคือ ได้เห็นควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในบ้ำน หรือควำมส ำเร็จของงำนท่ีตนรับผิดชอบ  
     4.4 กำรสอนให้เด็กๆ รู้จักกฎเกณฑ์ทำงสังคมตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีควำมเช่ือและค่ำนิยมต่ำงๆ เพื่อ
เป็นกำรสอนให้เด็กๆ ได้รู้ว่ำควรวำงตนอย่ำงไรในสังคม กล่ำวคือจะประพฤติปฏิบัติอย่ำงไรจึงจะถูกต้องในสังคม วิธีกำร
นี้ อำจท ำได้โดยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์โดยตรงจำกกำรที่พ่ อแม่เปิดโอกำสให้ลูกหลำนได้ศึกษำจำก
ประสบกำรณ์นอกบ้ำน  
 5. มำรยำทในกำรด ำรงตนเพื่อกำรอยู่ในสังคมให้เป็นบุคคลมีมำรยำท คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังในเรื่อง
ต่อไปนี ้
    5.1 กำรรู้จักวำงตน ต้องเป็นคนมีควำมอดทน มีควำมสงบเสง่ียม ไม่แสดงกิริยำก้ำวร้ำว อวดรู้ อวดฉลำด 
อวดมั่งมี และไม่ ควรตีตัวเสมอผู้ใหญ่ แม้ว่ำจะสนิทสนมหรือคุ้นเคยกันสักปำนใดก็ตำม  
    5.2 กำรรู้จักประมำณตน มีธรรมของคนดี 7 ได้แก่ รู้จัก เหตุผล ตน ประมำณ กำล ชุมชน และบุคคล โดย
ไม่ท ำตัวเองให้เด่น เรียกร้องให้คนอื่นสนใจ หรือสร้ำงจุดสนใจในตัวเรำมำกเกินไป ตัวอย่ำง ค ำเตือนของหลวงวิจิตรวำท
กำรที่กล่ำวไว้ว่ำ“จงท ำดีแต่อย่ำเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขำอยำกเห็นเรำเด่นเกิน”  
    5.3 กำรรู้จักกำรพูดจำ ต้องไม่ทักทำยปรำศรัยกับคนด้วยค ำพูดที่จะท ำให้คนเขำเกิดควำมอับอำยในสังคม 
และ ไม่คุยเสียงดังหรือยักคิ้วหลิ่วตำท ำท่ำทำงประกอบจนท ำให้เสียบุคลิกภำพได้  
    5.4 กำรรู้จักควบคุมอำรมณ์ คือ รู้จักข่มจิตของตน ไม่ใช้อำรมณ์รุนแรงเพื่อไม่ให้ล่วงสิ่งที่ไม่ควรล่วง ได้แก่ 
กำรข่มรำคะ โทสะ โมหะ ไม่ให้ก ำเริบ เป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง คือ รู้จักข่มอำรมณ์ต่ำงๆ ไม่ท ำลำยข้ำวของ 
ไม่พูด และแสดงกิริยำประชดประชันหรือส่อเสียด  
    5.5 กำรส ำรวมกิริยำเมื่อเดินผ่ำนผู้ใหญ่ ขณะที่เดินผ่ำนผู้ใหญ่ให้ก้มตัวพองำม หรือหำกผู้ใหญ่ก ำลังเดินไม่
ควรวิ่งตัดหน้ำ ควรหยุดให้ผู้ใหญ่เดินไปก่อน หรือไม่ควรเดินผ่ำนกลำงขณะที่ผู้ใหญ่ก ำลังพูดกัน  
    5.6 กำรรู้จักควบคุมอิริยำบถ ถือเป็นคุณสมบัติที่ดี เช่น เมื่อเรำได้ยินเสียงเพลงก็ไม่ควรเขย่ำตัว กระดิกเท้ำ 
หรือเคำะจังหวะโดยไม่เลือกสถำนที่ ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวนี้ ถือว่ำเป็นอำกำรของคนที่ไม่ควบคุมอิริยำบถ และไม่
เหมำะสมกับกำลเทศะ  
    5.7 ควำมมีน้ ำใจไมตรีอันดีต่อกัน กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุขด้วยควำมรักและเข้ำใจกัน ควรมี
ควำมเอื้ออำทร มีน้ ำใจไมตรีต่อกัน มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีควำมเห็นอกเห็นใจ เอำใจใส่ ทุกข์สุขของผู้เกี่ยวข้อง มุ่ง
ดีมุ่งเจริญต่อกัน ที่ส ำคัญคือมีน้ ำใจในกำรช่วยเหลือ หรือช่วยท ำประโยชน์ให้แก่สังคม  
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    5.8 กำรช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคุณธรรมช้ันสูงของกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้
บ ำเพ็ญประโยชน์มีอุดม กำรณ์ส ำคัญคือ “กำรช่วยเหลือผู้อื่น” พระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมเป็นปัจฉิมโอวำท ควำมว่ำ 
“จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยควำมไม่ประมำทเถิด” กำรยังประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็คือ กำรช่วยเหลือผู้อื่น 
หรือกำรปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สังคมจะมีสันติสุข คือ มีควำมสงบสุข ถ้ำบุคคลในสังคม
รู้จักกำรช่วยเหลือผู้อื่น มีควำมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
 แนวทำงกำรสร้ำงวินัยนักเรียนในสถำนศึกษำ 
 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องส ำคัญที่โรงเรียนจะละเลยมิได้ เนื่องจำกเป็นเครื่องมือขัดเกลำจติใจ
และควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จักกำรควบคุมตนเอง ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎ ระเบียบ และกติกำของสังคม 
เป็นกำรสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมด้ำนวินัยของโรงเรียนซึ่งมีผู้ให้ควำมหมำยของวินัยในโรงเรียนไว้ 
 กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีวินัยนั้น หมำยถึง กำรรู้จักปกครองตนเอง กำรกระท ำตำม
ระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ เกิดขึ้นโดยควำมสมัครใจของผู้ปฏิบัติ คือ นักเรียนท่ีได้มองเห็นคุณค่ำแล้วว่ำกำรปฏิบัติตำม
กฎข้อบังคับที่โรงเรียนสร้ำงขึ้นไว้ จะธ ำรงไว้ซึ่งควำมสงบเรียบร้อยจะน ำมำซึ่งควำมสุขและควำมเสมอภำคแก่สมำชิก 
