
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของครูประจํา 
เรือนนอน เพื่อเปนพื้นฐานและกรอบความคิด ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. ความหมาย ความสําคัญและจุดมุงหมายของงานปกครองนักเรียน 
2. ขอบขายของงานปกครองนักเรียน 
3. หลักการปกครองนักเรียน 
4. กิจกรรมงานปกครองนักเรียน 
5. ความสําคัญและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
6. โครงสรางการบริหารงานฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ 

จังหวัดลําพูน 
7. บทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัด

ลําพูน 
8. กิจวัตรประจําวันของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.  ความหมาย ความสําคัญและจุดมุงหมายของงานปกครองนักเรียน 
 

1.1 ความหมายของงานปกครองนักเรียน 
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2530:3) ไดใหความหมายของงานปกครอง

นักเรียนวาเปนงานสงเสริม พัฒนาควบคูและแกไขพฤติกรรมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยกอใหเกิด
ความสงบ เรียบรอย ในการอยูรวมกัน ดัง เกษม ดวงงาม (อางถึง ประดับ นิลพังงา,2524:94) ให
ความหมายของงานปกครองที่สอดคลองกันวา งานปกครองเปนงานสรางความอบอุนในการอยู
รวมกันของนักเรียน เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ กมล ธิโสภา (2522: 
40–44) วางานปกครองนักเรียนเปนงานชวยอบรมดูแลนักเรียนในเรื่องของความประพฤติ วัฒนธรรม 
จริยธรรมและคานิยม 

ความสําคัญของงานปกครองนักเรียน คือการสงเสริม พัฒนาและแกไขพฤติกรรม
ใหนักเรียนอยูในระเบียบ วินัย เกิดความสงบสุขในการอยูรวมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ครู อาจารย 
ดูแลใหความอบอุนแกนักเรียนดวยความรัก ความเมตตา 

1.2 จุดมุงหมายของงานปกครองนักเรียน 
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2530:3) ไดกําหนดไววา งานปกครองนักเรียน

มีจุดมุงหมายสําคัญ ที่จะพัฒนานักเรียนใหเกิดระเบียบวินัยและความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน
ของนักเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมที่พึงประสงค 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ในเรื่องตอไปนี้ 

1.2.1 ความซื่อสัตย ความยุติธรรม ความไมเบียดเบียนผูอ่ืน การมีวินัยในตนเอง  
ความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัวและสังคม 

1.2.2 การเคารพตอกฎหมายและกติกาสังคม รูจักทํางานเปนหมูคณะ มีความ
สามัคคีรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูจักแกปญหาดวยสันติวิธีอยางมีหลักการและเหตุผล ใชเสรีภาพ
ของตนในการสรางสรรคบนรากฐานแหงกฎหมาย จริยธรรมและศาสนา 

1.2.3 ความภูมิใจความเปนไทย การเสียสละเพื่อสวนรวม มีความจงรักภักดีตอ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีความรูเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
รวมกันธํารงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ 

สรุปไดวางานปกครองคือ การพัฒนานักเรียนใหมีระเบียบวินัย สงบเรียบรอยเนน
คุณธรรมดานความซื่อสัตย เคารพกฎหมาย กติกาสังคม มีเหตุมีผล มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค  
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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2.  ขอบขายของงานปกครองนักเรียน 
 
เพื่อใหงานปกครองนักเรียน มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 

(2530:4) จึงไดกําหนดขอบขายงานปกครองนักเรียนไวดังนี้ 
1. การปฏิบัติตามแผนงานปกครองนักเรียน คือดําเนินการดังตอไปนี้ 

1.1 รวบรวมและจัดทําระเบียบขอมูลเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการปกครองนักเรียน
โดยจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้ 

1.1.1 จัดทําระเบียบขึ้นใชในโรงเรียน 
1.1.2 จัดทําเอกสารคูมือนักเรียน 
1.1.3 เผยแพรระเบียบขอบังคับในการปกครองนักเรียน ใหผูปกครองนักเรยีน

และครูอาจารยทราบ 
1.2 จัดทําสายงานปกครองนักเรียนและกําหนดขอบขายดังนี้ 

1.2.1 ผูชวยฝายปกครอง 
1.2.2 คณะกรรมการฝายปกครอง 
1.2.3 งานหัวหนาคณะวิชาหรือหัวหนาระดับชั้น 
1.2.4 งานอาจารยเวรประจําวัน 
1.2.5 งานอาจารยที่ปรึกษา 
1.2.6 งานคณะกรรมการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 

1.3 งานวางแผน ไดแก การจัดทํา 
1.3.1 แผนพัฒนาระยะยาวและแผนพัฒนาประจําป 
1.3.2 โครงการตามแผนพัฒนา 
1.3.3 ปฏิทินปฏิบัติงาน 
1.3.4 แผนปฏิบัติงานประจําป 
1.3.5 การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 
1.3.6 การประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงาน 

1.4 รวบรวมและจัดทําขอมูล สถิติ เกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน ดังนี้ 
1.4.1 ทะเบียนประวัติพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 
1.4.2 หลักฐานการติดตอผูปกครอง 
1.4.3 หลักฐานการลงโทษนักเรียน 
1.4.4 หลักฐานการใหรางวัล 
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1.4.5 หลักฐานการแกปญหานักเรียน 
1.4.6 หลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายปกครอง 

2. การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ดังตอไปนี้ 

2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร (รวมกับฝายวิชาการ) 
2.1.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
2.1.3 กิจกรรมเขาคายนักเรียนใหม 
2.1.4 การรักษาความสะอาด การตรงตอเวลา การแตงกาย การเขาแถว การทํา

ความเคารพ ฯลฯ 
2.1.5 มีหลักฐานการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร 

2.2 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝงเรื่องตอไปนี้ 
2.2.1 การประหยัดและการอดออม 
2.2.2 การเสียสละ 
2.2.3 ความขยันหมั่นเพียร 
2.2.4 ความอดทนอดกลั้น 
2.2.5 ความเมตตากรุณา 
2.2.6 ความสามัคคี 
2.2.7 มีหลักฐานการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร 

2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ดังตอไปนี ้
2.3.1 การบําเพ็ญประโยชน 
2.3.2 การปฏิบัติตามกฎจราจร 
2.3.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
2.3.4 มีหลักฐานการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร 

2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดังตอไปนี ้
2.4.1 กิจกรรมชุมนุมตางๆ 
2.4.2 กิจกรรมหารายไดระหวางเรียน 
2.4.3 มีหลักฐานการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร 

2.5 ยกยองใหกําลังใจนักเรียนผูประพฤติดี ดังตอไปนี้ 
2.5.1 แสวงหาขอมูล 
2.5.2 บันทึกประวัต ิ
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2.5.3 เผยแพรผลงานหรือใหรางวัล 
3. การแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนโดยจัดครู อาจารยใหดูแล   

ความประพฤติของนักเรียนรวมมือกับฝายบุคลากรฝายตางๆ ในโรงเรียน ตลอดจนผูปกครองรวมกัน
แกไขพฤติกรรมเหลานั้นใหเปนที่พึงประสงคของสังคมตอไป 

4. การจัดเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะหเปนโรงเรียนประจํา ซ่ึงรัฐใหความ
ชวยเหลือคาเสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องเขียนแบบเรียน ตลอดจนคารักษาพยาบาล จึงมีระเบียบ
การจัดเรือนนอนในสวนที่เปนกิจกรรม เชน สัญญาณการขึ้นเรือนนอน สัญญาณการปลุกตอนเชา 
ครูประจําเรือนนอนตองสํารวจตรวจตรานักเรียน กําชับเรื่องการทําความสะอาดรางกาย การแตง
กายใหเหมาะสมกาลเทศะ ทําการบาน อานหนังสือ การสวดมนตไหวพระ 

5. การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
5.1 จัดทําแนวปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
5.2 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ 
5.3 จัดใหมีสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน 

6. การประเมินผลงานปกครองนักเรียน ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
6.1 จัดใหมีกรรมการประเมินผล 
6.2 จัดใหมีการวิเคราะหผลการประเมิน 
6.3 มีการเสนอผลการวิเคราะหและประเมิน 
6.4 นําผลการวิเคราะหและประเมินไปใชปรับปรุงงาน 

ขอบขายของงานปกครองนักเรียนทั้ง 6 ขอนี้ สอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในดานคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถในการ
ดํารงชีวิตในสังคม ไดอยางมีความสุขเพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวไดในโลก
ยุคใหม (กรมสามัญศึกษา,2530:17) 

สําหรับงานปกครอง (ฝายกิจการนักเรียน) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัด
ลําพูน ไดกําหนดขอบขายไวใหสอดคลองกับของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษาที่กลาวไว
ขางตน ดังนี้ 

1. การวางแผนงานปกครองนักเรียน 
2. การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
3. การแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 
4. การจัดเรือนนอน 
5. การสงเสริมประชาธิปไตย 
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6. การประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
 

การวางแผนงานปกครองนักเรียน 
การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาถึงแผนงานและการกระทําที่จะใหบรรลุตาม

จุดมุงหมายขององคการภายใตโอกาส สําหรับ Sergiovanni และ Carver (อางถึง วิโรจน สารรัตนะ, 
2532:3) กลาววา การวางแผนคือ กระบวนการตัดสินใจลวงหนาที่แตกตางจากกิจกรรมตัดสินใจอื่น 
ตรงที่มีความเปนระบบ มีความละเอียดและมีความตอเนื่อง นอกจากนั้นสมพงศ  เกษมสิน (2526:5-6) 
กลาวถึงการวางแผนไววา แผนงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัย เลือกกําหนดวิธีปฏิบัติงานที่เห็นวา
ดีที่สุด โดยพิจารณาจากขอมูลขาวสารและกรณีแวดลอมตางๆ สวน สุรพล บัวพิมพ (2541:2) กลาววา 
แผนคือเครื่องมือที่ผูบริหารใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจ
ขององคการที่กําหนดไวเพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นในองคการ สําหรับ
อุทัย บุญประเสริฐ (2537:19) ไดกลาวไววา การวางแผนเปนความพยายามขององคการหรือหนวยงาน 
ในการกําหนดสิ่งที่จะปฏิบัติจัดทําเพื่อใหสนองตอภารกิจ ปญหาและความตองการใหดีที่สุด มี
ประสิทธิภาพสูงภายใตการจํากัดของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในอนาคต 

 
การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความหมายในการดําเนินการดวยวิธีตางๆ 

ไดแก การอบรมนักเรียนและการจัดกิจกรรมนักเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการ
ปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมครู การจัดสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
และอ่ืนๆ เพื่อใหนักเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการที่จะควบคุมตนเองใหสามารถปฏิบัติตนได
อยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ คําวาคุณธรรม ไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายดวยกัน  
เชน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2516:248) ใหความหมายวาคุณธรรมหมายถึงคุณความดี 
และอาทิตย (นามแฝง) (2528:37) กลาววาคุณธรรมหมายถึง ธรรมหรือหลักธรรมความประพฤติที่
เปนคุณประโยชนตอผูยึดถือและปฏิบัติตามนอกจากนี้ สุพล วังสินธิ์ (2534:3) กลาววา คุณธรรมคือ 
คุณความดีที่สะสมอยูในใจมนุษย อันเกิดจากเจตจํานงที่ดีและปลูกฝงติดตอกันมาเปนเวลานาน   
ฉะนั้นคุณธรรมจึงเปนสิ่งที่ดีงาม ที่ควรปลูกฝงและดํารงรักษาไวเพื่อเปนบอเกิดทางจริยธรรม สวน 
พนัส หันนาคินทร (2524:258) ไดกลาวถึงวิธีปองกันและแกไขความผิดทางวินัยไวดังนี้ 
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1. การดําเนินการปองกันการกระทําผิดวินัย (Protective Measures) โรงเรียนใหนักเรียน
พยายามกระทําในสิ่งที่ดี เชน การสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในบทเรียน พยายามสรางใหนักเรียนเกิด
ความรับผิดชอบ สรางความรักความสามัคคีในหมูครู นักเรียน ใหรางวัลแกนักเรียนที่มีความประพฤติ
ดี ขจัดสิ่งยั่วยุที่จะกอใหเกิดความผิดทางวินัย 

2. วิธีดําเนินการแกไขความผิดทางวินัย  (Corrective Measures) จะตองดําเนินการแกไข
ต้ังแตสาเหตุ ทันตอเหตุการณอยางรวดเร็ว ไดแก การลงโทษใหเจ็บกาย (Corporal Punishment) แต
ไมไดกระทําไปเพราะอารมณโกรธเกลียด ลําเอียงหรือทําไปโดยไมไดไตสวนใหทราบขอเท็จจริง และ
ควรเปนวิธีขั้นสุดทาย ควรยึดหลักความสมเหตุสมผล ควรคํานึงถึงความนิยมของผูปกครองวา
สนับสนุนการลงโทษเพียงใด การลงโทษควรพิจารณาดูวัยของเด็กวาเหมาะสมกับโทษเพียงใด 
สวนการไลออกเปนโทษที่รายแรง ควรพิจารณาอยางรอบคอบที่สุด 

นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายจริยธรรมไวดังนี้ เชน เสริมวิทย ศุภเมธี 
(2531:31) ไดใหความหมายจริยธรรมไววา จริยธรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวในดานตางๆ ให
สอดคลองกับสังคม ซึ่งเปนการแสดงออกที่ดีงามเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข สวนสาโรช บัวศรี 
(2532: 3-6) กลาวถึงความหมายของจริยธรรม หมายถึง คุณคาหรือคานิยมบางประการเชน ประเภทศีล 
ประเภทธรรม นอกจากนี้ สุพล วังสินธ์ิ (2534:31) ใหความหมายจริยธรรม หมายถึง ความเขาใจใน
แนวทางของการประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ 

กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2533:227) ไดอธิบายวินัยในตนเองวา วินัยในตนเองหมายถึง 
การที่นักเรียนมีพัฒนาการถึงขั้นที่สามารถควบคุมตนเองและสังคมสวนรวมใหอยูกันไดดวยความ
สงบสุข ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนในทางที่ถูกตองดวยตนเอง สวน กิติมา ปรีดีดิลก (2532:170) 
กลาววาวินัยของโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนกระทําตามระเบียบขอบังคับและขนบธรรมเนียม
ประเพณีซ่ึงเปนการปฏิบัติดวยความสมัครใจ เพื่อใหสามารถปกครองตนเองไดและเกิดความสงบ
สุขตอตนเองและสังคมสวนรวม กองการสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา (2534:9-13) ไดกลาวถึง
สาเหตุของการประพฤติผิดทางวินัยของนักเรียนเกิดจากปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาจาก
ครอบครัว ความยากจน ครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวทะเลาะกันบอยคร้ัง การเลี้ยงดูลูกที่เขมงวด
จนเกินไปหรือปลอยปละละเลย ปญหาเกิดจากตัวนักเรียนเองทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ และดาน
สังคม ขาดการปลูกฝงคานิยม ศีลธรรม จริยธรรม ปญหาจากครูที่เขมงวด ขาดความเขาใจในตัวเด็ก 
ปญหาสภาพแวดลอมอื่นๆ เชน ใกลแหลงมั่วสุม สถานเริงรมยตางๆ อิทธิพลจากสื่อตางๆ ที่ส่ือไป
ในทางลบ 
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การแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน 
สมพร สุทัศนีย (2531:37-38) กลาววาการปกครองนักเรียนที่มีคุณภาพตองสามารถ

พัฒนาควบคุมและแกไขความประพฤติของนักเรียนใหเปนผูมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม จําเปนตอง
อาศัยทฤษฎีทางดานจิตวิทยาการเรียนรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการณซ่ึงทฤษฎีนาสนใจพอ
สรุปจากการคนควาดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบแสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning) เปนทฤษฎีของ 
Skinner (อางถึง สมพร สุทัศนีย,2531:71-72)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งมีแนวคิดวาการใหแรงเสริม
หรือส่ิงที่ผูรับพอใจ เปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับการเรียนรู 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมคือ ทฤษฎีที่อธิบายวิธีการและขบวนการที่บุคคลไดรับอิทธิพล
จากสังคม ทําใหเกิดการยอมรับลักษณะและกฎเกณฑทางสังคมมาเปนลักษณะของตน ซ่ึงทฤษฎีนี้
ไดนําเอาหลักการเสริมแรง (Principle of Reinforcement) และหลักการเชื่อมโยง (Principle of 
Association) มาใชอธิบายปรากฏการณทางสังคมนั่นคือ จริยธรรมกําหนดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนรูโดยบังเอิญและการเรียนแบบทฤษฎีนี้ใหความสําคัญแก
ลักษณะของสถานการณ ซ่ึงเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลกระทําซ้ําๆ จนกลายเปนลักษณะนิสัย
ของเขาไปในที่สุด 

 
การจัดเรือนนอน 
วีรวัฒน รัตนาธิคม (2533:3-6) ไดกลาวอางจากระเบียบโรงเรียนศึกษาสงเคราะหวา

ดวยการจัดเรือนนอนนักเรียนและครูประจําเรือนนอนนักเรียน พ.ศ. 2533 ดังอนุสนธิตามหนังสือ
กรมสามัญศึกษาที่ ศธ 0807/2510 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2530 เร่ืองการจัดครูเขาอยูประจําในเรือน
นอนนักเรียนและตามระเบียบโรงเรียนศึกษาสงเคราะหวาดวยการจัดเรือนนอนนักเรียน พ.ศ.2530  
ซ่ึงกําหนดหลักและวิธีการไววา จัดแยกนักเรียนชาย นักเรียนหญิงและจัดใหพักรวมคละกันทุกเผา
และคละกันทุกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามธรรมชาติ
ของการอยูรวมกันของสังคมมนุษย ฝกใหนักเรียนเกื้อกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูเปนพี่ที่อยูใน
ระดับมัธยมศึกษาดูแลนองๆ ในระดับประถมศึกษา ไมรังแกกัน หากมีปญหาเกิดขึ้นเมื่อตัดสินใจใน
คณะกรรมการเรือนนอนไมได ควรปรึกษาครูประจําเรือนนอนหรือคณะกรรมการฝายปกครอง
ตามลําดับ สวนการวางกฎ ระเบียบการปกครองวาดวยการจัดนักเรียนเขาพักในเรือนนอน การ
กําหนดกิจกรรมและแนวทางการฝกอบรม เพื่อเสริมสรางคานิยมตามวัฒนธรรมไทยแกนักเรียน
ดังนี้ 
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ระดับประถมศึกษา 
1. การจัดเรือนนอนนักเรียนใหแยกเปนเรือนนอนนักเรียนชาย เรือนนอนนักเรียน

หญิงและจัดกลุมเรือนนอนนักเรียนชาย เรือนนอนนักเรียนหญิงไวคนละสวนหางกันตามความ
เหมาะสม 

2. ในเรือนนอนหนึ่งๆ ใหมีนักเรียนคละเผาคละระดับช้ันและคละจังหวัดหรือภูมิลําเนา
เพื่อผสมผสานกลมกลืนในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนาธรรมไทย การสังคมและฝกหัดอยูรวมกัน
อยางพี่นอง 

3. ใหมีครูประจําเรือนนอน อยางนอยเรือนนอนละ 1 คน ตองพักประจําที่เรือนนอน
มีหนาที่ดูแลและฝกอบรมนักเรียนอยางใกลชิด ในเรื่องความเปนอยูในเรือนนอน สุขภาพอนามัย
การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย การอยูรวมกันดวยความสามัคคีกลมเกลียว รูจัก
สิทธิหนาที่ การเคารพนบนอบ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน การปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและอื่นๆ ที่สมควร 
อันจะเกิดผลดีตอนักเรียนและโรงเรียนโดยสวนรวม อนึ่งครูประจําเรือนนอนนักเรียนหญิงตองเปน
ครูหญิงโสด ถาไมมีครูหญิงโสด ใหจัดครูหญิงที่มีครอบครัวแลวเปนครูประจําเรือนนอนไดหลาย
คนและจัดเวรนอนประจําเรือนนอนหมุนเวียนกัน หามนําครอบครัวไปพักอาศัยหรือหลับนอนใน
เรือนนอนโดยเด็ดขาด สวนครูประจําเรือนนอนนักเรียนชายตองเปนครูชายโสด ถาไมมีครูชายโสด
ใหจัดครูที่มีครอบครัวเปนครูประจําเรือนนอนนักเรียนชายไดหลายคนและจัดเวรนอนประจําเรือน
นอนหมุนเวียนกัน 

4. การจัดนักเรียนในเรือนนอน ใหจัดเปนระบบหมูๆ ละ 6-10 คน ใหเลือกตั้งหัวหนา
หมู และหัวหนาเรือนนอน รองหัวหนาเรือนนอน โดยใชหลักเกณฑประชาธิปไตย ตามระเบียบวา
ดวยการเลือกตั้งหัวหนาและรองหัวหนา แลวเสนอชื่อใหโรงเรียนออกคําสั่งแตงตั้งใหครูเรือนนอน
จัดกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ไดแก การพัฒนาเรือนนอน การรักษาความสะอาด การฝกอบรม
ความเปนอยู การเดินแถวไปรับประทานอาหาร การสงเสริมใหนักเรียนหารายไดระหวางเรียน การ
กีฬาและนันทนาการ  เปนตน 

