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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.ความเปนมาและความสําคัญของการวิเคราะห 

  ปญหาตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
ลวนเกิดจากการขาดระเบียบวินัยของคนในสังคมยอหยอนในดานคุณธรรม   จริยธรรม   โดยเฉพาะ
การขาดระเบียบวินัยในตนเอง  เชน การไมรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง  การขาดความรับผิดชอบ   
ในการอยูรวมกับผูอ่ืน  การแสวงหาผลประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม  การหลีกเลี่ยง  
ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของบังคับตาง ๆ ท่ีสังคมกําหนดไว  การท่ีผูหนึ่งผูใดไมมีระเบียบวินัย               
ในตนเองยอมสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน ๆ   ท่ีอยูรวมกันในสังคมและยังสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ตามมา  เชน  ปญหาจราจร ปญหาการฉอโกง การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ทําใหสังคมวุนวายขาดสมดุล
ในการอยูรวมกันสงผลใหการพัฒนาดานตาง ๆ ของประเทศลาชา 

  การสงเสริมใหนิสิตในมหาวิทยาลัยมีวินัยในตนเองถือเปนสิ่งสําคัญ  เพราะเปนพ้ืนฐานของ
การมีวินัยของสวนรวมและทําใหผูปฏิบัติเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ จะเห็นไดวาการปลูกฝงความ                          
มีระเบียบวินัยเปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีควรพัฒนาไปพรอม ๆ กับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม                      
เพ่ือพัฒนานิสิตซ่ึงเปนกําลังสําคัญของชาติใหมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา   อันจะสงผลใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองและความสงบสุขของคนในชาติ 

  ดังนั้น  ผูวิเคราะหในฐานะท่ีทํางานรับผิดชอบภารกิจดานวินัยนิสิต  ฝายกิจการนิสิต   
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  จึงไดศึกษาและวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต                       
ปการศึกษา  2552-2557   เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ใหแกนิสิตและจะไดทราบแนวโนมการกระทําผิดวินัยของนิสิต   อีกท้ังนําขอมูลท่ีไดไป
วิเคราะหถึงสาเหตุแหงการกระทําผิดวินัยของนิสิตและหาแนวทางปองกันการเกิดปญหา  พรอมท้ัง
สงเสริมและปลูกฝงความมีวินัยในตนเองใหแกนิสิตตอไป 

2. วัตถปุระสงค 
  การวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                           
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  2.1  เพ่ือทราบจํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตปการศึกษา 2552-2557 
  2.2  เพ่ือจําแนกจํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตามปการศึกษา สภาพนิสิต เพศ คณะ  
                กรณีความผิด และบทลงโทษ 
  2.3 เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีนิสิตกระทําผิดวินัยในกรณีความผิดดานตาง ๆ  
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3.  ประโยชน  

  3.1 ผลการวิเคราะหครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานการพัฒนานิสิต  ผูบริหาร   
และผูท่ีเก่ียวของกับนิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือนําไปวางแผนการปองปราม   
การกระทําผิดวินัยของนิสิตในกรณีความผิดดานตาง ๆ  

  3.2 เพ่ือเปนขอมูลจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา                      
เพ่ือพัฒนานิสิตในดานคุณธรรม และจริยธรรม 

 3.3  เพ่ือเปนแนวทางในการประกอบการวางแนวนโยบายพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมท่ีมุง
สงเสริมความมีวินัยในตนเองใหแกนิสิตเปนบุคคลท่ีมีความพรอมท้ังดานสติปญญา รางกาย  อารมณ   
สังคมและจิตใจ ตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คือ มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน มีประสบการณ
เชิงปฏิบัติและทักษะสากล 

4. ขอบเขตการวิเคราะห 
 การวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา              
2552-2557  มีขอบเขตการวิเคราะห ดังนี้ 
  4.1  ประชากรในการวิเคราะห ไดแก 
   4.1.1  นิสิตระดับปริญญาตรี        มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขสงขลา 
  4.1.2  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา      มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา 
  4.2  วิเคราะหตามปการศึกษา  ระหวางปการศึกษา 2552 - 2557 
   4.2.1 ปการศึกษา 2552   ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2552–31 พฤษภาคม 2553 
   4.2.2 ปการศึกษา 2553 ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554 
  4.2.3 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2554–31 พฤษภาคม 2555 
   4.2.4 ปการศึกษา 2555 ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556 
   4.2.5 ปการศึกษา 2556 ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2556–31 พฤษภาคม 2557 
   4.2.6 ปการศึกษา 2557  ระยะเวลาตั้งแต 11 สิงหาคม 2557–30 กรกฎาคม 2558 
 4.3  วิเคราะหตามสภาพนิสิต 
   4.3.1  ปริญญาตรี 
    4.3.1.1  ภาคปกต ิ
    4.3.1.2  ภาคสมทบ 
   4.3.2  บัณฑิตศึกษา 
    4.3.2.1  ภาคปกต ิ
    4.3.2.2  ภาคพิเศษ    
 4.4  วิเคราะหตามเพศ แบงเปน 
   4.4.1  เพศหญิง 
   4.4.2  เพศชาย 
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  4.5  วิเคราะหตามคณะ แบงเปน 
  4.5.1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  4.5.2  คณะศึกษาศาสตร 
   4.5.3  คณะศิลปกรรมศาสตร 
   4.5.4  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
   4.5.5  คณะนิติศาสตร 
   4.5.6  บัณฑิตวิทยาลัย 

  4.6  วิเคราะหตามกรณีความผิด 
   4.6.1  กรณีความผิดทํารายรางกาย 
   4.6.2  กรณีความผิดชูสาว 
   4.6.3  กรณีความผิดทุจริตการสอบ 
   4.6.4  กรณีความผิดทําลายสมบัติสาธารณะ 
    4.6.5  กรณีความผิดพกพาอาวุธ 
   4.6.6  กรณีความผิดเสพสิ่งเสพติด 
   4.6.7  กรณีความผิดภาพถายความประพฤติไมเหมาะสม 
   4.6.8  กรณีความผิดเลนการพนัน 
   4.6.9  กรณีความผิดดื่มสุราในหอพัก 
   4.6.10 กรณีความผิดปลอมแปลงเอกสาร 
   4.6.11 กรณีความผิดลักทรัพย 
   4.6.12 กรณีความผิดกลาววาจาไมสุภาพตออาจารยผูสอน 
  4.7  วิเคราะหตามบทลงโทษ 
   4.7.1  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
   4.7.2  ภาคทัณฑ 
   4.7.3  พักการเรียน  1  ภาคเรียน 
   4.7.4  พักการเรียน  2  ภาคเรียน 
   4.7.5  พักการเรียน  1  ปการศึกษา 
   4.7.6  รอใหปริญญา 1  ปการศึกษา 

 5.  ขอตกลงเบื้องตน 

 การวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ระหวาง              
ปการศึกษา 2552-2557  วิเคราะหจากการกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีไมสามารถไกลเกลี่ยไดและนําเขา              
สูกระบวนการพิจารณาสืบสวนหาขอเท็จจริง  และพิจารณาบทลงโทษโดยคณะกรรมการวินัยนิสิต   
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยใชขอมูลจาการดําเนินงานของภารกิจดานวินัยนิสิต                   
ฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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6. นิยามศัพทเฉพาะ 
   “นิสิตระดับปริญญาตรี”      หมายถึง ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
        ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
    “นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป  
      ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
    “คณะ”         หมายถึง     คณะท่ีนิสิตสังกัด 
   “ปการศึกษา 2552”          หมายถึง     ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2552–31 พฤษภาคม 2553 
   “ปการศึกษา 2553”          หมายถึง     ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554 
   “ปการศึกษา 2554”          หมายถึง     ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2554–31 พฤษภาคม 2555 
   “ปการศึกษา 2555”          หมายถึง     ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556 
   “ปการศึกษา 2556”          หมายถึง     ระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2556–31 พฤษภาคม 2557 
   “ปการศึกษา 2557”          หมายถึง     ระยะเวลาตั้งแต 11 สิงหาคม 2557–30 กรกฎาคม2558  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี   และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิเคราะหครั้งนี้ ผูจัดทําขอนําเสนอแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 

การกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 2552-2557                    

โดยนําเสนอในสวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําผิด 

  1.1  แนวคิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

   จากการศึกษาพบวาปญหาดานพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน   มีหลายประการ 

เชน การสูบบุหรี่  ดื่มสุรา  ปญหายาเสพติด  ปญหาโรคจิตโรคประสาท   การทําแทง เลนการพนัน

หรือขายบริการทางเพศ เปนตน การท่ีเด็ก ๆ เหลานี้เกิดปญหานั้นนอกจากจะสงผลกระทบตอตัวของ

เด็กและเยาวชนเองแลว  บางครั้งยังสงผลกระทบตอสมาชิกอ่ืนในสังคมสวนรวมอีกดวย ดังนั้นการ                        

จะพิจารณาเก่ียวกับมาตรการในการแกปญหาดานพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไดนั้น  หนวยงานท่ี

เก่ียวของควรจะมีความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

  การอยูรวมกันของสมาชิกในสังคม  เพ่ือใหเกิดความสงบสุขและความเปนระเบียบ

เรียบรอยจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดกฎเกณฑกติกาหรือขอปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีสมาชิกสวนใหญให               

การยอมรับและถือปฏิบัติรวมกัน  ดังนั้น  ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในสังคมจึงถูกกําหนดให

เปนไปตามกฎระเบียบของสังคมนั้น ๆ (ปนัทดา  เผือกพันธ. 2537)  ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดข้ึนมา

นั้นเรียกวา เปนบรรทัดฐานสังคม (Social Norms)  พฤติกรรมใด ๆ  ท่ีผิดแปลกไปจากบรรทัดฐาน

ทางสังคม  มักถูกกําหนดใหเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior) การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ของสังคมเกิดจากการท่ีสังคมไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกทุกคนและไมสามารถ               

ท่ีจะกําหนดกฎเกณฑเพ่ือใหทุกคนปฏิบัติตามทุกประการได   การฝาฝนกติกาของสังคมจึงไดเกิดข้ึน   

ท้ั งนี้   เนื่ อ งจากในกระบวนการทางสั งคม มักจะกอ ให เ กิดสิ่ ง กระ ตุ นและชักจู ง ให เ กิ ด                             

พฤติกรรมเบี่ยงเบนอยูเสมอ    ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียระเบียบของสังคม  (Social Disorder)  

ตามมา (สุพัตรา  สุภาพ. 2539) 

  การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบงออกเปน  2 กลุม  คือ  กลุมชิคาโกสคูล  

(Chicago  School) ท่ีพิจารณาการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในระดับปจเจกบุคคล กลาวคือ การเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนในระดับปจเจกบุคคล กลาวคือ การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากกระบวนการ

ภายในสังคมบกพรอง  ซ่ึงจะมองรูปแบบการกระทําทางสังคมของบุคคลโดยผานการใชสัญลักษณ     

อีกกลุมหนึ่ง ไดแก  กลุมฮารวารดสกูล (Harvard School)  จะพิจารณาการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
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ในภาพรวมของสังคม  โดยเชื่อวาการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนมาจากความบกพรองในการทําหนาท่ี

ของสถาบันทางสังคม  แตอยางไรก็ตามท้ัง 2 กลุมตางก็อธิบายปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในกรณี

เดียวกันการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาชญากรรม (Crime) และระบบการควบคุม                   

ทางสังคม (Social Control Systems) เริ่มไดรับความสนใจอยางกวางขวางตั้งแตป 1950 เปนตนมา 

(ปนัทดา  เผือกพันธ. 2537) 

  ความหมายของพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

  เสริน  ปุณณทิตานนท  (2527) ใหความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนวาเปนความ

ประพฤติท่ีสมาชิกในสังคมพิจารณาเห็นวาเปนอันตรายนาอายหรือยอมรับไมได  ผูกระทําผิดจึงตอง

ถูกลงโทษ การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะไมยึดติดอยูกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยเฉพาะแตเปน

พฤติกรรมท่ีสังคมไดกําหนดข้ึนตามเวลาสถานท่ี  และสิ่งแวดลอมของสังคมนั้น ๆ ดังนั้น พฤติกรรม

เบี่ยงเบนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอาจไมใชพฤติกรรมเบี่ยงเบนในอีกชวงเวลาหนึ่งก็ได 

  ปกรณ   มณีปกรณ  (2549)  กลาววา พฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนพฤติกรรมท่ีคนบางพวก

ในสังคมหนึ่ง ๆ เห็นวาเปนการกระทําผิดท่ีนารังเกียจหรือบาดหูบาดตาและเปนการกระทําท่ีกระตุน

หรือเรา  หรือกระตุนถามีผูพบเห็นเขาใหคนเหลานั้นแสดงความไมพอใจ  โกรธ  เกลียด  ประณาม 

หรือตองการใหลงโทษผูกระทํา 

  วัชรา  คลายนาทร  (2530)  กลาววาพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนพฤติกรรมท่ีขัดแยงกับ

บรรทัดฐานของสังคม  ซ่ึงผูกระทําจะตองไดรับการลงโทษ 

  อัฌณพ  ชูบํารุง (2532) ใหความหมายวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนการกระทําท่ีสมาชิก

ในสังคมพิจารณาเห็นวาเปนอันตราย หรือเปนการขัดขวางความสงบสุขและความเปนระเบียบ                   

ของสังคมจําเปนท่ีจะตองหามาตรการในการลงโทษผูกระทําหรือผูประพฤติเชนนั้น พฤติกรรม

เบี่ยงเบนเปนสิ่งท่ีสังคมกําหนดข้ึน เพราะการพิจารณาวาพฤติกรรมใดเบี่ยงเบนจะตองพิจารณาจาก

การกระทําท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมนัน้ ๆ 

  ปนัทดา เผือกพันธ (2537) ใหความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยพิจารณา                       

เปน 2 แนวทาง ไดแก 

  1. ถามองในเชิงสังคมบูรณภาพ (Absolute  View) พฤติกรรมเบี่ยงเบนจะแสดงถึงการ

กระทําของบุคคลท่ีขัดตอกฎระเบียบของสังคม (Social Rules) เปนการกระทําท่ีผิดหรือชั่วรายหรือ

เ ป น อั น ต ร า ย ท่ี ชั ด เ จ น  ซ่ึ ง ส ง ผ ล ใ ห เ กิ ด พ ย า ธิ ส ภ า พ ท า ง สั ง ค ม  ( Social  Pathlogy) 