ในสังคมนั้น วินัยในโรงเรียนเป็นข้อบังคับที่ครูและนักเรียนบัญญัติขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงให้นักเรียนควบคุมควำม
ประพฤติของตนเอง และเป็นแนวทำงให้ครูได้ใช้ควบคุมนักเรียนเพื่อให้ปฏิบัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ วินัยใน โรงเรียนมี
จุดมุ่งหมำยที่จะให้นักเรียนควบคุม ตนเอง มีวินัยในตนเอง จำกภำยในมำกกว่ำที่จะใช้กฎระเบียบ วินัยที่ดีจะต้องมี
เสรีภำพ มีควำมรับผิดชอบและมีขอบเขต วินัยในโรงเรียนควรเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดขึ้นมำมำกกว่ำที่จะ
แก้ไขควำมผิดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ(2545) ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติให้
โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำร 
 1. ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ ควำมต้องกำร ตลอดจน องค์ประกอบต่ำงๆ ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำง
วินัยในโรงเรียน 
 2. ประชุมปรึกษำหำรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม ทบทวน ผลกำรปฏิบัติกิจกรรมในรอบปีกำรศึกษำที่
แล้วมำ พร้อมหำวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ  
 3. ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวินัย ในรูปแบบต่ำงๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกระยะ และเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ รำยงำนผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 
  
กำรด ำเนินกำรรักษำระเบียบวินัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำดังนี้ 
 1. เป็นกำรป้องกันและควบคุมควำมประพฤติของนักเรียนช่วยปลูกฝังและเสริมสร้ำงสิ่งที่ดีงำม 
 2. เป็นกำรเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและพลโลก ที่มีคุณภำพ 
 3. เป็นกำรรักษำช่ือเสียงและสร้ำงเกียรติภูมิของโรงเรียน 
 กล่ำวได้ว่ำถ้ำสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงวินัยนักเรียนตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้ จะเป็นวิธีกำรที่ท ำให้
นักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรม แสดงออกในด้ำนควำมมีระเบียบวินัย แต่ถ้ำหำกผู้บริหำรและครูละเลยไม่ปฏิบัติตำม
วิธีกำร ดังกล่ำวแล้ว จะส่งผลให้เกิดควำมไม่เรียบร้อยขึ้น เนื่องจำกกำรเสริมสร้ำงวินัยทุกระดับ ต้องมีมำตรกำรควบคุม 
ป้องกัน และเสริมสร้ำงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง 
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บทสรุป 
 กำรเสริมสร้ำงวินัยนักเรียนที่กล่ำวมำแล้วเป็นเพียงแนวปฏิบัติ  แต่คนที่จะขับเคลื่อนให้งำนดังกล่ำวบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องศึกษำระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำวินัยของนักเรียน ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้แทนของชุมชนฝ่ำยต่ำงๆ ให้มีส่วนร่วม ในกำร
ก ำหนดระเบียบข้อบังคับของสถำนศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมโดยไม่ขัดแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร อีกท้ังท ำหน้ำที่เป็นท่ีปรึกษำและประสำนงำนต่ำงๆ ท้ังสถำนศึกษำและชุมชนให้ช่วยกันอบรมนักเรียน กระตุ้น
ให้ครูร่วมมือกันส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรขัดเกลำนิสัยของนักเรียนให้เป็นคนดี โดยผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครูเองต้องเป็น แบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรประพฤติตน มีกำรประชุม ปรึกษำ หำรือ เพื่อป้องกัน แก้ไข
พฤติกรรม ของนักเรียนให้เป็นคนดีทั้งในสภำวะปัจจุบันและอนำคตสืบไป แม้ว่ำโรงเรียนจะมีระเบียบวินัยที่ก ำหนดให้
นักเรียนทุกคนของโรงเรียนยึดถือและปฏิบัติตำม แต่กำรบริหำรงำนด้ำนกำรรักษำระเบียบวินัยนักเรียนยังเป็นปัญหำ
หนักและยุ่งยำกที่สุด เนื่องจำกยังมีนักเรียนวัยรุ่นจ ำนวนหน่ึง ซึ่งมักฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเหล่ำนั้น และมีควำม
ประพฤติที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียเดือดร้อนต่อตนเองและบุคคลอื่น เช่น กำรเสพสุรำ และสิ่งเสพติดให้โทษกำร
ประพฤติตนในทำงชู้สำว และกำรลักทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้นครูควรที่จะหำสถำนกำรณ์เพื่อใช้ในกำรถ่ำยทอดและปลูกฝัง
ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และแยกแยะว่ำ สถำนกำรณ์ใดที่ควรจะ ต้องแสดงพฤติกรรมแบบใด เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ใน
กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงถูกต้องและมีควำมสุขในสังคม 
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