ระดับมัธยมศึกษา มีรายละเอียดการจัดเรือนนอนดังนี้ 
1. ใหจัดเรือนนอนหรือบานพักนักเรียน โดยแยกนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ใหจัด

กลุมเรือนนอนหรือกลุมบานพักแยกกันคนละสวนตามพื้นที่ที่เหมาะสม 
2. เรือนนอนหนึ่งๆ หรือบานพักหลังหนึ่งๆ จัดตามระดับชั้น เพื่ออยูในวัยและพื้น

ความรูเดียวกัน ใหปรึกษาหารือเรื่องสังคมและการศึกษาดวยกันและใหคละเผา คละจังหวัดหรือ
ภูมิลําเนา เพื่อผสมผสานกลมกลืนในวัฒนธรรมประเพณีและสังคม ทั้งเปนการสะดวกแกการปกครอง
ดูแลและปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
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3. ใหมีครูประจําเรือนนอนอยางนอยเรือนนอนละ 1 คน หรือกลุมบานละ 1 คน มี
หนาที่ดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิดในเรื่องความเปนอยู สุขภาพอนามัย ความเปนระเบียบเรยีบรอย
การอยูรวมกัน การจัดหารายไดระหวางเรียน ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันดวยความรับผิดชอบ รูจักสิทธิ
หนาที่เคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ครูประจําเรือนนอนนักเรียนชายตองเปนครูชาย ครูประจํา
เรือนนอนนักเรียนหญิงตองเปนครูหญิง ตองเปนเพศเดียวกับนักเรียน พักอยูประจําในเรือนนอน
อยางนอย 1 คน หามนําครอบครัวไปอยูอาศัยหรือหลักนอนบนเรือนนอนหรือบานพักนักเรียนโดย
เด็ดขาด 

4. การจัดนักเรียนในเรือนนอนและบานพักนักเรียน จัดใหมีหัวหนาเรือนนอน ผูชวย
หัวหนาเรือนนอน หัวหนากลุมบานพักนักเรียนและผูชวยหัวหนากลุมบาน โดยวิธีเลือกต้ังลงคะแนน
ตามระเบียบการเลือกตั้งหัวหนาและรองหัวหนานักเรียน ใหครูประจําเรือนนอนและครูประจํากลุม
บานพักนักเรียนจัดกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ไดแก การฝกอบรมความเปนอยู การพัฒนา
เรือนนอน การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย การสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 
การกีฬาและนันทนาการ เปนตน 

สรุปไดวา การจัดเรือนนอนนั้นมีจุดประสงคใหแกนักเรียนที่มีนักเรียนหลายเผารวมอยู
ดวยกันใหมีระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม มีความประพฤติที่พึงปรารถนา มีความกลาพูด กลา
แสดงออกมีกิริยามารยาทดีงาม รูจักเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ ตามครรลองระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ความปลอดภัยของนักเรียน
ประจํา 

 
การสงเสริมประชาธิปไตย 
การสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียน หมายถึง ความพยามยามของโรงเรียนในอันที่

จะดําเนินการดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยไดอยางถูกตองเหมาะสม ทุกฝายตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อดําเนินการงานสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังที่ บรรจง ชูสกุลชาติ (2531:7-10) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมประชาธิปไตยวาในการเรียน
การสอนควรสงเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ครูและนักเรียนตองรวมกันคิด
พิจารณา รวมกันกระทําใหสําเร็จตามเปาหมาย ครูจะตองตั้งใจเสมอวาการทํากิจกรรมตองมุงให
นักเรียนฝกอบรมตนเองดวยตนเอง เพื่อสามารถเปนคนที่พึ่งตนเองได 
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กรมสามัญศึกษา (2529:15) ไดอธิบายคําวาประชาธิปไตย (Democracy) มีรากศัพทเดิม
มาจากภาษากรีก คือ Demos หมายถึงประชาชนกับ Kratos หมายถึงการปกครอง เมื่อรวมความแลว
หมายถึงการปกครองโดยประชาชน แตความหมายที่เขาใจกันมี 2 นัย คือ หมายถึง รูปแบบการปกครอง
โดยใหสิทธิแกประชาชนอยางกวางในการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองของ
ประเทศ และหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมที่ยึดถืออุดมคติ และหลักการบางประการเปน
เครื่องกําหนดแบบแผนพฤติกรรมระหวางกันในการดําเนินการทางการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสรางความผาสุกรวมกัน สวนประหยัด หงษทองคํา (2531:12-15)  ไดอธิบาย
ความหมายของคําวาประชาธิปไตย มีหลายความหมาย ไดแก ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนอุดมการณ
ทางการปกครองซึ่งยึดมั่นในหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ ถือวามนุษยเปนคนที่มีเหตุผลและสามารถ
ใชเหตุผลขจัดความขัดแยงและแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด ใชหลักเสรีภาพ มุงสงเสริมใหประชาชนมี
เสรีภาพสงเสริมในดานตางๆ อยางเหมาะสมและสมบูรณแบบตามหลักความเสมอภาคและหลักที่
ถือวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย (Popular Sovereignty) 

สรุปไดวาการสงเสริมประชาธิปไตยนั้น สามารถสอดแทรกเขากับทุกๆ กิจกรรมได
เพราะระบอบประชาธิปไตยจะชวยสงเสริมใหบุคคลมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม
ที่แสดงออกเปนที่พึงประสงคของสังคม 

 
การประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
การประเมินผล อานนทตรี ประสมสุข (2535:7-8) ใหความหมายการประเมินผล 

(Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนาและความสัมฤทธิ์ของโครงการเปน
กระบวนการที่บงชี้ถึงคุณคา ทําใหทราบวาเมื่อดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคเพียงใด 
เพื่อใหผูเกี่ยวของไดนําไปเปนสารสนเทศประกอบการพิจารณาตัดสินใจตอไป 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2538:178-182) ไดแบงประเภทของการประเมินตามเกณฑ 4 เกณฑ 
คือ 

1. แบงตามลําดับเวลาการบริหารโครงการ ไดแก การประเมินแบงเปน 3 ประเภท คือ 
1.1 การประเมินกอนเริ่มงานหรือกอนนํางานมาปฏิบัติอยูในขั้นตอนของการ

วางแผน 
1.2 การประเมินขณะดําเนินการ เพื่อศึกษาความกาวหนา 
1.3 การประเมินหลังดําเนินการ เปนการประเมินผลการสรุป 
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2. แบงตามวัตถุประสงคของการประเมิน 
2.1 ประเมินความกาวหนาของโครงการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ดูแล 
2.2 การประเมินผลสรุปรวม ประเมินตอนสิ้นสุดโครงการ 

3. แบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน 
3.1 การประเมินบริบทหรือภาวะแวดลอม 
3.2 ประเมินปจจัยเบื้องตน 
3.3 ประเมินกระบวนการ 
3.4 ประเมินผลผลิต 

4. แบงตามหลักยึดในการประเมิน 
4.1 การประเมินที่ยึดเปาหมาย 
4.2 การประเมินที่เปนอิสระจากเปาหมาย 