  2.   ถามองในเชิงสัมพันธ   (Relativistic View)   พฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจาก

ความสัมพันธของสังคมกับบุคคลหรือกับกลุมบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะศึกษา                              

ถึงกระบวนการทางการกระทําของบุคคลทําใหเกิดปฏิกิริยาทางสังคม  เกิดการตีตราหรือการ 

ไมยอมรับภายใตเง่ือนไขสถานการณเวลาหรือสถานท่ีในขณะนั้น ๆ 
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  ดังนั้น  จึงสรุปไดวาพฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง การกระทําท่ีไมเปนไปตามบรรทัดฐาน

ของสังคมซ่ึงอาจเปนการกระทําท่ีรบกวนความสงบสุขของสังคมหรือเปนอันตรายตอตัวผูกระทําหรือ

ผูอ่ืน การจะพิจารณาวาการกระทําใดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ข้ึนอยูกับเวลาหรือสถานท่ีในขณะนั้น 

ๆ พฤติกรรมเบี่ยงเบนจะเปนการกระทําท่ีสังคมเปนผูกําหนดข้ึนวาการกระทําอะไรบางท่ีพึงปรารถนา    

และการกระทําอะไรท่ีไมพึงปรารถนา    ซ่ึงอาจจะมีลักษณะฝาฝนกฎหมายหรือไมก็ไดแตสมาชิกสวน

ใหญในสังคมนั้นๆ   ไมยอมรับแตโดยท่ัวไปการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนมักถูกพิจารณาวาเปนการ

กระทําท่ีไมเหมาะสมสมาชิกสวนใหญไมยอมรับและเปนปญหาตอสังคม ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต

และทรัพย สิ นของตั วผู ก ระทํ าและบุ คคล อ่ืน  ซ่ึ งผู ก ระทํ าสมควรตอง ได รั บการลง โทษ 

  ประเภทของพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

  สํ าหรับประเภทของพฤติกรรมเบี่ ย ง เบนอาจแบ ง เปนประเภทต า ง  ได ดั งนี ้

  ไคลนารด  (อัณณพ ชูบํารุง. 2532 ; อางอิงจาก Clinard. 1955) แบงประเภทของ

พฤติกรรมเบี่ยงเบนออกเปน 10 ประเภท คือ  

  1. อาชญากรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน (Crime and Delinquency)  

  2. พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homo-sexual Behavior) 

  3. พฤติกรรมของผูท่ีชอบมีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกัน โสเภณี (Prostitution) 

  4.  พฤติกรรมสําสอนทางเพศเพ่ือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินเงินทอง โดยขาดความรูสึก   

รักใครทางอารมณ การติดยาเสพติด (Drug Assiction)  

  5.  การติดสุราเรื้อรัง (Alcoholism)  

  6.  ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorders) 

  7.  การฆาตัวตาย (Suicide) 

  8.  ความขัดแยงในจิตใจและความขัดแยงในบทบาทในครอบครัว (Conflict in Mental 

and Families Roles) 

  9. ความขัดแยงในบทบาทและสถานภาพของผูสูงอายุ  (Role and Status Conflict in 

Old Age)  

   10. ความมีอคติตอชนกลุมนอย (Discrimination Minority Groups) 

 

     1.2  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด  

   แนวคิดนี้เชื่อวากระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) เปนสิ่งสําคัญในการ

อธิบายพฤติกรรม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงตองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด 

(สุรีย  กาญจนวงศ. 2547) 
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  แนวคิดเก่ียวกับความคิดเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญมากในการอธิบายพฤติกรรมทาง

สังคม  หรืออาจเรียกไดวาเปนความคิดทางสังคม (Social Cognition) ซ่ึงจะอธิบายวาบุคคลทําความ

เข า ใจสถานการณทางสั งคมอย า ง ไร   (How Individuals Make Sense of Soul Situation)    

กระบวนการทางความคิดอยูระหวางกลางระหวางสิ่งเราท่ีสังเกตเห็นไดกับการตอบสนอง ดังนั้น การ

อธิบายพฤติกรรมทางสั งคมจึ งอยู บนสมมุติฐานว าบุคคลรับรู ความเปนจริ งนั้นอย า งไร 

  ในมุมมองในเชิงความคิดทางสังคม  ความเชื่อเปนตัวแปรหนึ่ง ท่ีสําคัญท่ีสงผล                          

ถึงพฤติกรรมความเชื่อเปนตัวเชื่อมระหวางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)                         

กับพฤติกรรมความเชื่อเปนลักษณะของบุคคลท่ีมีมานาน   ซ่ึงจะชวยปรับพฤติกรรมและไดรับจาก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ความเชื่อสามารถปรับเปลี่ยนไดและสามารถแยกแยะความแตกตาง

ระหวางบุคคลจากท้ังฐานอันเดียวกัน (Abraham and Sheeran. 2005) ความเชื่อถูกนําไปใชเปน

ปจจัยกําหนดพฤติกรรมในแบบแผนทางพฤติกรรมตาง ๆ เชน  ในเชิงสุขภาพ  ความเชื่อเปนปจจัย

หนึ่งในแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ  (Health Belief Model) ประกอบดวยความเชื่อวาดวยขาเอง

มีโอกาสจะเจ็บปวยหรือเปนโรคนั้น ๆ  มากนอยเพียงใด (Perceived Susceptibility) และเขาเชื่อวา

ความเจ็บปวยเปนโรคนั้น ๆ มีความรายแรงมากนอยเพียงใด (Perceived Severity) ซ่ึงในท่ีนี้                      

ไดนํามาใชในลักษณะท่ีวาเด็กและเยาวชนมีความเชื่อวาเขามีโอกาสจะกระทําผิดมากนอยเพียงใด 

และการกระทําผิดนั้นมีผลตอตัวเขารายแรงมากนอยเพียงใด 

  บรรทัดฐานท่ีคุลมเครือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม  

บรรทัดฐานท่ีคลุมเครือ (Subjective Norms) ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ  ไดแกความเชื่อ

ในบรรทัดฐาน (Normative Belief ) และแรงจูงใจในการคลอยตาม (Stroebe. 2000)  ความเชื่อใน

บรรทัดฐาน หมายถึง ความเชื่อท่ีวาบุคคลท่ีมีความสําคัญตอเขาตองการใหเราทําหรือไมทําอะไร

ขณะท่ีแรงจูงใจในการคลอยตาม หมายถึง การท่ีเราคิดวาเราจะทําตามสิ่งท่ีบุคคลท่ีมีความสําคัญ               

ตอเขาตองการใหทําหรือไมใหทําหรือไม บรรทัดฐานท่ีคลุมเครือเปนปจจัยหนึ่งท่ีถูกนําไปใชเปนปจจัย

อธิบายพฤติกรรมในทฤษฏีการกระทําอยางมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) และตอมาได

พัฒนาเปนทฤษฏีพฤติกรรมท่ีมีการวางแผน (Theory of Planned Behavior) 

  1.3 แนวคิดปจจัยท่ีสงเสริมความมีวินัยในตนเอง 

 1.3.1 ความรับผิดชอบ 

  ความรับผิดชอบ : หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลซ่ึงแสดงออกโดยมีความสนใจ                    

เอาใจใสตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายดวยความพากเพียร พยายาม อดทนตออุปสรรค

ใด ๆ ท่ีขัดของ มีการวางแผนงานอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว (ขวัญฤดี  

ขําซอนสัตย. 2542 : 21 และอมรวรรณ แกวผอง. 2542: 65 ) 
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             ประเภทของความรับผิดชอบ : (อมรวรรณ แกวผอง. 2542 : 65-67 ; อางอิงจาก

กระทรวงศึกษาธิการ. 2541)  ไดแบงประเภทของความรับผิดชอบตามลักษณะความหมายไวอยาง

สอดคลอง ดังนี้ 

  1.3.1.1  ความรับผิดชอบตอตนเอง   หมายถึง  การรับรูฐานะและบทบาทของตนท่ีเปน

สวนหนึ่งของสังคมซ่ึงจะตองดํารงตนอยูในสภาพท่ีชวยเหลือตนเองได   โดยท่ีบุคคลควรจะวิเคราะห

และแยกแยะวาสิ่งใดถูกหรือผิด เหมาะสมหรือไม และมีความสามารถท่ีจะเลือกตัดสินใจในการเปนท่ี

ยอมรับของสังคมความรับผิดชอบตอตนเองแบงไดเปน 

         1) ความรับผิดชอบในดานการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง คือ สามารถ                

เอาใจใสและระมัดระวังสุขภาพอนามัยของตนเอง ใหมีความสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ 

         2) ความรับผิดชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภค  คือ  สามารถจัดหาและดูแล

เครื่ อ ง ใ ช ส ว น ตั ว ให เ ป นระ เบี ยบ เ รี ยบร อยอยู ใ นสภาพ ท่ีสามารถใช ง าน ได เ หมาะสม 

         3) ความรับผิดชอบดานสติปญญาและความสามารถ คือ ตั้งใจศึกษาเลาเรียนใฝหา

ความรูตาง ๆ การฝกฝนตนเองในดานประสบการณตาง ๆ 

         4) ความรับผิดชอบในดานความประพฤติ คือ รูจักประพฤติตนใหเหมาะสม                   

เปนผูมีระเบียบวินัยดํารงตนใหอยูในคุณธรรม จริยธรรม 

         5) ความรับผิดชอบในดานมนุษยสัมพันธ  คือ   รูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 

         6)  ความรับผิดชอบในดานเศรษฐกิจสวนตัว คือ รูจักวางแผนและประมาณการ 

ใชจายของตนโดยยึดหลักการประหยัดและอดออม 

         7) ความรับผิดชอบเรื่องการงาน คือ เม่ือไดรับมอบหมายใหทํากิจใดก็ตอง                        

ทําเรียบรอยภายในเวลากําหนด 

         8) ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน คือ ยอมรับผลการกระทําของตนท้ังผลดี

หรือในดานท่ีเกิดผลเสียหาย   

  1.3.1.2  ความรับผิดชอบตอสังคม  หมายถึง  ภาระและหนาท่ีของบุคคลซ่ึงเก่ียวของและมี

สวนรวมตอสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเปนสมาชิกดวยเหตุท่ีบุคคลทุกคนเปนสวนประกอบของสังคม 

ไมวาจะเปนสังคมขนาดเล็กจนถึงสังคมขนาดใหญ   ไดแก ครอบครัว  ชั้นเรียน   สถานศึกษา  ชุมชน    

และประเทศชาติตามลําดับ ดังนั้น การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมตองสงผลกระทบตอสังคม

สวนรวมไมมากก็นอยเม่ือบุคคลทุกคนมีภาระหนาท่ีท่ีจะเก่ียวพันกับสวัสดิการของสังคมท่ีตนดํารงอยู

บุคคลจึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตองปฏิบัติตอสังคม 5 ประการ ดังนี้ 
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              1) ความรับผิดชอบตอบิดามารดา   ไดแก    ใหความเคารพและเชื่อฟง   ชวยเหลือ 

  การงานใหเต็มความสามารถในแตละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเปนคนดีตั้งใจเลาเรียน 

ไมนําความเดือนรอนมาสูครอบครัว  และชวยกันรักษาและเชิดชูชื่อเสียงวงศตระกูล 

         2) ความรับผิดชอบตอเพ่ือน   ไดแก การใหความรักแกเพ่ือเปรียบเสมือนพ่ีนองของตน

ตักเตือนเม่ือเพ่ือนกระทําผิดคอยแนะนําใหเพ่ือนกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ชวยเหลืออยางเหมาะสมและ

ถูกตอง ไมเอารัดเอาเปรียบใหอภัยในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน ใชถอยคําสุภาพ                  

ตอกันดวยความออนโยน 

         3) ความรับผิดชอบตอสถานศึกษา ครู อาจารย ไดแก การตั้งใจศึกษาเลาเรียน                       

ไมหนีเรียน เคารพและเชื่อฟงครู   อาจารย   ชวยเหลือกิจกรรมงานของสถานศึกษาอยางเครงครัด    

รักษาความสะอาด  ไมทําลายทรัพยสินของสถานศึกษา  รักษาและสรางชื่อเสียงเกียรติยศของ

สถานศึกษา   

         4) ความรับผิดชอบตอชุมชน  ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของชุมชน  ไดแก เคารพและ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือภายในชุมชนของตน ชวยรักษา                   

สาธารณสมบัติและใหความรวมมือในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนไมละเลยตอพลเมืองดี 

         5) ความรับผิดชอบตอประเทศชาติ  ไดแก  ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ  

ของสังคมรักษาสาธารณสมบัติของชาติใหความรวมมือและชวยเหลือเจาหนาท่ีในการรักษาความ

ม่ันคงของชาติจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย รักษาความสามัคคีของคนในชาติดํารงไวซ่ึง

ศิลปวัฒนธรรมแหงความเปนไทย 

         ความสําคัญของความรับผิดชอบ : ความรับผิดชอบเปนคุณสมบัติ ท่ีดีอยางหนึ่ง                      

ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีควรปลูกฝงใหแกเด็กและเยาชนไทย นอกจากความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย

สุจริต ความขยันหม่ันเพียร มีมานะอุตสาหะและความเสียสละอันเปนคุณสมบัติของพลเมืองดี 

(จันทรา พวงยอด. 2543 : 15) ซ่ึงลักษณะนิสัยและการกระทําท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและกฎเกณฑ 

ขอบังคับของกฎหมายหรือกฎเกณฑของศาสนา  อีกท้ังคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวา 

การฉวยโอกาสเพ่ือตนเอง  ความรับผิดชอบจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการผลักดันใหบุคคลปฏิบัติตาม

ระเบียบท่ีไดกําหนดไว  มีความเคารพสิทธิของผูอ่ืน ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกในสังคม

สามารถท่ีจะอยูรวมกันไดอยางอยางสงบสุข  (สุคนธ  เจียรกลาง. 2535 : 28)  หากสมาชิกทุกคนใน

สังคมเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ ปญหาความวุนวายตาง ๆ ท่ีสังคมกําลังประสบอยูในปจจุบันคง                   

ไมเกิดข้ึนดังท่ี  สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2524 : 55)  ไดกลาวไววา  สังคมขาดความสงบสุขเนื่องจาก            

มีบุคคลสวนหนึ่งของสังคมเปนผูท่ีขาดคุณลักษณะของความรับผิดชอบ ความสมํ่าเสมอ  ความเชื่อม่ัน
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ในตนเอง  ความซ่ือสัตย ความพยายามท่ีจะพ่ึงพาตนเอง และลดความตองการท่ีจะพ่ึงพาผูอ่ืนให