 
การประเมินผลงานปกครองนักเรียนนั้น เปนกระบวนการที่สําคัญมากประการหนึ่ง 

เดอ โรช (De Roche) (อางถึง กิตติพงษ วรจําปา,2536:60-61) ไดเสนอหลักการประเมินงานปกครอง
นักเรียนไวดังนี้ 

1. ควรประเมินผลกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นประสบผลสําเร็จ ตามจุดมุงหมายและเปาหมาย
หรือไม 

2. ควรประเมินนักเรียนและผูปกครองวา มีความเห็นตองานดานกิจกรรมนักเรียน
อยางไร 

3. ควรประเมินคาใชจายแตละกิจกรรมเปนอยางไร เพียงพอหรือไม 
4. ควรประเมินการใชจายเงินและเวลาที่ใชในงานกิจกรรมนักเรียนไดผลคุมคาหรือไม 
5. กิจกรรมใดที่ยังมีปญหาและควรปรับปรุงงานเสียใหม  ตองไดรับความชวยเหลือ

ดูแลเอาใจใสใหมากขึ้น 
จะเห็นไดวาการประเมินผลมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะไดทราบการดําเนินงานที่

ผานมาวาบรรลุเปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคใดบาง จะไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3.  หลักการปกครองนักเรียน 
 

หลักการปกครองนักเรียนอาศัยหลักการดังนี้ 
3.1 หลักการควบคุม คือ การใชกฎระเบียบขอบังคับและการลงโทษ 
3.2 หลักการพัฒนาสงเสริมคือ การที่โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมตางๆ  

โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา 
3.3 ฝายการศึกษาของเขตพื้นที่ออสเตรเลียตะวันตก(The Education Department of 

Western Australia) (1972:17) ไดกลาววา การปกครองที่ดีของโรงเรียนมีหลักสําคัญอยูวา ควรมี
โครงสรางที่มีความรวมมือระหวางครูและนักเรียน และควรจะมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดปฏิบัติ
ตามหลักการโดยการจัดการปกครองนักเรียนที่ดี โรงเรียนตองมีเปาหมายที่สามารถชวยเหลือให
นักเรียนไดคิดและปฏิบัติไดอยางอิสระเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรโรงเรียน ตองมีเปาหมาย
ในการพัฒนาตัวนักเรียนใหรูและเขาใจหนาที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศ ทั้งหนาที่ที่จะตองทําใน
โรงเรียนและสังคมภายนอกอีกดวย  ตองพัฒนาความสามารถ ความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอคนอ่ืน ใหเปน
คนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนตองพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตยใหนักเรียนรวมมือกับครูอาจารย 
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได รวมทั้งนักเรียนสามารถควบคุมกันเองไดอีก
ดวย อีกทั้งโรงเรียนตองสรางโรงเรียนใหใกลชิดกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ใหหลักสูตรไดสอดคลอง
กับทองถ่ินและชุมชน  โรงเรียนควรจัดบรรยากาศในโรงเรียนใหนักเรียนเสาะแสวงหาความรูจนมี
ความเชื่อม่ันตนเองมากขึ้น รวมทั้งจัดแนะแนวชวยเหลือนักเรียนในดานสังคม อารมณและดาน
การศึกษาและควรจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกไดอยางอิสระเปนการเพิ่ม
ประสบการณทางการศึกษา  กิจกรรมตางๆ ควรเปนสิ่งที่สนใจ ทาทายความสามารถ ซ่ึงสามารถ
ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญาใหกาวหนาตอไป 

แฮมตัน (Hampton) และ เลเออร (Lauer) (1981:224)  ไดเสนอหลักการปกครองนักเรียน 
ซ่ึงโรงเรียนที่ดีควรมีนโยบายงานปกครองที่สนองตอบเปาหมายของหลักสูตร เพราะงานปกครอง
จะชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดี ใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ควร
สนองความรูทางสังคมวิทยา ตลอดจนตองสนองตอกิจกรรมนักเรียน ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตอการดําเนินกิจกรรมดวยตนเองอยางมีความสุข อีกทั้งควรเสริมสรางประชาธิปไตยใหนักเรียนได
รูจักสิทธิหนาที่ ความเสมอภาค การเคารพสิทธิผูอื่นและควรมีเปาหมายที่จะพัฒนานักเรียนใหมีวินัยใน
ตนเอง ซ่ึงเปนงานปองกัน แกไข สงเสริมความประพฤติของนักเรียนดวย 
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กรมสามัญศึกษา (2530:5) กลาววา การปกครองนักเรียนที่ดี มีประสิทธิภาพนั้นตอง
สามารถพัฒนา สงเสริม ควบคุมและแกไขความประพฤตินักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยที่ดี กอใหเกิด
ความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมอันพึงประสงค ถานักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โรงเรียน
จะตองหาวิธีแกไขพฤติกรรมที่ไมดีของนักเรียนใหเปนผูที่มีความประพฤติตามคานิยมของสังคมไทย
และจะตองสามารถสงเสริมพฤติกรรมใหดียิ่งขึ้นโดยใชหลักการปกครองที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการควบคุม คือ การที่โรงเรียนใชกฎระเบียบ ขอบังคับและลงโทษเปนเครื่องมือ
ควบคุมพฤติกรรมบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไว เมื่อมีผูกระทําผิด
ไปจากขอตกลงนั้นจะมีการลงโทษ เชน โรงเรียนออกระเบียบวา หามนักเรียนออกนอกบริเวณ
โรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ถานักเรียนออกนอกบริเวณโดยไมไดรับอนุญาตจากครู นักเรียน
จะตองถูกลงโทษตามที่โรงเรียนกําหนดไว คือ ตั้งแตวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนหรือเฆี่ยนตี 

2. หลักการพัฒนาสงเสริม คือ การที่โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมตางๆ 
โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนพื้นฐานจะสามารถกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค
ได สภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ มีประโยชนชวยนักเรียนไดพัฒนาความถนัด ความสามารถ
พิเศษ ทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนคนมีคุณคาและมีแรงจูงใจที่จะประพฤติดีไดทั้งหลักการควบคุม  
และหลักการสงเสริม ตางมุงไปสูการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

สรุปไดวาหลักการปกครองนักเรียนที่ดี ควรมีโครงสรางที่มีความรวมมือระหวางครู
และนักเรียน เพื่อจะชวยเหลือใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร พัฒนาตัวนักเรียนใหเขาใจ
และเรียนรูหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม สวนการควบคุมพฤติกรรม
ของนักเรียน ควรยึดหลักขอตกลงที่กําหนดไวโดยช้ีใหเห็นถึงกฎ ระเบียบที่โรงเรียนวางไวอยางชัดเจน 
พรอมทั้งพัฒนาสงเสริม การจัดสภาพแวดลอมโดยใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อนักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ประพฤติตนในทางที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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4.  กิจกรรมงานปกครองนักเรียน 
 
กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให

กวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อสนองความสนใจและเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพอุปนิสัยของนักเรียนเหมาะสม
กับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ตลอดจนการดํารงสงเสริมเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรม
ขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนไดแสดงความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติอันแทจริง กิจกรรมจะเปน
เครื่องมือชวยอบรมนักเรียนใหรูจักปรับตนเองในการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักหนาที่ ความรับผิดชอบ
และความเสียสละเพื่อสวนรวม ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย กิจกรรม
เปนการสรางประสบการณตามความแตกตางของนักเรียนเพื่อสรางเจตคติและพัฒนา 