นอยลง  

1.3.2  ความเปนผูนํา 

  ความหมายของความเปนผูนํา   :   มีผูใหความหมายไวดังนี้ ความเปนผูนําเปนศิลปหรือ

ความสามารถความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะชักจูงหรือใชอิทธิพลตอผูอ่ืนไมวาจะเปนผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชาในการแกปญหาท่ีประสบอยูหรือรวมกันดําเนินกิจกรรรมของกลุมดวยการรวมใจกัน

เพ่ือใหดําเนินไปจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว   โดยความเปน

ผูนําเปนคุณสมบัติของมนุษยทุกคน  แตท้ังนี้จะแตกตางกันไปบาง  เชน  บางคนมีความเปนผูนํามาก   

บางคนมีความเปนผูนํานอย  ซ่ึงจะข้ึนอยู กับการฝกฝนและประสบการณของแตละบุคคล                               

(ไพรัตน  ไหลไผทอง. 2539 : 51)  หรืออาจกลาวไดวา การท่ีผูนําจะมีภาวการณเปนผูนําในลักษณะ

ใดนั้นจะข้ึนอยูกับตัวแปรหลายประการ อาทิเชน บุคลิกภาพของผูนํา ทัศนคติ และบุคลิกภาพของ

สมาชิกหรือลักษณะการทํางาน (สุกัญญา  วรรณบุตร. 2543 : 9) ผูนําท่ีดีจะตองมีลักษณะดังนี้                      

มีลักษณะทางกายภาพ และทางสังคมท่ีดี  มีสติปญญาและบุคลิกภาพท่ีดี  คือ มีความกระตือรือรน    

มีความอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย  มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชน

สวนรวม ตรงตอเวลา มีความยุติธรรม (ผะดากุล ปนลาดนาค. 2544 : 21) 

  ประเภทของผูนํา : พฤติกรรมของผูนําเปนเครื่องบงชี้และความสําเร็จของความเปนผูนํา

สามารถแบงพฤติกรรมของผูนําออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  (สุขวสา จันทรอินทร. 2542 : 49) 

  1.  ผูนําแบบอัตนิยม  ผูนําแบบนี้บางครั้งเรียกวา  แบบอัตตาธิปไตย  หรือ   แบบเผด็จการ 

(Auto craticstyle) เปนผูนําประเภทท่ีถือเอาอํานาจตนเปนใหญ มีลักษณะตึงตัวและเชื่อม่ันในตนเอง

มากไมคอยรับฟงผูอ่ืน หรือใหเกียรติผูอ่ืน ผูนําในรูปแบบนี้ มักเนนท่ีสมรรถภาพของงานและไมเปด

โอกาสใหมีการอภิปรายหรือปรึกษาหารือกันในกลุม 

 2. ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) ผูนําในรูปแบบนี้เปนแบบอยางท่ีจัดวาดี

ท่ีสุดและอํานวยบริหารงานมากท่ีสุด ถือเอาความคิดของกลุมเหนือกวาตนเอง  การบริหารงานจะทํา

ในนามกลุมโดยยึดเอาสมาชิกในกลุมมารวมกําหนดวัตถุประสงคและการทํางานเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคดวยความเชื่อวาการเขามามีสวนรวมจะทําใหความคิดเห็นของกลุมกวางขวางข้ึน 

  3.  ผูนําแบบเสรีนิยม ( Laissez-Faire Style ) เปนผูนําท่ีมีความรับผิดชอบนอยมีการใช

อํานาจควบคุมผูใตบังคับบัญชานอย เพราะไมรูจักใชสิทธิความเปนผูนําของตนใหเกิดประโยชน                      

ไม ส ามา ร ถควบ คุมสมาชิ กหรื อ ผู ใ ต บั ง คั บบัญชา ให เ ป น ไปตามจุ ด มุ ง หมายของกลุ ม 

  คุณลักษณะของความเปนผูนํา : การเปนผูท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลตอการสรางความสําเร็จ
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ใหแกกลุมจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  โดยการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี จะตองมีลักษณะ

ดังนี้ เปนผูมีเหตุผล ใจกวางเปดรับความคิดเห็นของผูอ่ืน   มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เห็นคุณคาใน

ตนเองและผูอ่ืน มีความเปนตัวของตัวเองในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับของ

ผูอ่ืนแสดงความสนใจและใหกําลังใจผูอ่ืน เพราะ การเปนผูนําท่ีดีนั้นเปนการสรางศรัทธาและความ

เลื่อมใสใหแกผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป  และยังเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะนําองคกรหรือ

หน วยงานนั้ น  ๆ  ไปสู จุ ด มุ งหมายและความเจริญก าวหน า  ท้ั ง ในปจจุบั นและอนาคต  

 

 1.3.3  ความอดทน 

  ความหมายของความอดทน :   ไดมีผูใหความหมายไววา คือ ความทนทานของรางกายและ

จิตใจในการทํางานทุกอยางดวยความเขมแข็ง  ขยันหม่ันเพียร ใชสติปญญาควบคุมตนเองใหอยูใน

อํานาจของเหตุผล  ไมหวั่นไหวตออารมณหรือถอยคําท่ีทําใหเจ็บแคน (จามรี ศิริภัทร. 2534 : 14) 

การอดทนคือ การทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย  ไมยอทอตออุปสรรค

สามารถควบคุมการกระทําของตนใหอยูในขอบเขตท่ีสังคมยอมรับโดยใชสติปญญาควบคุมไปดวย 

  ประเภทของความอดทน : ความอดทนแบงตามเหตุท่ีมากระทําได ซ่ึงสามารถแบงความ

อดทนได 4 ประเภท (พระสมชาย ฐานจุฑาโฒ. 2543 : 244 - 245 ; อางอิงจาก ชยภณ  นุกูลกิจ. 

2543 : 20 - 21 และสมสุดา ภูพัฒน. 2543 : 4) 

  1.  ความอดทนตอความลําบากตรากตรํา (The Tolerance on the Hardship)  เปนความ

อดทนท่ีมีความยากลําบาก  ความเหน็ดเหนื่อยไมเกรงกลัวตอความทารุณของสภาพธรรมชาติหรือ

แมแตความหิว ความกระหาย เพราะการประกอบกิจใด ๆ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความอดทน 

ความเพียรพยายามมากบางนอยบาง ตามความยากหรืองายของกิจนั้นๆ  โดยความอดทนจะเปน

หนทางท่ีมุงไปสูความสําเร็จตามความมุงหมาย 

  2.  ความอดทนตอทุกขเวทนา (The Tolerance on the Suffering) ความอดทนตอความ

ทุกขทรมานซ่ึงเกิดจากความไมสบายกายไมวาจะเปนโรคภัยไขเจ็บของรางกายอันเนื่องมาจากการ

ประสบอุบัติเหตุ ผูท่ีมีความอดทนจะใชปญญาในการพิจารณาวาการรองครวญครางไมสามารถทําให

ความเจ็บปวดนอยลงไป  หากแตจะกอใหเกิดความรําคาญตอผูคนรอบขาง ซ่ึงจะกอใหเกิดความไม

สบายใจ  ดังนั้น เม่ือเห็นวาจะเกิดผลเสียมากกวาผลดี  จึงใชความอดทนตอเหตุดังกลาวเรียกวา ความ

อดทนตอความลําบาก 
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  3.  ความอดทนตอความเจ็บใจหรือการกระทบกระท่ัง  (The Tolerance on the Sarcasm)

เปนความอดทนตออนิฏฐารมณ คือ อารมณท่ีไมพึงปรารถนา อันไดแกสิ่งท่ีมากระทบจิตใจทําใหเกิด

ความโกรธ ความไมพอใจ ความเจ็บใจ ซ่ึงมาจากคําพูดท่ีไมชอบใจ เชน คําติฉินนินทาวาราย คําดุดา  

คําหยาบคาย หรือกิริยามารยาทท่ีไมดีงาม  ซ่ึงลวนแตจะกอใหเกิดความโกรธแคน  ความขัดแยง

ระหวางบุคคลหากไมมีความอดทน แตในกรณีท่ีรูเทาทันโดยการใชปญญาและสติ ก็จะสามารถ                 

สกัดก้ันความโกรธเพ่ือจะไมตอบโตใหเกิดการทะเลาะวิวาท  ซ่ึงมีแตจะกอใหเกิดความเสียหาย                  

การแตกความสามัคคีในหมูคณะได  แตถาสามารถทําใหเกิดความอดทน การวิวาทระหวางกันก็เกิดได

ยากจะมีก็แตความสงบเรียบรอยและรักษาความสมัครสมานสามัคคีระหวางหมูคณะไวได 

  4.  ความอดทนตออํานาจกิเลสหรือความเยายวน (The Tolerance on Temptation)              

เปนความอดทนตอสิ่งท่ีอยากทําแตไมสมควรท่ีจะทํา  เชน อดทนไมเท่ียวเตร  ไมเลนการพนัน ไมเสพ

สิ่งเสพติด ไมรับสินจาง ไมประพฤติผิดทางเพศไมเหอเหิมกับอํานาจ ไมโออวด  หรือสรุปก็คือ มีความ

อดทนตอความโลภ โกรธ หลง ความอดทนหัวขอนีถื้อไดวายากท่ีสุดท่ีจะทํา ดังโบราณไดเปรียบไววา 

เขาดาแลวไมโกรธ วายากแลว เขาชมแลวไมยิ้ม ยากยิ่งกวา 

   ความสําคัญของความอดทน : ความอดทนเปนธรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะการท่ี

บุคคลจะกระทํากิจใด ๆ ท่ีจะประสบผลสําเร็จไดดวยดีนั้น  จําเปนท่ีจะตองทีความอดทนเปนพ้ืนฐาน  

ดังนั้น  ตองฝกฝนใหชินกับความยากลําบาก  ความเหน็ดเหนื่อย ความเจ็บใจตอการปฏิบัติไดงายดาย  

ความอดทนจึงเปนเกราะปองกันไมใหบุคคลในสังคมพลาดพลั้งกระทําสิ่งใด ๆ ตามอํานาจของกิเลส 

ความโกรธ ความโลภ ความหลง อันจะเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากตนเหตุ 

 

1.3.4  ความซ่ือสัตย 

  ความหมายของความซ่ือสัตย : ความซ่ือสัตย หรือ Honesty เปนความประพฤติท่ียึดหลัก

แหงธรรม โดยความประพฤติดังกลาวจะแสดงออกมาดวยความซ่ือสัตยตรงตามความเปนจริง เชน 

ตรงตอคําพูดและตรงตอกฎเกณฑ  ไมประพฤติไปในทางท่ีคดโกงท้ังกาย  วาจา ใจ ตอท้ังตนเอง สังคม 

หรือตอตนเองเพ่ือนฝูงหมูคณะ ชุมชน  สังคม  ตอการงาน  และซ่ือสัตย ตอระเบียบวินัย กฎเกณฑ  

จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี  ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ( อ ดิ ศั ก ดิ์   ภู มิ รั ต น .  2 5 3 5  : 40)   

  ประเภทของความ ซ่ือสัตย  : ความ ซ่ือสัตย แบ งออกได ดั งนี้  ( อร ทิพา  ส อง ศิริ ,                              

วัฒนีย  ปานจินดา และณัฏฐา  อรุตรลัญจ. 2548 : 18) 

  1.  ความซ่ือสัตยตอตนเอง คือ บุคคลจะมีลักษณะของหิริโอตตัปปะ คือ มีความละอายและ

กระดากใจตนเองในการกระทําความผิดซ่ึงไดชื่อวาเปนการไมสุจริต    แมวาจะไมมีผูใดรูเห็นก็ตาม   

อีกท้ังเปนการกระทําเพ่ือใหเปนไปตามท่ีไดตั้งใจหรือตามคําพูดโดยไมเหลวไหลไมสับปลับกลับกลอก      
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ไมคลอยตามการชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย  มีความม่ันคงตอการกระทําความดีของตนเอง  มีความ

ตั้งใจจริงไมคดโกง 

  2.  ความซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงาน   คือ  มีความซ่ือตรง  เท่ียงธรรม   ไมมีการเอารัด                     

เอาเปรียบหรือแสวงหาผลประโยชนในทางท่ีมิชอบใหแกตนเอง อันจะสงผลใหเกิดความเดือดรอน

เสียหายมาสูหนาท่ีการงานท่ีตนปฏิบัติอยู  ท้ังนี้  พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก คือ ไมเอาเวลาทํางาน

ในหนาท่ีไปใชทําประโยชนสวนตนและไมใชอํานาจหนาท่ีของตนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

  3.  ความซ่ือสัตยตอเพ่ือนฝูง หมูคณะ คือ  ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และเอาเปรียบเพ่ือนฝูง 

หรือหมูคณะของตน มีความสุจริตใจตอกันโดยความซ่ือสัตย ในประเภทนี้จะเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง

ของการเปนมิตรท่ีดีซ่ึงจําเปนตองมีความรัก  ความหวังดี เห็นอกเห็นใจ และมีความปรารถนาดีตอกัน  

ท้ังนี้  พฤติกรรมความซ่ือสัตยตอเพ่ือนฝูงหมูคณะจะแสดงออกโดย  ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา   

ไมคิดคดตอผูอ่ืน ไมชักชวนกันไปในทางทีเสื่อมเสีย ไมประพฤติตนในลักษณะสอพอ เพ่ือหาประโยชน

ใหตนเอง  มีความยินดีอยางจริงใจตอความสําเร็จของผูอ่ืน โดยไมคิดหรือแสดงอาการของความอิจฉา

ริษยาหรือกลั่นแกลง 

  4.  ความซ่ือสัตยตอสังคมและชุมชน คือ ไมกระทําการฝาฝนกฎเกณฑใด ๆ ท่ีไดกําหนดไว

โดยชุมชน และสังคม ในลักษณะท่ีแสวงหาประโยชนแกตนเอง โดยบุคคลจะแสดงออกโดยการให

ความรวมมือรวมใจกันทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน หรือเอาแตความดีเขา

ตนเอง ไมใหความรวมมือกันทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของสังคม 

  5.  ความซ่ือสัตยตอระเบียบกฎเกณฑ จารีตประเพณี กฎหมายและวัฒนธรรม คือ การรักษา

และปฏิบัติตอระเบียบกฎเกณฑ จารีดประเพณี วัฒนธรรมดวยความซ่ือตรงจริงใจและเท่ียงธรรม 

  ความสําคัญของความซ่ือสัตย  ถือเปนจริยธรรมท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งซ่ึงบุคคลควรยึดถือ