โดยสรุปกิจกรรมงานปกครองนักเรียนเปนกิจกรรมรูปแบบตางๆ ที่จัดขึ้น เพื่อสงเสริม
การเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนใหมีบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย
ใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอมและความ
ตองการ 
 
5.  ความสําคัญและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

ความสําคัญและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน แสดงไดดังภาพที่ 
2.1 ดังตอไปนี้ 
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         สภาวะวิกฤต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

                                                               ปจจัยเสี่ยง 
 
 

 

ภัยสารเสพติด ความลมเหลว 
ทางการเรียน / 
อาชีพ 

ภัยทางเพศ อุบัติภัย อื่นๆ 

ความรุนแรง / การกลั่น
แกลงรังแก 

ตัวนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน ชุมชน อื่นๆ 

ภาพที่ 2.1 แสดงความสําคัญและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 
จากแผนภาพที่ 2.1 จะเห็นวาสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันอันเกี่ยวของกับ

นักเรียนซึ่งเปนเด็กและเยาวชนมีมากมาย เชน ภัยสารเสพติด ความลมเหลวทางการเรียน ภัยทางเพศ 
การใชความรุนแรงและการกลั่นแกลงรังแก อุบัติภัยบนทองถนนหรือในโรงเรียน เหลานี้ลวนเปน
สภาวะวิกฤตที่เกี่ยวของสมพันธเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2543:1-5) 
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ปจจัยเส่ียงหรือเงื่อนไขที่เปนสาเหตุหรือตัวกระตุนใหเกิดปญหาดังกลาวประกอบดวย
ปจจัยเส่ียงดานตัวนักเรียน เชน   

1. มีทักษะการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม 
2. ขาดความสามารถในการควบคุมตนเองไมกลาแสดงออก ขาดทักษะในการปฏิเสธ

เพื่อน 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและความนับถือตนเองต่ํา 
4. มีปญหาดานอารมณและจิตใจ 
5. มีเจตคติไมเหมาะสมหรือโนมเอียงที่จะชอบเสี่ยง ทดลองใชยา ความรุนแรง 
6. ปฏิเสธคานิยมหรือหลักศาสนาที่สังคมสวนใหญยึดถือ 
7. มีพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในวัยเด็ก เชน การตอตานสังคม พูดปด 

ขโมย กาวราว ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับครูและโรงเรียน 
 

ปจจัยเส่ียงดานครอบครัว เชน 
1. ความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครัว 
2. ครอบครัวขาดความเปนปกแผน 
3. ครอบครัวแปลกแยกหรือแยกตัวจากสังคม 
4. การเลี้ยงดูไมเหมาะสม มีความคาดหวังในตัวเด็กเกินความเปนจริงโดยไมคํานึงถึง

ศักยภาพและวัยของเด็ก 
 

ปจจัยเส่ียงดานโรงเรียน เชน 
1. ขาดการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางจริงจังและไมสรางสัมพันธภาพที่เหนียวแนน

ระหวางครูกับนักเรียน และผูปกครอง ชุมชน 
2. หยอนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนักเรียน ทั้งในดานการจัดกระบวนการ

เรียนรูและการจัดการพฤติกรรม 
3. ขาดการใชกฎ ระเบียบ วินัยที่เหมาะสม เลือกปฏิบัติหรือไมมีมาตรฐานการปฏิบัติ

ที่แนนอน 
 

ปจจัยเส่ียงดานกลุมเพื่อน เชน 
1. การคบเพื่อนที่เกเร อันธพาล เสเพล 
2. การคบเพื่อนที่เจตคติโนมเอียงในทางกาวราว ชอบเสี่ยงภัยชอบมั่วสุม เบี่ยงเบน

ทางเพศ 
3. การไดรับแรงกดดัน บีบคั้น ขมขู ไมยอมรับจากกลุมเพื่อน 
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ปจจัยเส่ียงดานชุมชนและสังคม เชน 
1. การไรระเบียบแบบแผนในชุมชน 
2. ชุมชนออนแอ ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในชุมชนและสังคม ตางคนตางอยู 
3. ขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 
4. ชุมชนมีเจตคติโนมเอียงตอการยอมรับคานิยม ในการเสพสิ่งเสพติดมอมเมา การ

ใชความรุนแรง 
5. ละเลยไมใหความสําคัญเอาใจใสดูแลสงเสริมเด็กเยาวชน มีทาทีตอเยาวชน

โดยเฉพาะวัยรุนในลักษณะที่ปฏิเสธ ตอตาน ไมยอมรับในพฤติกรรมที่แสดงออก 
 

ปจจัยเส่ียงดานตางๆ ดังกลาวลวนเกี่ยวของสัมพันธ มีผลกระทบซึ่งกันและกันและเปน
เหตุปจจัยสูภาวะวิกฤตได หากไมมีระบบการปองกัน สงเสริมหรือจัดเงื่อนไขที่สงผลที่ไมพึงปรารถนา
ตอตัวนักเรียนและสังคมโดยรวม 

การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม สนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติ ทั้ง
ดานการสื่อสาร เทคโนโลยี ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาครอบครัว
ปญหาการแขงขันทุกรูปแบบ ลวนกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไม
เหมาะสมที่เปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวของ รวมทั้งกอใหเกิดสภาวะ
วิกฤตทางสังคม 

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความ
สมบูรณพรอมในลักษณะองครวม ทั้งดานรางกาย สติปญญา ความรู ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนใหมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเปนสุขและมีคุณคา กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นต้ังแตป 2543 ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดีในสถานศึกษาที่
ดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง ดังนั้นทุกสถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบใน
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม จึงควรนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมา
ประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคน
รวมมือกันดําเนินงานและที่สําคัญที่สุด คือ บทบาทของครูที่ปรึกษาที่ตองเอาใจใสดูแลนักเรียนใน
ความดูแลทุกคนอยางเต็มความสามารถ ดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจอยางกัลยาณมิตร 
ทั้งนี้เพื่อสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกัน การปองกันมิใหเกิด
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ปญหา การสงเสริมการพัฒนาตามศักยภาพตลอดจนสามารถแกไขปญหาเบื้องตนได โดยมีแนวคิด
หลักในการดําเนินการดังนี ้

1. มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได เพียงแตใชเวลา
และวิธีการที่แตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้นการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ทั้งในเชิงการปองกัน การแกปญหาหรือการสงเสริมสนับสนุน จึงจําเปนตองยึดประโยชนสูงสุด อัน
พึงเกิดตอนักเรียนเปนสําคัญ 

2. ความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวมทั้งการ “รวมใจ รวมคิด รวมปฏิบัติ 
และพัฒนา” ของทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรของโรงเรียนทุกคน กรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครองชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริมพัฒนา การปองกัน และการแกไขปญหา
ใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเปนบุคคลหลักในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมี
หลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนระบบที่มีมาตรฐาน สามารถดําเนินการเพื่อ
ประกันคุณภาพได 

 

วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. เพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกร และหนวยงานที่