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของตน  ท้ังนี้ เพราะความซ่ือสัตยจะมีประโยชนตอตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ ดังนี้  (สมบูรณ  ทินกร. 2535 : 40) 

  1.  ความซ่ือสัตยจะทําใหบุคคลไมเอาเปรียบผูอ่ืน โดยการแสวงหาประโยชนใสตนในทางท่ี             

มิชอบซ่ึงจะเปนเหตุนํามาซ่ึงความเสียหายตอตนเอง และอาชีพ หรือหนวยงานท่ีตนสังกัด  อีกท้ังมี

ความซ่ือสัตยตอเวลาในการทํางาน  จึงมีการอุทิศเวลาใหกับงานและรับผิดชอบภาระงานในหนาท่ีของ

ตนใหเต็มตามความสามารถและดีท่ีสุด 

  2. ความซ่ือสัตยจะนําไปสูความสงบสุขภายในสังคม  เพราะสมาชิกทุกคนในสังคมจะใหความ

เคารพและปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑของสังคมและไมมุงเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
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  3.  ความซ่ือสัตยจะสงผลใหผูนั้นตั้งม่ันอยูในศีลธรรมอันดีงามไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับ

ความเดือนรอนและใหความชวยเหลือผู อ่ืนตามกําลั งของตนในวาระโอกาส ท่ีเหมาะสม 

  4.  บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยทางดานความคิด ยอมจะเคารพในความคิดของตนเองและผูอ่ืน

เม่ือมีโอกาสท่ีทํางานรวมกันเปนคณะก็จะแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางานและ

องคกรใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 

  5.  บุคคลท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตย  ยอมจะพูดจาอยางตรงไปตรงมาดวยความเปนจริง                     

ไมสรางความบาดหมางใจใหเกิดกับผูอ่ืน 

  2.  ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

  2.1  ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) 

  ผูตั้งทฤษฏีจิตวิเคราะห คือ ซิกมันด  ฟรอยด (Sigmund Freud) เปนจิตแพทยชาวออสเตรีย

เลียเชื้อสายยิว  ฟรอยดไดคิดทฤษฏีจิตวิเคราะหข้ึนเพ่ือศึกษาจิตของมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมนุษยแสดงออก นักอาชญาวิทยาไดนําความรูและแนวคิดของฟรอยด                   

มาประยุกตใชศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางอาชญากร เพ่ือทราบถึงสาเหตุอาชญากรรมทาง

จิตวิทยา (ปกรณ มณีปกรณ. 2549 ; อางอิงจาก Freud. 1856 - 1939) 

  ซิกมันด  ฟรอยด  ไดพัฒนาทฤษฏีจิตวิเคราะหข้ึน โดยมีสาระสําคัญสรุปได 3 บท คือ 

  1.  พฤติกรรมของบุคคลสวนมากเปนผลผลิตของพลังทางจิตภาคและชีวภาคซ่ึงผูกระทํา               

อาจไมไดรับรูหรือไมสามารถเขาใจในปรากฎการณดังกลาว 

  2.  ความไรระเบียบทางพฤติกรรมทางหนาท่ี รวมท้ังเปนอาชญากรมักเกิดจากความขัดแยงท่ี

สัมพันธกับแรงผลักดันเบื้องตนเหลานี้  พยาธิทางพฤติกรรมอาจจะเปนผลทางการระงับพลังงาน

สัญชาตญาณท่ีมุงสูสํานึกในแบบเฉพาะ  หรืออาจจะเปนผลของการท่ีไดรับการอบรมปลูกฝงท่ีไม

เพียงพอ  จนกระท่ังทําใหไมสามารถควบคุมแรงกระตุนไดตามปกติ 

  3.  ในการปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา  บุคคลตองไดรับการชักนําเจาะลึกลงสูภายใน

จนเขาถึงจิตใตสํานึกของการตอบสนองเพ่ือท่ีบุคคลจะสามารถพัฒนาการควบคุมตอแรงกระตุน 

  ตามทัศนะของฟรอยด  บุคลิกภาพท่ีอยูในจิตใตสํานึกของบุคคลประกอบดวย 3 สวน คือ 

(Id) อิด  (Ego) อัตตา และ (Superego) อภิอัตตา 

  พลังสัญชาติญาณชีวภาค (Id) คือ ท่ีมุงแสวงหาความเพลิดเพลินในลักษณะของความตองการ

ความสุขสนุกสนานชั่วเลนและผลักดันใหบุคคลกระทําการตาง ๆ ของความเปนจริงและบงบอกใหอิด
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แสวงหาความเพลิด เพลินและหลีก เลี่ ย งความเจ็บปวด ท่ีปรากฏอยู ใ นสภาพแวดลอม 

  อัตตา (Ego) หมายถึง ไมไดมีลักษณะท่ีติดตัวมาแตกําเนิด แตไดรับการพัฒนาข้ึนภายหลัง

ค ล อ ด แ ล ะ อ ยู ร อ ด ข อ ง บุ ค ค ล  ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อั ต ต า จึ ง มี ลั ก ษ ณ ะ ค อ ย เ ป น ค อ ย ไ ป 

  อภิอัตตา (Superego) หมายถึง  สวนของบุคลิกภาพซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลพฤติกรรมและ

ลงทัณฑตอบุคคล อภิอัตตาจึงเปรียบเสมือนบิดา มารดา ท่ีคอยกํากับดูแลบุตรมิใหออกนอกลูนอกทาง 

  ตามทฤษฏีจิตวิเคราะห  อัตตาจึงอยูก่ึงกลางระหวางอิดกับอภิอัตตาท่ีตางก็ขัดแยงซ่ึงกัน              

และกัน  ตามปกติอัตตาจะทําหนาท่ีประนีประนอมพลังงานท้ังสองฝาย  โดยพยายามปรุงแตงความ

ตองการของอิดใหเขากับสภาพท่ีอภิอัตตายอมรับได กระบวนการนี้มีชื่อเรียกวา “การระงับแรง

กระตุน”  สําหรับบุคลิกภาพท่ีปกติท้ังสามสวนของบุคลิกภาพยอมทํางานสอดประสานสัมพันธซ่ึงกัน

และกัน  ในทางกลับกันการทํางานของท้ังสามสวนของบุคลิกภาพยอมขาดความสมดุลระหวางกันใน

กรณีของบุคคลผิดปกติ  กลาวไดวา เม่ือใดก็ตามท่ีอัตตาไมสามารถประนีประนอมระหวางอิดและ              

อภิอัตตาความขัดแยงยอมเกิดข้ึนในสภาวะจิตของบุคคล ถาความขัดแยงปรากฏในลักษณะท่ีอภิอัตตา

เขมแข็งกวาอิด  ความตองการของอิดก็จะถูกผลักดันลงไปในจิตใตสํานึกสวนท่ีถูกเก็บกดไวนี้จะถูก

เก็บรวบรวมสะสมไว  เปรียบประดุจสารหลอมละลายใตภูเขาไฟ  ซ่ึงอาจพลุกพลานระเบิดข้ึนมาใน

ลักษณะของพฤติกรรมไมพึงประสงคในวันขางหนา   ในทางตรงกันขามถาอิดมีความเขมแข็งมากกวา

อภิอัตตาบุคคลก็จะประพฤติปฏิบัติตามใจตน  โดยมักไมคํานึงถึงกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ               

ของสังคม  ซ่ึงอาจรวมถึงพฤติกรรมท่ีเปนการประทุษรายตอทรัพยสินรางกายและชีวิตของบุคคลอ่ืน 

ดังนั้น ถาอิดมีอิทธิพลเหนืออภิอัตตา  การประกอบอาชญากรรมจึงอาจเกิดข้ึนไดภายใตเง่ือนไขวา 

ชวงโอกาสในการประกอบอาชญากรรมมีลักษณะคงท่ี นอกจากนี้ นักทฤษฏีจิตวิเคราะห  มักอธิบาย

อาชญากรรมวา มีสภาพเปนลักษณะทางเพศ ตัวอยางเชน  เด็กผูชายอาจลักขโมยกระเปาถือดวย

เหตุผลวา กระเปาถือเปนสัญลักษณของเพศหญิง ซ่ึงถือวาเปนสวนของการชดเชยปญหาของเด็กผูชาย

ท่ีมีพัฒนาการทางเพศไมสมบูรณ เปนตน 

  2.2  ทฤษฏตีราหนา (Symbolic Interaction theory) 

  Frank Tannenbaum อธิบายวา การท่ีสังคมไมยอมเปดโอกาสใหเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา

ความผิดแกไขกลับตัว  แตกลับตอบโตอยางไมเหมาะสมดวยการตราหนา เชน แสดงความรังเกียจ

เหยียดหยาม ไมยอมรับ มิไดกอใหเกิดผลดี  หากแตเปนการผลักดันเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด

ไปสูความชั่วรายและการกระทําความผิดทางอาญาท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนภัยแกสังคมในท่ีสุด 

(มาตาลักษณ   ออรุ ง โรจน .  2551 : 56 -  57 ; อางอิงจาก Frank Tannenbaum. 1970)  
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  2.3  ทฤษฏีการควบคุมทางสังคม (Social  Control  Theory)  

  Travis Hirchi  (1978)  ผู ต้ังทฤษฏีการควบคุมทางสังคม มีความเห็นวา บุคคลมีอิสระ                       

ท่ีจะกระทําผิดไดเม่ือความผูกพันกับระเบียบทางสังคมท่ียึดถือไดถูกทําลาย  ซ่ึงเชื่อวาพฤติกรรมการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชนนั้นเปนผลของปฏิสัมพันธทางครอบครัว (Family Interaction) 

กลาวคือ ถาเด็กและเยาวชนขาดการสนับสนุนจากครอบครัว เด็กก็จะมีแนวโนมไปสูความเปน

ปฏิปกษตอกฎหมาย ซ่ึงเขาเรียกวา Law Stake in Confomity ซ่ึงจะนําเด็กไปสูการกระทําผิด

กฎหมายและการคบหาสมาคมกับผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  

  ทฤษฏีนี้มองวา  การเบี่ยงเบนเปนเรื่องปกติ  เพราะมนุษยโดยธรรมชาติมีความชั่วรายอยูใน

ตัว  สังคมจึงตองทําหนาท่ีท่ีจะเขาควบคุม  ดังนั้น   การท่ีบุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมได

นั้น    ก็เนื่องมาจากมีการควบคุมทางสังคมอยูเหนือปจเจกชน  พฤติกรรมเบี่ยงเบนจะเกิดข้ึนไดเม่ือ

การควบคุมทางสังคมเปราะบาง  หรือถูกทําลายลง  แตเม่ือใดท่ีการควบคุมนั้นมีความเขมแข็ง

พฤติกรรมเบี่ยงเบนก็จะไมเกิดข้ึน 

  ทฤษฏีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory)  หมายถึง ระเบียบวิธีตาง ๆ                     

ท่ีนํามาใชจูงใจหรือเหนี่ยวนําบุคคลใหปฏิบัติตามความคาดหวังของกลุมโดยเฉพาะหรือสังคมท่ีมีขนาด

ใหญกวาหากการควบคุมทางสังคมใชไดผล  พฤติกรรมของปจเจกบุคคลก็จะสอดคลองกับแบบอยาง

พฤติกรรมท่ีไดคาดหวังไว  การควบคุมทางสังคมนํามาใชซ่ึงกันและกัน  ตัวเรามีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของคนอ่ืน และในทางกลับกันคนอ่ืนก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตัวเรา (จันทรเพ็ญ  อมรเลิศวิทย. 

2536: 4-5)  หรือการควบคุมทางสังคม หมายถึง วิธีการท่ีสังคมสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกในสังคม

ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและเปนการปองกันมิใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน (สมพร  เทพสิทธา. 2541 : 2)  

 

  2.4  ทฤษฎีการเลียนแบบ (Law of Imitation) 

  การเลียนแบบ หมายถึง การเลียนแบบพฤติกรรมและคานิยมทางสังคมโดยเกิดจากการ

เรียนรู  กฎการเลียนแบบนี้ตั้งข้ึนโดยทารด  (Gabriel Tarde) ซ่ึงเปนนักอาชญาวิทยาผูบุกเบิก

แนวความคิดการเรียนรูทางสังคม  ทารด ชี้ใหเห็นวาอาชญากรกออาชญากรรมไดเพราะเคยรูเห็นมา

กอน  นั่นคือ  อาชญากรรมเกิดจากการเลียนแบบ   เขาอธิบายเพ่ิมวา   การเลียนแบบตางๆ     จะ

กระจายจากชนชั้นสูงในสังคมชั้นต่ําในสังคม  การเลียนแบบเกิดจากการติดตอสัมพันธหรือพบเห็น

เรียนรู (Gabriel Tarde . 1912) 
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  2.5  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social  Learning Theory) 

  ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมนี้ เปนแนวคิดของแบดูรา (ภัทรธิรา ผลงาม. 2544 : 28 ; อางอิง

จากBandara.1997 : 16)  ซ่ึงมีความเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยนอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตน

แลว เ กิดจากการเรียนรู ท้ั งสิ้ น และการเรียนรูพฤติกรรมใหม เหลานั้นสามารถเรียนรู ได                                

โดยประสบการณตรงหรือไม ก็โดยการสังเกต องคประกอบทางชีววิทยามีบทบาทสําคัญ                              

ในกระบวนการเรียนรูโดยพฤติกรรมนั้นก็คือ องคประกอบในตัวบุคคลมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู

พฤติกรรมในการอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย 

  แบดูรา ไดอธิบายรูปของการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่องระหวางพฤติกรรม 

องคประกอบสวนบุคคลและองคประกอบทางสิ่งแวดลอม โดยท่ีองคประกอบท้ัง 3 นี้จะมีปฏิสัมพันธ

กันและกัน 

  พฤติกรรมองคประกอบสวนบุคคลและองคประกอบทางสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน 

กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษยสามารถกําหนดสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมก็สามารถกําหนดพฤติกรรม  

พฤติกรรมสามารถกําหนดองคประกอบสวนบุคคล  องคประกอบสวนบุคคลก็สามารถกําหนด

พฤติกรรมไดเชนกัน ในทํานองเดียวกัน องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและองคประกอบสวนบุคคลก็มี

อิทธิพลซ่ึงกันและกัน 

  แบนดูรา ไดกลาวถึงตัวกําหนดพฤติกรรมวามี 2 ประการ คือ ตัวกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนสิ่ง

เรา  ซ่ึงไดแกเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสิ่งแวดลอมการเกิดเหตุการณตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมซํ้า ๆ 

มนุษยจะคาดการณไดวา ถามีเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึนจะมีเหตุการณอะไรตามมาและตัวกําหนด

พฤติกรรมอีกประการหนึ่ง คือ ตัวกําหนดท่ีเปนผล ซ่ึงไดแกผลของการกระทํา  มนุษยจะเลือกกระทํา

พฤติกรรม ท่ี ได รั บผลทางบวก และจะหลีกการกระ ทําพฤติกรรม ท่ีจะได รั บผลทางลบ 

  วิธีการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย แบนดูรา ไดกลาววา วิธีการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย              

มี 2 วิธี คือ การเรียนรูจากผลของการกระทํา และวิธีการเรียนรูจากการเลียนแบบ โดยท่ีการเรียนรู

จากผลของการกระทําเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง  ซ่ึงจะทําหนาท่ี 3 ประการ คือ ใหขอมูล  

จูงใจ  และเสริมแรง  สวนการเรียนรูจากการสังเกตเปนผลสําคัญ ซ่ึงตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญ  

4 ประการ คือ กระบวนการใสใจ  กระบวนการเก็บจํา  กระบวนการทางกาย และกระบวนการจูงใจ 

  นอกจากนี้ ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม แบนดูรา ยังไดกลาวถึงการควบคุมพฤติกรรมดวย

ปญญาไววา  การเรียนรูความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมและผลของการกระทําจะอยูในรูปของความ

เชื่อและความคาดหวัง ซ่ึงเปนกระบวนการทางปญญาความเชื่อและความหวังนี้จะทําหนาท่ีควบคุม

หรือกํากับการกระทําของมนุษยในเวลาตอมา  การควบคุมพฤติกรรมดวยปญญาท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ    
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3 ประการ คือ ความเชื่อเก่ียวกับกฎเกณฑเง่ือนไข  การคาดหวังเก่ียวกับความสามารถของตนเองและ

ผลท่ีจะเกิดข้ึนและสิ่งจูงใจ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  บารุค  (อรวรรณ  พาณิชปฐมพงศ. 2542 : 30 : อางอิงจาก Baruch. 1949 : 4-5 )  ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับพฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเองของนักเรียน                     

ชั้นประถมศึกษา  ปท่ี 6  พบวา  ความมีวินัยในตนเองจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง

และยังพบวาผูนําจะตองมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความม่ันใจในตนเอง  สอดคลองกับ            

วิกกิน (วิวัฒน อัศวาณิช. 2523 : 301 ; อางอิงจาก Wiggins. 1971 : 2899 ) ไดอางการศึกษาของ

โกซ  (Gough)  เก่ียวกับความมีวินัยในตนเอง พบวา ผูท่ีมีวินัยในตนเองสูงจะมีความรับผิดชอบมาก              

มีความวิตกกังวลนอย  มีความอดทน มีเหตุผลของตนเอง มีความยืดหยุนในความคิดและมีพฤติกรรม

ท่ีสังคมยอมรับและยังพบวาโดยท่ัวไปจะมีสุขภาพสมบูรณดีกวาผู ท่ีขาดความมีวินัยในตนเอง 

  อัจฉรา  ทองตัน (2536 ) ไดศึกษาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย  พบวา 

เด็กและเยาวชนชายกระทําผิดมากกวาเด็กและเยาวชนหญิง  เด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดมีการศึกษา

ท่ีต่ําเพียงระดับประถมศึกษา มาจากครอบครัวท่ียากจน  ความสัมพันธในครอบครัวมีผลตอการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาชนท่ีกระทําผิดสวนใหญกระทําผิดเก่ียวกับทรัพย  เพราะ

ตองการเงิน  นอกจากนี้การคบหาสมาคมกับผูท่ีมีความประพฤติเบี่ยงเบน  ยังมีผลตอการกระทําของ

เด็กและเยาวชนดวย 

  กิติพงศ     พัฒนพงศ   (2537)   ได ศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับ                               

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิงปริมาณทางสังคมจิตวิทยา พบวา 

นักเรียนในกรุงเทพมหานคร  มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยดังนี้   ความใกลชิด

กับผูท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  การยอมรับตัวแบบท่ีเบี่ยงเบน การเสริมแรงและเพศของนักเรียน 

  สุปรียา  ครูกาญจนพฤฒิ  (2538)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเสพสารระเหยของเด็กและ

เยาวชน พบวา  เด็กและเยาวชนกลุมไมเสพสารระเหย สวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดาและมี

ความรูสึกเปนสุขในครอบครัวมากกวาเด็กและเยาชนกลุมเสพสารระเหย วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดา

มารดามีความสัมพันธตอการเสพสารระเหยของเด็กและเยาวชน  คือ  บิดามารดาหรือผูปกครองของ

เด็กและเยาวชนกลุมไมเสพสารระเหย  ใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใหเหตุผล

มากกวาบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนกลุมเสพสารระเหย  แตบิดามารดาหรือ

ผูปกครองของเด็กและเยาวชนกลุมเสพสารระเหยใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามสบาย  

มากกวาบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนกลุมไมเสพสารระเหย    นอกจากนั้นยังพบวา
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เด็กและเยาวชนกลุมเสพสารระเหยมีการม่ัวสุมกับเพ่ือท่ีเสพสารระเหยมีเพ่ือนสนิทเสพสารระเหย   

เคยถูกชักชวนใหเสพสารระเหย 

  อุษา  คงสาย  (2538)   ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนใน

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง พบวา   สภาพพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด

ซํ้า  สวนใหญเปนเยาวชนชายมีการศึกษาระดับประถมศึกษา   อาศัยอยูกับบิดามารดาท่ียังอยูดวยกัน

และมีอาชีพรับจาง     มีรายไดนอย  ลักษณะการกระทําผิดเปนความผิดเก่ียวกับ  ยาเสพติดมากท่ีสุด  

สาเหตุท่ีกระทําผิดครั้งท่ี 1 และ 2  เปนเพราะเพ่ือนชวน ครั้งตอ ๆ  มาเพราะปญหาครอบครัวและติด

ยาเสพติดปจจัยท่ีสงผลโดยตรงตอการกระทําผิดซํ้า เรียงตามลําดับคือ  ระดับการศึกษา การติดยา

เสพติด สภาพความกดดันภายหลังออกจากสถานฝกอบรมและการนําความรูจากการฝกอบรมไปใช

ภายหลังปลอย  และมีปจจัยท่ีสนับสนุนปจจัยขางตนซ่ึงสงผลตอการกระทําผิดซํ้า ไดแก                          

ฐานะครอบครัว  การคบเพ่ือนท่ีมีความประพฤติ ไม เหมาะสม ความสัมพันธในครอบครัว                             

และการสงเคราะหภายหลังปลอย ตามลําดับ 

  รุงรวี   รัตนดํารงอักษร  (2540)   ไดศึกษาภูมิหลังทางครอบครัว กระบวนการสังคมกรณี

และการเปดรับรายการโทรทัศนประเภทสารคดีเชิงสืบสวนสอบสวนของเด็กและเยาวชนท่ีมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบน  โดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนเด็กและเยาวชนท่ีอยูใน

บานเมตตา  บานกรุณา  บานมุฑิตา และบานปราณี  พบวา 

  1.  เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนสวนมากมีภูมิหลังทางครอบครัวท่ีไมสมบูรณ   

เชน   บิดามารดาแยกทางกัน   บิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต   บิดามีภรรยาหลายคน และ

การท่ีไมไดอาศัยอยูกับบิดามารดา เปนตน  นอกจากนี้ยังพบวา  เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนสวนมากมาจากครอบครัวท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา   

  2.  เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนสวนมากมาจากครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัว

มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (รอยละ 92.5)  เชน  เลนการพนัน  ดื่มสุรา  เสพยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท 

และการกระทําผิดกฎหมาย  รองลงมาเปนครอบครัวท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปะละเลย                     

(รอยละ 52.5) และการอบรมเลี่ยงดูแบบใชอํานาจควบคุมท่ีลงโทษทางกาย (รอยละ 40) ตามลําดับ 

 3.  การศึกษาการเปดรับและแรงจูงใจในการเปดรับรายการโทรทัศน พบวา  เด็กและเยาวชน

ท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปดรับรายการละครมากท่ีสุด รองลงมาเปนรายการวาไรต้ี  ทอลคโชว และ

รายการเกมโชว ตามลําดับ  สําหรับแรงจูงใจในการเปดรับรายการโทรทัศน พบวา มีการเปดรับเพ่ือ

ฆาเวลามากท่ีสุด  รองลงมาเปนการเปดรับเพ่ือการพักผอนและความสนุกสนาน  เพ่ือรับทราบ

ขาวสารและนําไปเปนหัวขอสนทนากับเพ่ือน  และเพ่ือหลีกเลี่ยงสังคม ตามลําดับ   นอกจากนี้ยังชื่น

ชอบละครหรือภาพยนตรแนววัยรุนมีปญหากับครอบครัว  ติดยาเสพติด และมีการตอสูกัน   เนื่องจาก
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เห็นวามีเนื้อหาสอดคลองกับชีวิตตนเอง  และยังมีการเลียนแบบท้ังพฤติกรรมท่ีดีและไมดีของตัวละคร  

เชน การกระทําผิดกฎหมาย การพูดจา  การแตงกาย  และการรวมกลุมกอความวุนวายตาง ๆ  

  4.  การศึกษาการเปดรับและแรงจูงใจในการเปดรับรายการโทรทัศนประเภทสารคดีเชิง

สืบสวน พบวา เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีการเปดรับรายการเพ่ือความสนุกสนาน   

ต่ืนเตน    รองลงมาเปนการเปดรับเพ่ือเรียนรูทักษะการกระทําผิดกฎหมาย   เพ่ือนําไปเปนหัวขอ

สนทนากับเพ่ือน   เพ่ือรับทราบขาวสารเพ่ือปองกันตัว  และเปดรับเนื่องจากเห็นวามีเนื้อหาท่ี

สอดคลองกับชีวิตของตนเอง 

  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ  พบวา เหตุท่ีทําใหเด็กและเยาวชนกระทําผิดมาจากปจจัย

ภายนอกท่ีสําคัญ   คือ  ครอบครัว   การคบเพ่ือน  และสภาพแวดลอมทางสังคมหรือท่ีอยูอาศัย    

เปนแรงกดดันใหเด็กกระทําผิดเพราะสังคมรอบตัวเด็กขาดการควบคุม   และขาดการเอาใจใสทําให

เด็กกระทําผิด     สําหรับปจจัยภายในมาจากจิตใจของเด็กและเยาวชนท่ีมีความเบี่ยงเบน  เห็นไม

เกรงกลัวกฎหมายหรือความรูเทาไมถึงการณทําใหกระทําผิดโดยไมไตรตรองใหรอบคอบ  จะเห็นไดวา

ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางสังคมมีความพรอมและเปดโอกาสใหเด็กกระทํา

ผิดไดโดยงาย 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิเคราะห 

   
  การวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 
2552 -2557 เปนการวิเคราะหการกระทําผิดวินัยนิสิตท่ีผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
วินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตสงขลา   โดยสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง และพิจารณา
ลงโทษนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยตามบทลงโทษในขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยวินัยนิสิต                    
พ.ศ. 2553  ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

  1. วิธีการหรือข้ันตอนการวิเคราะห   
  ผูวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูล   จากการประชุมคณะกรรมการวินัยนิสิต     มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแตปการศึกษา  2552 - 2557 ในการประชุมเพ่ือพิจารณาการกระทําผิด
วินัยนิสิตของนิสิตในความผิดกรณีตาง ๆ และนําขอมูลมาเปรียบเทียบจากจํานวนนิสิตท้ังหมดในแต
ละปการศึกษา ซ่ึงขอมูลจํานวนนิสิตในแตละปการศึกษาอางอิงจากสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณของ
กลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ในหัวขอรายละเอียดสถิติจํานวนนิสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปการศึกษา 2552 - 2557 (http://reg.tsu.ac.th/registrar/home.asp) 
 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะห 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหครั้งนี้เปนแบบบันทึกขอมูลซ่ึงผูวิเคราะหใชรวบรวมขอมูลจาก
สรุปผลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแตปการศึกษา                   
2552- 2557 เพ่ือจัดเก็บขอมูลของผูกระทําผิดวินัย   ไดแก   คณะท่ีนิสิตสังกัด   รหัสประจําตัวนิสิต
ท่ีกระทําผิด กรณีท่ีกระทําผิด บทลงโทษ  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะถูกจัดเก็บเปนปการศึกษา ตั้งแต                        
ปการศึกษา 2552-2557 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา               
ปการศึกษา 2552-2557  ผูวิเคราะหไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากสรุปผลการกระทําผิดวินัย                 
ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ยอนหลังไปตั้งแตปการศึกษา 2552-2557 
 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                      
ปการศึกษา 2552-2557  ใชการวิเคราะหขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอรและใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Excel ในการวิเคราะหคํานวณคาตาง ๆ  พรอมใชการเปรียบเทียบ (Comparison 
Techniques ) ขอมูล และหาคารอยละ (Percentage)  เพ่ือใหเห็นผลการวิเคราะหไดชัดเจนข้ึน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห 

 

  การวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 
2552–2557 ผูวิเคราะหขอนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้ 

 

  ตอนที่ 1  ขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา                        
ปการศึกษา 2552-2557  ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 
จําแนกตาม เพศ คณะ และสภาพนิสิต  (จากตารางท่ี 1-10) 

 

  ตอนที่ 2  ขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา                     
ปการศึกษา 2552-2557  วิเคราะหจากกรณีความผิดท่ีนิสิตไดกระทําผิด (จากตารางท่ี 11–12) 

 

  ตอนที่ 3  ขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา                       
ปการศึกษา  2552-2557 วิเคราะหขอมูลจากบทลงโทษ  ท่ีคณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ไดประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นแลว  (จากตารางท่ี 13 ) 

 

  ตอนที่ 4  ขอมูลการสรุปผลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา ตั้งแตปการศึกษา 2552-2557 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 2552 - 2557 ในระดับปริญญาตรี และระดับ 
              บัณฑิตศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จําแนกตาม เพศ คณะ 
              
                                                                                รายงานผลการกระทําผิดวินัยนิสิต 

                                                                      ภารกิจดานวินัยนิสิต  ฝายกิจการนิสิต  วิทยาเขตสงขลา 
                

ภารกิจดานวินัยนิสิต  ไดรวบรวมขอมูลการกระทําผิดวินัยดานวินัยนิสิตตั้งแต ปการศึกษา 2552 - 2557  รายละเอียดดังนี ้