เกี่ยวของมีการทํางานรวมกันโดยผานกระบวนการทํางานที่ชัดเจน มีรองรอยหลักฐานปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได 
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คุณคาของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
3. นักเรียนรูจักตนเอง ควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) ซ่ึง

จะเปนรากฐานในการพัฒนาความเกงทางปญญา (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความมุงมั่นที่
จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 

4. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
โดยรอบดาน 

5. ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเขมแข็ง จริงจังดวยความ 
เอื้ออาทร 
 
6.  โครงสรางการบริหารงานฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

 
การบริหารงานฝายกิจการนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

แสดงไดดังแผนภาพที่ 2.2 ดังตอไปนี้ 
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ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายกิจการนักเรียน 

หัวหนาฝายกจิการนักเรียน 

หัวหนางานเรือนนอนชาย หัวหนางานเรือนนอนหญิง 

เรือนนอนชาย  1 

เรือนนอนชาย  2 

เรือนนอนชาย  3 

เรือนนอนชาย  4 

เรือนนอนหญิง  1 

เรือนนอนหญิง  2 

เรือนนอนหญิง  3 

เรือนนอนหญิง  4 

เรือนนอนหญิง  5 

เรือนนอนหญิง  6 

เรือนนอนหญิง  7 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารงานฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๒๖ จังหวัดลําพูน 
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ทั้งนี้งานของฝายกิจการนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
ยังประกอบไปดวยงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานธนาคารนักเรียน งานเสมาพัฒนาชีวิต  
งานชุมชนสัมพันธ งานแผนงาน สารบรรณ งานพัสดุฝาย งานสงเสริมประชาธิปไตย งานรักษา
ความปลอดภัย งานคุณธรรมจริยธรรม 
 
7.  บทบาทหนาท่ีของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
 

บทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน มี
ดังนี้ 

7.1 วันจันทร ถึง วันศุกร ควบคุมดูแล รับผิดชอบนักเรียนในเรือนนอนตั้งแตเวลา 
16.30 น. ถึง 08.00 น. ของวันถัดไป ถาหากเปนวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ควบคุม 
ดูแล รับผิดชอบนักเรียนทุกคน ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 08.00 น. ของวันถัดไป 

7.2 กวดขันใหนักเรียนในเรือนนอน ตื่นนอนเพื่อออกกายบริหารตั้งแต เวลา 05.00 
น. ทุกวัน (ยกเวนเชาวันอาทิตย) 

7.3 ตรวจเช็คจํานวนนักเรียนในเรือนนอน เวลา 19.00 น. ของทุกวัน และเมื่อพบวา
นักเรียนหายหรือหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนใหดําเนินการตรวจสอบแกไขติดตามเบื้องตน หาก
ไมพบใหรีบรายงานใหโรงเรียนทราบโดยดวน 

7.4 ดูแล ควบคุม รักษา วัสดุ ครุภัณฑในเรือนนอนไมใหเกิดการชํารุดเสียหาย หาก
เกิดการชํารุดเสียหายใหรีบสอบสวน หาผูรับผิดชอบ พรอมกับรายงานใหโรงเรียนไดทราบโดย
ดวน 

7.5 จัดทําเอกสารในการใชบริหารเรือนนอนใหเปนปจจุบัน เชน สมุดบันทึกการ
ประชุม สมุดเยี่ยม ทะเบียนประวัตินักเรียน ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑเรือนนอน บัญชีรายรับและ
จายเงินฝากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ฝากไวในเรือนนอน 
บัญชีควบคุมเงิน สอร. เรือนนอน สมุดบันทึกความดีหรือความผิดของนักเรียนในเรือนนอน และ
อ่ืนๆ ตามความจําเปนในการบริหารเรือนนอน 

7.6 ควบคุมดูแลนักเรียน ใหพัฒนาเรือนนอนใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
ทั้งชั้นบน ช้ันลาง  ตูเส้ือผานักเรียน รอบๆ บริเวณเรือนนอนตลอดจนหองน้ํา หองสวมในเรือนนอน
นั้นๆ 

7.7 ทุกวันอาทิตยใหวางแผนและควบคุมนักเรียนพัฒนาเรือนนอนตั้งแตเวลา 08.00 
ถึง 10.30 น. 
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7.8 ดูแล  เอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิดทั้งในดานความเปนอยู สุขภาพ หากนักเรียน
เจ็บปวยใหรีบดําเนินการดูแลชวยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องตนและนําสงครูอนามัยพรอมกับแจง
ผูปกครองนักเรียนและรายงานใหโรงเรียนทราบโดยดวน 

7.9 เมื่อพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมในดานตางๆ และไดกระทําความผิด
ระเบียบของโรงเรียน ใหดําเนินการตามระเบียบของโรงเรียนที่วางไว แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพ
พื้นฐานของนักเรียนและใหเปนเหตุเปนผลเพื่อใหเกิดความยุติธรรม เปนธรรมและอบอุน 

7.10 ใหดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน เชน จัดบอรดใหความรู กิจกรรม 
สอร. กิจกรรมพี่ชวยเหลือนอง กิจกรรมนันทนาการตางๆ ตามโอกาสอันควร 

7.11 เมื่อส้ินภาคเรียน ใหรายงานสรุปผลการดําเนินงานใหโรงเรียนทราบ 
 
8.  กิจวัตรประจําวันของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

 
แสดงขอมูลกิจวัตรประจําวันของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัด

ลําพูน ไดดังตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 ขอมูลกิจวัตรประจําวันของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 
 

เวลา กิจกรรม 
05.00 – 05.30 น. ตื่นนอน ทํากิจสวนตัว เดินทางไปออกกายบริหาร 
05.30 – 06.00 น. ออกกายบริหาร 
06.00 – 06.30 น. ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตามจุดที่ไดรับมอบหมาย พัฒนาเรือนนอน 
06.30 – 07.00 น. อาบน้ํา แตงตัว เขาแถวจากเรือนนอนเดินมาโรงอาหาร 
07.00 – 07.50 น. รับประทานอาหารเชา ทําความสะอาดโรงอาหารและอางลางถาดอาหาร 
08.00 – 08.15 น. กิจกรรมหนาเสาธง 
08.30 – 11.30 น. เรียนภาคเชา 
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทําความสะอาดโรงอาหารและอางลางถาดอาหาร 
12.30 – 16.30 น. เรียนภาคบาย 
16.30 – 17.00 น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว 
17.00 – 17.50 น. รับประทานอาหารเย็น ทําความสะอาดโรงอาหารและอางลางถาดอาหาร 
18.00 – 18.30 น. ตรวจนับจํานวนนักเรียนบริเวณหนาเสาธงของโรงเรียน ตามแตละเรือนนอน 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 
 

เวลา กิจกรรม 
18.30 – 19.00 น. พักผอน เลนกฬีา ดูทีวี และกิจกรรมตามความสนใจ 
19.00 – 20.00 น. 