 ตารางท่ี 1      รอยละของจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสติระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตอจํานวนนสิิตท้ังหมดจําแนกตามปการศึกษา  
     

รายการ  ปการศึกษา 2552    ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554   ปการศึกษา 2555   ปการศึกษา 2556  ปการศึกษา 2557 รวม 6 ปการศึกษา 

   ป.ตรี   บัณฑิต   รวม   ป.ตรี   บัณฑิต   รวม   ป.ตรี   บัณฑิต   รวม   ป.ตรี   บัณฑิต   รวม   ป.ตรี   บัณฑิต   รวม  ป.ตรี บัณฑิต รวม ป.ตรี บัณฑิต รวม 

     ศึกษา       ศึกษา       ศึกษา       ศึกษา       ศึกษา      ศึกษา     ศึกษา   
จํานวนนิสิต

ทั้งหมด 
   

8,286  
   
1,517  

      
9,803  

   
9,406  

     
1,564  

      
10,970  

    
9,706  

    
1,654  

  
11,360  

  
10,046  

    
1,603  

 
11,649  

      
9,623  

      
1,383  

     
11,006  9,155 1,169 10,324 5,622 8,890 65,112 

                                            
จํานวนนิสิต 
ที่กระทํา 

       
11  1 12 4 - 4 7 - 7 5 1 6 4 1 5 3 - 3 34 3 37 

ผิดวินัยนิสิต                                           

รอยละ 0.13 0.07 0.12 0.04 - 0.04 0.07 - 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.07 0.05 0.03 - 0.03 0.06 0.03 0.06 
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   จากตารางท่ี 1   รอยละจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตอจํานวนนิสิตท้ังหมดจําแนกตามปการศึกษา พบวา 
 

                         ปการศึกษา 2552     มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต    จํานวน   12  คน     จากจํานวนนิสิตท้ังหมด   9,803   คน    คิดเปนรอยละ   0.12        

        ปการศึกษา 2553     มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต    จํานวน    4  คน      จากจํานวนนิสิตท้ังหมด   10,970  คน    คิดเปนรอยละ   0.04      

        ปการศึกษา 2554     มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต    จํานวน   7  คน       จากจํานวนนิสิตท้ังหมด   11,360  คน    คิดเปนรอยละ   0.06      

        ปการศึกษา 2555     มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต    จํานวน    6 คน      จากจํานวนนิสิตท้ังหมด    11,649  คน    คิดเปนรอยละ   0.05     

        ปการศึกษา 2556     มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต    จํานวน   5  คน      จากจํานวนนิสิตท้ังหมด    11,006  คน    คิดเปนรอยละ   0.05      

        ปการศึกษา 2557     มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต    จํานวน    3 คน      จากจํานวนนิสิตท้ังหมด    10,324  คน    คิดเปนรอยละ   0.03     

                
                           หมายเหตุ   :   จํานวนนิสิตท้ังหมด คือ นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ/พิเศษ ในปการศึกษานั้น ๆ  
                                             ตามสถิติขอมูลของกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
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ภาพท่ี 1   รอยละของจํานวนนิสติระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกระทําผิดวินัยนสิิตตอจํานวนนสิิตท้ังหมด  จําแนกตามปการศึกษา 
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ตารางท่ี 2     รอยละของจํานวนนิสิตชายหญิงท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตอจํานวนนิสิตท้ังหมดจําแนกตามปการศึกษา     
     

รายการ  ปการศึกษา 2552    ปการศึกษา 2553   ปการศึกษา 2554   ปการศึกษา 2555   ปการศึกษา 2556  ปการศึกษา 2557 รวม 6 ปการศึกษา 

  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

                       
จํานวนนิสิต

ทั้งหมด 2,678 7,125 9,803 2,909 8,061 10,970 2,977 8,383 11,360 2,999 8,650 11,649 2,994 8,012 11,006 2,821 7,503 10,324 17,378 47,734 65,112 

                       
จํานวนนิสิต 
ที่กระทํา 8 4 12 1 3 4 - 7 7 2 4 6 - 5 5 - 3 3 11 26 37 

ผิดวินัยนิสิต                      

รอยละ 0.30 0.06 0.12 0.03 0.04 0.04 - 0.08 0.06 0.07 0.05 0.05 - 0.06 0.05 - 0.04 0.03 0.06 0.05 0.06 
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จากตารางท่ี 2  รอยละของจํานวนนิสิตชายหญิงท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตอจํานวนนิสิตท้ังหมดจําแนกตามปการศึกษา พบวา 
 

           ปการศึกษา 2552     นิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ 0.30    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต   4 คน    คิดเปนรอยละ 0.06   
                                      ฉะนั้นปการศึกษา 2552    นิสิตชายกระทําผิดมากกวานิสิตหญิง     
           ปการศึกษา 2553     นิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  จํานวน  1 คน   คิดเปนรอยละ 0.03    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต   3 คน    คิดเปนรอยละ 0.04  
                                      ฉะนั้นปการศึกษา 2553 นิสิตหญิงกระทําผิดมากกวานิสิตชาย    
           ปการศึกษา 2554     นิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  จํานวน  0 คน   คิดเปนรอยละ  0.00    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต   7 คน    คิดเปนรอยละ 0.08   
                                     ฉะนั้นปการศึกษา 2554  นิสิตหญิงกระทําผิดมากกวานิสิตชาย    
           ปการศึกษา 2555     นิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  จํานวน  2 คน   คิดเปนรอยละ  0.07    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต   4 คน    คิดเปนรอยละ 0.05   
                                      ฉะนั้นปการศึกษา 2555  นิสิตหญิงกระทําผิดมากกวานิสิตชาย    
           ปการศึกษา 2556     นิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  จํานวน  0 คน   คิดเปนรอยละ  0.00    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต   5 คน    คิดเปนรอยละ 0.06   
                                      ฉะนั้นปการศึกษา 2556  นิสิตหญิงกระทําผิดมากกวานิสิตชาย    
           ปการศึกษา 2557     นิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  จํานวน  0 คน   คิดเปนรอยละ  0.00    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต   3 คน    คิดเปนรอยละ 0.04  
                                      ฉะนั้นปการศึกษา 2557  นิสิตหญิงกระทําผิดมากกวานิสิตชาย    

                

                

                

                              หมายเหตุ :  จํานวนนิสิตท้ังหมด คือ นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ/พิเศษ ในปการศึกษานั้น ๆ  
                                              ตามสถิติขอมูลของกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
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 ภาพท่ี 2   รอยละของจํานวนนิสิตชายหญิงท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตอจํานวนนิสิตท้ังหมดจําแนกตามปการศึกษา     
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ตารางท่ี 3   การกระทําผิดวินัยนิสิตแตละปการศึกษาจําแนกตามคณะและสภาพนิสิต 

                

 ปการศึกษา มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร ศิลปกรรมฯ เศรษฐศาสตรฯ นิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย รวม  

   ภาคปกต ิ
ภาค

สมทบ ภาคปกต ิ
ภาคสมทบ/
ภาคพิเศษ ภาคปกต ิ

ภาค
สมทบ ภาคปกต ิ

ภาค
สมทบ ภาคปกต ิ

ภาค
สมทบ ภาคปกต ิ

ภาค
พิเศษ ภาคปกต ิ

ภาคสมทบ/
ภาคพิเศษ 

 2552 1 0 2 0 0 0 2 0 2 5 0 0 7 5 

 2553 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 

 2554 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 7 0 

 2555 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 5 1 

 2556 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 

 2557 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

                               

                               

 รวมท้ังส้ิน 2 0 3 2 0 0 20 0 5 5 0 0 30 7 
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จากตารางท่ี 3   การกระทําผิดวินัยนิสิตแตละปการศึกษาจําแนกตามคณะและสภาพนิสิต  พบวา 

 
          ปการศึกษา  2552  นิสิตท่ีสังกัดคณะนิติศาสตรภาคสมทบมีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด รองลงมาคือนิสิตคณะเศรษฐศาสตรฯ คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ 
                                   สําหรับคณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต  

          ปการศึกษา  2553   นิสิตท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรฯ ภาคปกติมีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ นิสิตคณะนิติศาสตร          

                                   สําหรับคณะมนุษยศาสตรฯ  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต   

          ปการศึกษา  2554   นิสิตท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรฯ ภาคปกติมีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร  คณะนิติศาสตร         

                                   สําหรับคณะมนุษยศาสตรฯ   คณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต    

          ปการศึกษา  2555  นิสิตท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรฯ ภาคปกติมีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ คณะศึกษาศาสตร คณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ           

                                   สําหรับคณะศิลปกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัยไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต     

          ปการศึกษา  2556   นิสิตท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรฯ ภาคปกติมีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร         

                                   สําหรับคณะมนุษยศาสตรฯ  คณะนิติศาสตร     คณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต   

         ปการศึกษา  2557   นิสิตท่ีสังกัดคณะเศรษฐศาสตรฯ ภาคปกติมีพฤติกรรมกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร  คณะนิติศาสตร  
                                  สําหรับคณะมนุษยศาสตรฯ   คณะศิลปกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต 
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 ภาพท่ี 3  การกระทําผิดวินัยนิสิตแตละปการศึกษาจําแนกตามคณะ     
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 ภาพท่ี 4    การะทําผิดวินัยนิสิตแตละปการศึกษาจําแนกตามสภาพนิสิต          
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ตารางท่ี 4  จํานวนนิสิตคณะตางๆ  ท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2552-2557 

        

  คณะ จํานวนนิสิตผูกระทําผิดวินัยนิสิต คิดเปนรอยละ    

   (คน)     

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 5.40    

  ศึกษาศาสตร 5 13.50    

  ศิลปกรรมศาสตร 0 0    

  คณะเศรษฐศาสตรและบรหิารธุรกิจ 20 54.10    

  คณะนิติศาสตร 10 27.00    

  บัณฑิตวิทยาลัย 0 0    

  รวม 37 100    

        

จากตารางท่ี 4   จํานวนนิสิตคณะตาง ๆ ท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2552-2557  พบวา 

                                        นิสิตคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกระทําผิดวินัยนิสิตสูงสุด       จํานวน   20  คน   คิดเปนรอยละ  54.10     

                                       นิสิตคณะนิติศาสตรกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา                            จํานวน   10  คน  คิดเปนรอยละ  27.00    

                                       นิสิตคณะศึกษาศาสตรกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา                         จํานวน   5   คน   คิดเปนรอยละ  13.50    

                                       นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา    จํานวน   2    คน   คิดเปนรอยละ  5.40    

                                       นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไมปรากฎวากระทําผิดวินัยนิสิต     

                                       นิสิตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยไมปรากฎวากระทําผิดวินัยนิสิต     
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ภาพท่ี 5  จํานวนนิสิตคณะตางๆ ท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2552 - 2557     
 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
   

คณะมนุษยศาสตรฯ 5.40%

คณะศึกษาศาสตร 13.50%

คณะศิลปกรรมศาสตร 0%

คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ 54.10%

คณะนิติศาสตร 27.00%
บัณฑิตวิทยาลัย 0%

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะศึกษาศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย
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   ตารางท่ี 5   จํานวนนิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา 
     

        

  ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต  คิดเปนรอยละ    

    (คน)      

  2552 1 50.00    

  2553 0 0    

  2554 0 0    

  2555 1 50.00    

  2556 0 0    

  2557 0 0    

  รวมท้ังส้ิน 2 100    

        

                                จากตารางท่ี 5   จํานวนนิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา พบวา 

                                          ปการศึกษา  2552   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ 50.00    

                                          ปการศึกษา  2553   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ 0    

                                          ปการศึกษา  2554   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ 0    

                                          ปการศึกษา  2555   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ 50.00    

                                          ปการศึกษา  2556   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ 0    

                                          ปการศึกษา  2557   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ 0           
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ภาพท่ี  6   จํานวนนิสิตสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ปการศึกษา   2552
50.00 %ปการศึกษา   2553 0 %

ปการศึกษา   2554 0 %

ปการศึกษา   2555
50.00 %

ปการศึกษา   2556 0 %

ปการศึกษา   2557 0 %
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ปการศึกษา   2553
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ปการศึกษา   2556

ปการศึกษา   2557
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 ตารางท่ี 6   จํานวนนิสิตสังกัดคณะศึกษาศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา     

        

  ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต  คิดเปนรอยละ    

    (คน)      

  2552 2 40.00    

  2553 0 0    

  2554 1 20.00    

  2555 1 20.00    

  2556 1 20.00    

  2557 0 0    

  รวมท้ังส้ิน 5 100    

        

                                            จากตารางท่ี 6   จํานวนนิสิตสังกัดคณะศึกษาศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา พบวา 

                                                  ปการศึกษา  2552   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  2  คน   คิดเปนรอยละ   40.00    

                                                  ปการศึกษา  2553   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ   0    

                                                  ปการศึกษา  2554   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ   20.00    

                                                  ปการศึกษา  2555   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ   20.00    

                                                  ปการศึกษา  2556   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ   20.00    

                                                  ปการศึกษา  2557   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ   0    
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ภาพท่ี  7   จํานวนนิสิตสังกัดคณะศึกษาศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา    
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ตารางท่ี 7   จํานวนนิสิตสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา     

        

  ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต  คิดเปนรอยละ    

    (คน)      

  2552 0 0    

  2553 0 0    

  2554 0 0    

  2555 0 0    

  2556 0 0    

  2557 0 0    

  รวมท้ังส้ิน 0 0    

        

                            จากตารางท่ี 7   พบวา นิสิตสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตรไมมีการกระทําผิดวินัยนิสิตระหวางปการศึกษา 2552-2557 
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ตารางท่ี 8   จํานวนนิสิตสังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา 
    

  ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต  คิดเปนรอยละ    

    (คน)      

  2552 2 10.00    

  2553 3 15.00    

  2554 5 25.00    

  2555 3 15.00    

  2556 4 20.00    

  2557 3 15.00    

  รวมท้ังส้ิน 20 100    

        

                                   จากตารางท่ี 8   จํานวนนิสิตสังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา  พบวา 

                                  ปการศึกษา  2552   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  2  คน   คิดเปนรอยละ  10.00    

                                  ปการศึกษา  2553   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  3  คน   คิดเปนรอยละ  15.00    

                                  ปการศึกษา  2554   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  5  คน   คิดเปนรอยละ  25.00    

                                  ปการศึกษา  2555   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  3  คน   คิดเปนรอยละ  15.00    

                                  ปการศึกษา  2556   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  4  คน   คิดเปนรอยละ  20.00    

  

                                ปการศึกษา  2557   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  3  คน   คิดเปนรอยละ  15.00 
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ภาพท่ี 8   จํานวนนิสิตสังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา 
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ตารางท่ี 9   จํานวนนิสิตสังกัดคณะนิติศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา  

     

  ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต  คิดเปนรอยละ 

    (คน)   

  2552 7 70.00 

  2553 1 10.00 

  2554 1 10.00 

  2555 1 10.00 

  2556 0 0 

  2557 0 0 

        

  รวมท้ังส้ิน 10 100 
                                            
                                            จากตารางท่ี 9   จํานวนนิสิตสังกัดคณะนิติศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา พบวา 

                                                    ปการศึกษา  2552   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  7  คน   คิดเปนรอยละ 70.00 

                                                    ปการศึกษา  2553   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ 10.00 

                                                    ปการศึกษา  2554   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ 10.00 

                                                    ปการศึกษา  2555   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ 10.00 

                                                    ปการศึกษา  2556   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ 0 

                                                    ปการศึกษา  2557   มีนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต   จํานวน  0  คน   คิดเปนรอยละ 0 
 

               



การวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลยัทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 2552-2557 หนา 44 
 

 

ภาพท่ี 9   จํานวนนิสิตสังกัดคณะนิติศาสตรท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา     
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ตารางท่ี 10   จํานวนนิสิตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตในแตละปการศึกษา     

        

  ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต            คิดเปนรอยละ    

    (คน)      

  2552 0 0    

  2553 0 0    

  2554 0 0    

  2555 0 0    

  2556 0 0    

  2557 0 0    

  รวมท้ังส้ิน 0 0    

        

                            จากตารางท่ี 10   พบวา นิสิตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยไมมีการกระทําผิดวินัยนิสิตระหวาง  ปการศึกษา 2552- 2557 
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ตอนท่ี 2   ขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ปการศึกษา 2552 - 2557   
 
ตารางท่ี 11  จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยจําแนกตามปการศึกษาและกรณีความผิด 

ปการศึกษา 
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2552 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
  (0) (0) (รอยละ 100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 32.43)  

2553 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4  
  (0) (0) (รอยละ 75.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 25.00) (รอยละ 10.81)  

2554 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  (0) (0) (รอยละ 100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 18.92)  

2555 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6  
  (0) (0) (รอยละ 83.33) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 16.67) (รอยละ 16.22)  

2556 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
  (0) (0) (รอยละ 80.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 20) (รอยละ 13.51)  

2557 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  (0) (0) (รอยละ 100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 8.11)  

รวม 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37  
  (0) (0) (รอยละ 91.89) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 8.11) (รอยละ 100.00)  
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                                 จากตารางท่ี  11    จํานวนนิสติท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตเม่ือจําแนกตามกรณีความผิด  พบวา ในแตละปการศึกษา มีเพียง 2 กรณี ดังนี้ 

 
                                 อันดับท่ี 1   นิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีทุจริตการสอบ    จํานวน  34  คน   
                                                 คิดเปนรอยละ 91.89           

 

                                 อันดับท่ี 2   นิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีกลาววาจาไมสุภาพตออาจารยผูสอน จํานวน  3  คน       
                                                 คิดเปนรอยละ 8.11    
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 ตารางท่ี 12  จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยจําแนกตามคณะและกรณีความผิด 
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

  (0) (0) (รอยละ 100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 5.88)  

ศึกษาศาสตร 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  

  (0) (0) (รอยละ 100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 13.51)  

ศิลปกรรมศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)  

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20  

  (0) (0) (รอยละ 95.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 5.00) (รอยละ 54.05)  

นิติศาสตร 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10  

  (0) (0) (รอยละ 90.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 10.00) (รอยละ 27.03)  

บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)  

รวม 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37  

  (0) (0) (รอยละ 86.49) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (รอยละ 5.41) (รอยละ 100.00)  
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                                                          จากตารางท่ี 12     นิสิตแตละคณะกระทําผิดวินัยในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 

 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     นิสิตสวนใหญกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีทุจริตการสอบ       
                                               คิดเปนรอยละ 100.00        

 
คณะศึกษาศาสตร                         นิสิตสวนใหญกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีทุจริตการสอบ       
                                               คิดเปนรอยละ 100.00        

 คณะศิลปกรรมศาสตร                    ไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต         

 
คณะเศรษฐศาสตรและบรหิารธุรกิจ    นิสิตสวนใหญกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีทุจริตการสอบ        
                                              คิดเปนรอยละ 95.00        

 
คณะนิติศาสตร                            นิสิตสวนใหญกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีทุจริตการสอบ        
                                              คิดเปนรอยละ 90.00        

 บัณฑิตวิทยาลัย                           ไมมีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิต        
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 ตอนท่ี 3   ขอมูลการกระทําผิดวินัยของนิสติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ปการศึกษา 2552-2557  

              วิเคราะหขอมูลจากบทลงโทษ ท่ีคณะกรรมการวินัยนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา    

              ไดประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นแลว  

            ตารางท่ี 13     จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต และถูกลงโทษตามบทลงโทษของขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2553  
                               ตั้งแตปการศึกษา 2552-2557    

         

   บทลงโทษ 
จํานวนนิสิตท่ีไดรับโทษทางวินัยนิสิต 

(คน) คิดเปนรอยละ    

   ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 1 2.70    

   ภาคทัณฑ 13 35.14    

   พักการเรียน 1 ภาคเรียน 23 62.16    

   พักการเรียน 2 ภาคเรียน 0 0    

   พักการเรียน 1 ปการศึกษา 0 0    

   รอใหปริญญา 1 ปการศึกษา 0 0    

   รวม 37 100    
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                               จากตารางท่ี 13     จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิต และถูกลงโทษตามบทลงโทษของขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2553  
                                                       ตั้งแตปการศึกษา  2552-2557 มีบทลงโทษ 3 กรณี เรียงลําดับดังนี้ 

                                                อันดับท่ี 1   ลงโทษพักการเรียน  1 ภาคเรียน         จํานวน   23   คน    คิดเปนรอยละ  62.16    

                                                อันดับท่ี 2   ลงโทษภาคทัณฑ                            จํานวน   13   คน    คิดเปนรอยละ  35.14    

                                                อันดับท่ี 3   ลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษร     จํานวน   1    คน    คิดเปนรอยละ  2.70    
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ตอนท่ี 4  ขอมลูการสรปุผลการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ตั้งแตปการศึกษา 2552–2557 
 

            

ลําดับท่ี วันท่ีกระทําผิด ป ป  ชื่อ- สกุล รหัสนิสิต คณะ สาขาวิชา กรณีความผิด บทลงโทษ หมายเหตุ 

    พ.ศ. การศึกษา                 

1 29 ก.ค 52 2552 2552 -  501071298 เศรษฐศาสตร การประกอบการ ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

2 29 ก.ค 52 2552 2552 -  501071292 เศรษฐศาสตร การประกอบการ ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

3 23 ส.ค 52 2552 2552 -  511995014 ศึกษาศาสตร การวิจัยและประเมินผล ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ ป.โท 

4 8 ต.ค 52 2552 2552 -  511011149 มนุษยศาสตรฯ การจัดการทรัพยากรมนุษย ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

5 16 ก.พ 53 2553 2552 -  501031571 ศึกษาศาสตร วิทย-ชีววิทยา ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

6 27 ก.พ 53 2553 2552 -  511081087 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

7 28 ก.พ 53 2553 2552 -  501087520 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

8 28 ก.พ 53 2553 2552 -  511087512 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

9 28 ก.พ 53 2553 2552 -  511087590 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

10 28 ก.พ 53 2553 2552 -  511087589 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

11 28 ก.พ 53 2553 2552 -  521087534 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   

12 3 มี.ค 53 2553 2552 -  521081357 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ ภาคทัณฑ   
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ลําดับท่ี วันท่ีกระทําผิด ป ป  ชื่อ- สกุล รหัสนิสิต คณะ สาขาวิชา กรณีความผิด บทลงโทษ หมายเหตุ 

    พ.ศ. การศึกษา                 

13 30 ก.พ 53 2553 2553 -  511071508 เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

14 4 ต.ค 53 2553 2553 -  511071576 เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

15 24 ก.พ 54 2554 2553 -  511071176 เศรษฐศาสตร การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

16 28 มี.ค 54 2554 2553 -  511081238 นิติศาสตร นิติศาสตร 
วากลาวอาจารยผาน 

Fecebook ภาคทัณฑ   

17 28 ก.ย 54 2554 2554 -  521071385 เศรษฐศาสตรฯ เศรษฐศาสตรฯ ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

18 1 ต.ค 54 2554 2554 -  531081002 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

19 4 ต.ค 54 2554 2554 -  521071157 เศรษฐศาสตรฯ การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

20 6 ต.ค 54 2554 2554 -  521071153 เศรษฐศาสตรฯ การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

21 28 ก.พ 55 2555 2554 -  531071136 เศรษฐศาสตรฯ การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

22 1 มี.ค 55 2555 2554 -  521071129 เศรษฐศาสตรฯ การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

23 1 มี.ค 55 2555 2554 -  521031669 ศึกษาศาสตร สังคมศึกษา ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

24 26 ส.ค 56 2555 2555 -  541997475 ศึกษาศาสตร หลักสตูรและการสอน ทุจริตการสอบ พักการเรียน ป.โท 

25 17 ก.พ 56 2556 2555 -  541081100 นิติศาสตร นิติศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

26 28 ก.พ 56 2556 2555 -  531071114 เศรษฐศาสตรฯ การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

27 1 มี.ค 56 2556 2555 -  551071250 เศรษฐศาสตรฯ การตลาด ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

28 21 มี.ค 56 2556 2555 -  531071169 เศรษฐศาสตร การตลาด 
วากลาวอาจารยผาน 

Fecebook ภาคทัณฑ   

29 7 พ.ค 56 2556 2555 -  541011055 มนุษยศาสตรฯ ภูมิศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   
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ลําดับท่ี วันท่ีกระทําผิด ป ป  ชื่อ- สกุล รหัสนิสิต คณะ สาขาวิชา กรณีความผิด บทลงโทษ หมายเหตุ 

    พ.ศ. การศึกษา                 

30 2 ส.ค 56 2556 2556 -  531071467 เศรษฐศาสตรฯ เศรษฐศาสตรฯ 
มีพฤติกรรมที่สงผลใหเกิด
ความเสียหายแกสาขาวิชา 

ตักเตือนเปน             
ลายลักษณอักษร   

31 5 ส.ค 56 2556 2556 -  531071217 เศรษฐศาสตรฯ การบัญชี ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

32 6 ส.ค 56 2556 2556 -  531071282 เศรษฐศาสตรฯ การบัญชี ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

33 7 ส.ค 56 2556 2556 -  551071396 เศรษฐศาสตรฯ การประกอบการฯ ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

34 17 พ.ค 57 2557 2556 -  551997357 ศึกษาศาสตร การบริหารการศึกษา ทุจริตการสอบ พักการเรียน ป.โท 

35 12 ธ.ค 57 2557 2557 -  551071574 เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

36 12 ธ.ค 57 2557 2557 -  551071473 เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

37 12 ธ.ค 57 2557 2557 -  531071004 เศรษฐศาสตร การจัดการคาปลีก ทุจริตการสอบ พักการเรียน   

 

                              หมายเหตุ  :  เพ่ือเปนการเคารพสิทธิดานการละเมิดตามกฎหมาย   ขอสงวนชื่อนิสิตท่ีกระทําผิดวินัย
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บทท่ี 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิเคราะห 
  จากการวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา                       
ปการศึกษา 2552–2557  สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
 
  1.1  นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด
ในปการศึกษา 2552 รองลงมา คือ ปการศึกษา 2554 2555 2556 2553 และ 2557 
ตามลําดับดังนี้ 
 
  ปการศึกษา 2552     มีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด จํานวน 12 คน                         
จากจํานวนนิสิตท้ังหมด 9,803 คน  คิดเปนรอยละ 0.12 
 
  ปการศึกษา 2554     มีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 7 คน จากจํานวน  
         นิสิต ท้ังหมด 11,360 คน  คิดเปนรอยละ 0.06 
 
  ปการศึกษา 2555     มีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 6 คน จากจํานวน 
        นิสิตท้ังหมด 11,649 คน  คิดเปนรอยละ 0.05 
 
  ปการศึกษา 2556     มีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 5 คน จากจํานวน  
         นิ สิ ต ท้ั ง ห ม ด  1 1 , 0 0 6  ค น   คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  0.05 
 
  ปการศึกษา 2553    มีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 4 คน จากจํานวน 
         นิสิตท้ังหมด 10,970 คน  คิดเปนรอยละ 0.04 
 
       ปการศึกษา 2557    มีนิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน  3 คน จากจํานวน 
                      นิสิตท้ังหมด 10,324 คน  คิดเปนรอยละ 0.03 
 
  จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวานิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตมีจํานวนลดลงตามลําดับ  
ท้ังนี้   เนื่องจากตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา ผูปฏิบัติงานภารกิจดานวินัยนิสิตไดจัด
กิจกรรม/โครงการปองปราม  โดยการสงเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีในการเรียนและใหนิสิต
ตระหนักถึงโทษทางวินัยนิสิต  อีกท้ังสรางคุณธรรม  จริยธรรมดานความซ่ือสัตยตอตนเอง
ใหแกนิสิตอยางตอเนื่อง 
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  1.2   นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิต (จํานวน 34 คน) มากกวานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (จํานวน 3 คน)  ตามลําดับดังนี้ 
 
   ปการศึกษา 2552     นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด จํานวน   
                11 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี   8,286 คน 
                            คิดเปนรอยละ 0.13และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิด 
         วินัยนิสิต 1คน จากจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1,517 คน    
         คิดเปนรอยละ 0.07 
 ปการศึกษา 2554   นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน  
                       7 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี  9,706 คน คิดเปน 
         รอยละ 0.07 ไมมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิดวินัยนิสิต 
         ในปการศึกษา 2554 
 ปการศึกษา 2555   นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน  
         5  คน จากจํานวน นิสิตระดับปริญญาตรี  10,046 คน  
         คิดเปนรอยละ 0.05  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิด  
         วินัยนิสิต 1คน จากจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1,603 คน    
         คิดเปนรอยละ 0.06 
 ปการศึกษา 2556   นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน  
         4 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี  9,623 คน คิดเปน 
         รอยละ 0.04 คนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิด     
                      วินัยนิสิต1 คน จากจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1,380 คน   
         คิดเปนรอยละ0.07 คน 
   ปการศึกษา 2553   นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน  
         4 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี  9,406 คน คิดเปน 
         รอยละ 0.04 ไมมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิดวินัยนิสิต 
         ในปการศึกษา 2553    
  ปการศึกษา 2557   นิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน   
                      3 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี  9,155 คน คิดเปน 
        รอยละ 0.03 ไมมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากระทําผิดวินัยนิสิต 
         ในปการศึกษา 2557 

  จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวานิสิตระดับปริญญาตรีกระทําผิดวินัยนิสิตมากกวา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาเหตุเนื่องจาก มหาวิทยาลัยรับนิสิตเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกวา
ระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรีจึงมีแนวโนมการกระทําผิดวินัยนิสิตมากกวาระดับ
บัณฑิตศึกษา  อีกท้ังนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนวัยท่ีมีวุฒิภาวะมากกวานิสิตระดับปริญญาตรี                     
จึงสงผลใหกระทําผิดวินัยนิสิตนอยกวา 
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  1.3   นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิต (จํานวน 26 คน ) มากกวา นิสิตชาย (จํานวน 11 คน) 
ตามลําดับดังนี้ 

  ปการศึกษา 2554     นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตมากท่ีสุด จํานวน 7 คน จากจํานวนนิสิต  
          หญิง 8,383 คนคิดเปนรอยละ 0.08ไมมีนิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต 
          ในปการศึกษา 2554 

 ปการศึกษา  2556    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 5 คน จากจํานวนนิสิต  
            หญิง 8,012 คน คิดเปนรอยละ 0.06 ไมมีนิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต   
          ในปการศึกษา 2556 

 ปการศึกษา 2555    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 4 คน จากจํานวนนิสิต  
         หญิง 8,650 คน คิดเปนรอยละ 0.05 และนิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต  
              จํานวน 2 คน จากจํานวนนิสิตชาย 2,999 คน คิดเปนรอยละ 0.07 

 ปการศึกษา 2552    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 4 คน จากจํานวนนิสิต  
         หญิง 7,125 คน คิดเปนรอยละ 0.06 และนิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต    
                  จํานวน 8 คน จากจํานวนนิสิตชาย 2,678 คน คิดเปนรอยละ 0.30 
 
  ปการศึกษา 2553    นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 3 คน จากจํานวนนิสิต 
         หญิง 8,061 คน  คิดเปนรอยละ 0.04 และนิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต 
         จํานวน 1 คน จากจํานวนนิสิตชาย 2,909 คน คิดเปนรอยละ 0.03 
 
  ปการศึกษา  2557   นิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 3 คน จากจํานวนนิสิต  
         หญิง 7,503 คน  คิดเปนรอยละ 0.04 ไมมีนิสิตชายกระทําผิดวินัยนิสิต 
          ในปการศึกษา 2557 

  จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวานิสิตหญิงกระทําผิดวินัยนิสิตมากกวานิสิตชายสาเหตุ
เนื่องจากในแตละปการศึกษาจํานวนนิสิตท่ีเขามาศึกษามีจํานวนนิสิตหญิงมากกวานิสิตชายและอีก
สาเหตุหนึ่งจากการทํางานดานวินัยนิสิต และขอมูลการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยนิสิต  พบวา  
นิสิตชายมีวิธีการคิดท่ีไมซับซอนเหมือนนิสิตหญิง เชน  การทุจริตการสอบ หากไมไดอานหนังสือกอน
สอบก็จะเขาสอบและจะทําขอสอบเทาท่ีทําไดหรืออาจจะถามเพ่ือนนิสิตขาง ๆ บางบางครั้ง                     
เม่ืออาจารยคุมสอบพบเห็นจะตักเตือนในภาพรวมไมใหกระทํานอกลูนอกทาง สําหรับนิสิตหญิง                   
เม่ือไมมีความพรอมในการสอบ  สวนใหญจะมีความคิดท่ีซับซอนมีการวางแผนทุจริตการสอบ                  
โนตยอเนื้อหารายวิชาท่ีสอบใสไมบรรทัดซ่ึงตัวหนังสือเล็กมากแตมีความพยายามในการจัดทําโนต
แทนการตั้งใจอานหนังสือ  ลักษณะกลาไดกลาเสีย  เม่ืออาจารยคุมสอบพบเห็นเจอเปนหลักฐาน                 
จึงตองนําดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
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  1.4  จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตจําแนกตามคณะท่ีสังกัดพบวา 

  นิสิตคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกระทําผิดวินัยนิสิตสูงสุด จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 54.1 ของจํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตท้ังหมด 37 คน 

  นิสิตคณะนิติศาสตรกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 27 
ของจํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตท้ังหมด 37 คน 

  นิสิตคณะศึกษาศาสตรกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  13.5 
ของจํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตท้ังหมด 37 คน 

  นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกระทําผิดวินัยนิสิตรองลงมา จํานวน 2 คน  คิดเปน
รอยละ 5.4 ของจํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตท้ังหมด 37 คน 

  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรไมปรากฏวากระทําผิดวินัยนิสิต 

 นิสิตสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยไมปรากฏวากระทําผิดวินัยนิสิต 

  จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวานิสิตคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกระทําผิดวินัยนิสิต
มากท่ีสุด รองลงมาจากคณะนิติศาสตร  เนื่องจากสองคณะนี้มหาวิทยาลัยไดรับนิสิตภาคสมทบและ
นิสิตท่ีจบการศึกษาจากระดับวิชาชีพเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี  ซ่ึงนิสิตบางสวนเปนนิสิต               
ท่ีทํางานประจําอยูแลว และตองเรียนไปดวยจึงทําใหนิสิตขาดความพรอมในการเรียนหรือบางคน                  
ก็เรียนไดไมเต็มท่ีเพราะตองทํางานไปดวยทําใหขาดความพรอมในการเรียนสงผลใหเกิดการกระทําผิด
วินัยโดยการทุจริตการสอบ  บางครั้งนิสิตขาดความเคารพอาจารยผูสอนเนื่องจากอาจารยผูสอนและ
นิสิตชวงอายุใกลกัน สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีนิสิตท้ังสองคณะมีสถิตินิสิตกระทําผิดวินัยมาก อาจจะ
เกิดจากอาจารยประจําคณะพบเห็นการกระทําผิดวินัยนิสิตแลวแจงเรื่องการกระทําผิดวินัยของนิสิต
มายังภารกิจดานวินัยนิสิต    ซ่ึงบางคณะอาจจะไมไดแจงโดยอาจจะตักเตือนนิสิตหรือมีกระบวน
พิจารณาการกระทําผิดวินัยของนิสิตเสร็จสิ้นท่ีคณะนั้น ๆ เอง ดังนั้น ในฐานะท่ีทํางานดานวินัยนิสิต
เพ่ือใหสถิติการกระทําผิดของนิสิตทุกคณะลดลงอยางตอเนื่อง  จึงจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีพัฒนา
วินัยใหนิสิต เพ่ือใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ ดานวินัยนิสิต กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับนิสิต 
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมใหกับนิสิต 

1.5 จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตจําแนกตามกรณีความผิด พบวา 

อันดับท่ี 1  นิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีทุจริตการสอบ จํานวน 34 คน จากจํานวนผูกระทําผิด 
วินัยนิสิต ท้ังหมด 37 คน คิดเปนรอยละ  91.89 

 อันดับท่ี 2 นิสิตกระทําผิดวินัยนิสิตกรณีกลาววาจาไมสุภาพตออาจารยผูสอน จํานวน 3 คน จาก
จํานวนผูกระทําผิดวินัยนิสิตท้ังหมด 37 คน  คิดเปนรอยละ 8.11 
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  จากขอมูลดังกลาว จะเห็นได กรณีความผิดสวนใหญเปนการทุจริตการสอบ  เพราะ เม่ือนิสิต
กระทําผิดวินัยการทุจริตการสอบหลักฐานจะชัดเจน และกอนทําการสอบกรรมการคุมสอบไดแจง
นิสิตถึงโทษการทุจริตการสอบแลว  แตนิสิตยังทําการทุจริตการสอบเม่ือกรรมการคุมสอบพบเจอ                 
จึงนําสงใหคณะกรรมการวินัยนิสิตพิจารณา  จากการสอบหาขอมูลเบื้องตนกับนิสิตท่ีทุจริตการสอบ  
นิสิตสวนใหญใหขอมูลวา  สาเหตุท่ีตัดสินใจทุจริตการสอบเพราะอานหนังสือไมทัน  และเห็นเพ่ือน ๆ 
ลอกขอสอบแลวกรรมการคุมสอบไมเห็นเลยทําบาง เพราะในหองสอบมีนิสิตเขาสอบจํานวนหลายคน
แตกรรมการคุมสอบมีจํานวนนอย บางครั้งกรรมการคุมสอบเปนเจาหนาท่ีประจําคณะนิสิตจึงกลา                    
ท่ีจะนําโนตยอท่ีเตรียมไวข้ึนมาลอก จากขอมูลดังกลาว ภารกิจดานวินัยนิสิต ไดหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาวโดยจัดโครงการปองกันการทุจริตการสอบ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการเรียนและให
นิสิตตระหนักถึงโทษทางวินัยนิสิตเม่ือทุจริตการสอบและสรางคุณธรรม จริยธรรมดานความซ่ือสัตย
ตอตนเองใหแกนิสิต  

  1.6  จํานวนนิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตและถูกลงโทษ ตามบทลงโทษของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2553 พบวา 

อันดับท่ี 1    ลงโทษพักการเรียน 1 ภาคเรียน   จํานวน 23  คน  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ    6 2 . 1 6 
อันดับท่ี 2    ลงโทษภาคทัณฑ             จํานวน 13  คน คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ    3 5 . 1 4 
อันดับท่ี 3    ลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษร    จํานวน 1   คน  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ    2 . 7 0 
 
  จากขอมูลดังกลาว  จะเห็นไดวา นิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตสวนใหญจะถูกลงโทษพักการเรียน
จํานวน 1 ภาคเรียน รองลงมา คือ ภาคทัณฑ และลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษร                                   
ซ่ึงการพิจารณาบทลงโทษของคณะกรรมการวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา                    
จะพิจารณาอยางรอบคอบเปนไปในลักษณะใหนิสิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือใหอยู       
รวมกับผูอ่ืนสังคมได เม่ือนิสิตถูกลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย วินัยนิสิต 
พ.ศ. 2553   ฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  จะดูแลนิสิตท่ีถูกลงโทษโดยการใหคําปรึกษาในการอยู
รวมกับเพ่ือนนิสิตคนอ่ืน ๆ  โดยใหนิสิตปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเห็นคุณคาของตัวเอง   

2. ขอเสนอแนะ 

  จากการวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา                     
ปการศึกษา 2552-2557  ผูวิเคราะหมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

  2.1   มหาวิทยาลัยควรสงเสริมความเขาใจเรื่องความมีวินัยในตนเองใหแกบุคลากร                       
ในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยมีจุดประสงคหลัก คือ การให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักและรวมกันพัฒนาความมีวินัยในตนเองใหเกิดข้ึนแกนิสิต 
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  2.2  สงเสริมใหนิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด เชน การรับติดตอ
เฉพาะนิสิตท่ีแตงกายชุดนิสิต หรือ แตงกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ หรือรับติดตอเฉพาะ
นิสิตท่ีมีวินัยในการเขาแถวในการรับบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เปนตน 

  2.3  ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสงเสริมวินัยในตนเองแกนิสิต                 
โดยดําเนินการควบคูไปกับการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ เพราะหากนิสิตขาดวินัย                           
ในการดําเนินชีวิตและเล็งเห็นแตความสําคัญของวิชาการมากไป  จะสงผลใหเกิดปญหาสังคม    
ตาง ๆ ตามมา 

  2.4  จากการวิเคราะหการกระทําผิดวินัยของนิสิต สวนใหญพบวา นิสิตชั้นปท่ี 2 เปนตนไป
จะกระทําผิดวินัยมากกวานิสิตชั้นปท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องจากนิสิตชั้นปท่ี 1 ไดรับการปลูกฝงดานวินัย             
ในตนเองในระดับมัธยมและเม่ือนิสิตชั้นปท่ี 1 เขาสูรั้วมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยไดจัด
โครงการ/กิจกรรม มากมายเพ่ือสงเสริมวินัยใหนิสิตชั้นปท่ี 1 ซ่ึงในความเปนจริงแลวกลุมนิสิต              
ท่ีควรไดรับการปลูกฝงมากท่ีสุดคือนิสิตรุนพ่ี เพราะจะไดเปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิตรุนนอง 
มหาวิทยาลัย ฝายกิจการนิสิต คณะ และทุกฝายท่ีเก่ียวของจึงควรรวมมือกันสงเสริมพัฒนาความ
มีวินัยและการรับผิดชอบตอสังคมใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง 

  2.5 นิสิตท่ีกระทําผิดวินัยนิสิตจะตองไดรับรูวา การกระทําของเขาเปนความผิด ไมวาจะเปน
การกระทําความผิดครั้งแรกหรือการกระทําผิดซํ้า  ไมวาการกระทําผิดนั้นจะรุนแรงหรือไมรุนแรง
ก็ตามเพ่ือใหนิสิตไดตระหนักถึงผลของการกระทํานั้น ๆ วาทําใหสังคมเดือดรอน ซ่ึงจะเปน                 
การชวยนิสิตไดมีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูมากข้ึน   
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  3.  อบรมหลักสูตร   “การสรางเสริมสมรรถนะการบรหิารแผนงาน/โครงการ  ดานการ  
      ดําเนินงาน  การเงิน  การบัญชี และการพัสดุ” วันท่ี 9 มีนาคม 2552  ณ  สํานักงาน 
      กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
          4.  อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาเพ่ือความสําเร็จ  รุนท่ี 36” วันท่ี 11 ธันวาคม  
       2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
  5.  อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไข 
      ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ป 2556” วันท่ี  19  มิถุนายน  2556  สํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  6.  อบรมหลักสูตร   “EQ-AQ  การเสริมสรางประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางาน 
      รุนท่ี 30” วันท่ี 24 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักเสริมศึกษาและ 
      บริการสังคม 
          7.  อบรม “The Asean English Enhancement Programme” 30 พฤษภาคม 2557  
      ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ           
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