 
ครูประจําเรือนนอนประชุม ช้ีแจง อบรมและเช็คช่ือนักเรียน สวดมนต  ไหวพระ 
รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

20.00 – 21.00 น. อานหนังสือ ทําการบาน  ดูทีวี 
21.00 น. เปนตนไป เขานอน 

 
 

9.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
จากการศึกษาเอกสารและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับงานปกครองนักเรียน ของ

นักการศึกษาและนักวิชาการหลายคน เชน ชัยยุทธ ศรีขจร (2524:125–127) ไดศึกษาการบริหารงาน
ฝายปกครองของนักเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในเขตการศึกษา 3 พบวามีการจัดรูปแบบองคกรอยู 
5 แบบดวยกัน เชน การจัดรูปแบบระดับชั้น คละสี แบบคณะกรรมการ แบบอาจารยที่ปรึกษาและ
การจัดแผนผสม สวนพยุงศักดิ์ สนเทศ (2533:49) ไดศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการปกครองนักเรียน
มัธยมศึกษาและพบวา นักเรียนสวนใหญอยูในวัยรุน มีปญหาในการปกครองเปนอยางมาก โรงเรียน
จะตองดําเนินการดูแลความประพฤติ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไปอยางมีสัดสวนและ
เหมาะสม ครูควรใชวิธีปรับพฤติกรรมมากกวาการลงโทษ เพื่อใหเกิดระเบียบวินัยและควรใหบุคลากร
ในโรงเรียนอบรมใหความรู ความเขาใจในงานปกครองตลอดจนติดตอประสานงานกับผูปกครอง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมแกไขพฤติกรรมของนักเรียน สวนอมรกุล ศรีงามผอง (2526:127–134)  
ไดศึกษาลักษณะปญหาและแนวทางแกปญหาทางวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 
พบวาพฤติกรรมที่มีปญหารายแรงของนักเรียนคือปญหาการหนีเรียน การขาดเรียนและการทะเลาะ
วิวาท จนถึงทํารายรางกายสําหรับการแกปญหาทางวินัยของนักเรียนพบวา โรงเรียนมัธยมแกปญหา
โดยวิธีการใชเหตุผล สอดคลองกับหลักประชาธิปไตยมากกวาการแกปญหาโดยวิธีลงโทษ  
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นอกจากนี้ พเยาว เกาทัณฑทอง (2534:76–83) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมดานวินัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย
สรุปไดวา นักเรียนมีพฤติกรรมผิดวินัยในดานการเรียนมากที่สุด รองลงมาคือดานความประพฤติ
และดานการแตงกาย นักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมผิดวินัยแตกตางกัน สวนของ ชาญชัย 
ชัยชนะ (2536) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม  
ผลของการศึกษาสรุปไดวาการบริหารงานปกครองนักเรียนอยูในเกณฑดี  ซ่ึงไดแกการทําแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและปฏิทินงาน นอกจากนี้แลว กานดา อมรเพชรกุล (2540) ไดศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม ผลสรุปไดวา 
ปญหาทางพฤติกรรมของนักเรียน ควรวิเคราะหปญหาเก็บรวบรวมไวและดําเนินการแกไข พฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ควรมีการประสานงานกับงานแนะแนว อาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง
นักเรียนในการควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียนใหมากขึ้น ดานวินัยควรเนนและตั้งเปาหมายใน
การอบรมนักเรียน สวนจรัญ นิลพลับ (2541) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ผลสรุปไดวางานปกครองนักเรียนจะประสบ
ผลสําเร็จหรือไม ตองพิจารณาจากการใหความรวมมือรวมใจทํางานทุกฝายไดแก คณะครู อาจารย 
นักเรียนและผูปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชนใกลเคียง นอกจากนี้ เดช สุธรรมปวง (2541) ได
ศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวา การปฏิบัติงานไมไดปฏิบัติงานตามที่ไดวางแผนเอาไว ครูเรือนนอนขาดการดูแล
เอาใจใสตอการปฏิบัติงานอยางจริงจัง ขาดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง ไมมี
คณะกรรมการสอบสวนลงโทษนักเรียน ครูไมใหความรวมมือในการแกปญหาพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียนอยางจริงจัง นักเรียนไมกลาแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น การสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนยังมีนอย ไมมีคณะกรรมการประเมินผลงานปกครองนักเรียนนอกจากนี้ 
มเหศักดิ์ รวมรักษ (2541) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียน นักศึกษาโรงเรียน
ลําปางเทคโนโลยี ผลสรุปไดวาควรสงเสริมพฤติกรรมที่ดีงาม เชน ดานวินัย การมาเรียนโดยสม่ําเสมอ 
ควรแกไขคานิยมที่ผิดและจริยธรรมที่ไมเหมาะสม ควรปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกัน ระบุ
ขอบเขตงานใหชัดเจน การมอบอํานาจหนาที่รับผิดชอบใหกับตําแหนงตางๆ ไมใหเกิดการซ้ําซอน 
ควรรวมกันสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงาน 
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นอกจากนี้ เกษม ดวงงาม (2542) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนหลากหลาย
ชนเผาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวาดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียน เมื่อมีความจําเปนในการลงโทษนักเรียน ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
ความผิดของนักเรียน และใหครูประจําชั้น ครูประจําเรือนนอน และครูแนะแนวมีสวนรวมในการ
แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน สวนดานการจัดเรือนนอน ควรใหนักเรียนรวมกันจัด
เรือนนอนและบริเวณใหสะอาดเรียบรอย สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มียาสามัญประจําบานไวในเรือน
นอน โดยครูที่ปรึกษาเรือนนอนเปนผูรับผิดชอบ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการบริหารงานใน
ลักษณะโรงเรียนอยูประจํา อาจสรุปไดวางานปกครองนักเรียนหรืองานฝายกิจการนักเรียน ควรมี
การจัดรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวของควรดําเนินการ
ดูแล ควบคุม ปองกัน แกไขและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนอยางตอเนื่อง ใชกระบวนการ
ปรับพฤติกรรมของนักเรียนมากกวาการลงโทษ กอนจะมีการลงโทษควรชี้แจงเหตุผลความผิดของ
นักเรียนใหชัดเจน งานฝายกิจการนักเรียนจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับความรวมมือของคณะครู อาจารย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูประจําเรือนนอน ที่เปรียบเสมือนเปนพอ แมคนที่ 2 ของนักเรียนที่ตองดูแล
นักเรียนประจํา ตลอด 24 ช่ัวโมงตอวัน รวมทั้งความรวมมือจากนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ตลอดจน
ชุมชนใกลเคียง ควรแกไขคานิยมที่ผิดและสงเสริมจริยธรรมที่เหมาะสม งานปกครองหรืองาน
กิจการนักเรียนจึงจะมีคุณภาพ เจริญกาวหนาเปนสิ่งที่พึงประสงคของสังคมตอไป 
 
10.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน

นอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูนครั้งนี้ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดัง
ภาพที่ 2.3 
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                ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
 

•  เพศ 

• ระดับชั้นเรยีน 

• อายุ                            
  
                             ตามบทบาทหนาท่ีของครูประจําเรือนนอนดาน 

• การปกครองดแูลนักเรียน 

• การสงเสริมและพัฒนาใหนกัเรียนมวีินยัคณุธรรม จริยธรรม 

• การพัฒนาเรือนนอน 

• การจัดกจิกรรมตางๆในเรือนนอน 

• การแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 

• การออกกําลังกาย 
 

ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของ
ครูประจําเรือนนอน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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