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บทคัดย่อ   

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพและปัญหาการการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 128 คน ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2) แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 18 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษามีการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน 
ได้แก่ วินัยต่อประเทศชาติ วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ วินัยต่อตนเอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน โดยปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไข ได้แก่ การกลั่นแกล้ง กล่าวหา ใส่
ร้าย หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง การไม่ช่วยเหลือข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานในการ
ท างานท าให้เกิดความเสียหาย และการไม่รักษาความสามัคคี 2)แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครู ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ได้แก่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
โดยให้ความรู้แบบ“ กรวยประสบการณ์ ตามแนวคิดของ เอดการ์ เดล  2 พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนา
คุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 3 เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ค าส าคัญ: วินัยข้าราชการครู    
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study the conditions and problems of discipline 
revolution and the compliance with teacher government officials’ discipline. The sample included 
128 administrators selected by simple random sampling. The instrument was a 5-point rating scale 
questionnaire. The statistical analysis of data consisted of percentage, Mean, and standard deviation. 
The other purpose of this study was to examine the guidelines for solving the problems of discipline 
revolution and the compliance with teacher government officials’ discipline. The sample included 18 
professionals selected by purposive sampling. The instrument was a 5-point rating scale 
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questionnaire. The statistical analysis of data consisted of Mean and standard deviation.1. The school 
exercised discipline and complied with teacher government officials’ discipline at a high level. The 
diciplines included the discipline for the nation, discipline for people and students, discipline for 
superiors, discipline for the profession, and discipline for the teacher government officials 
themselves. The discipline for colleagues was at a neutral level. The problem needing solutions 
included bullying, accusation, slander or other complaints without the truth, no helping other or co-
workers and no keeping unity, and reconcilation.2. Proper guidelines for solving the problems of 
discipline revolution and the compliance with teacher government officials’ discipline that met the 
creteria were 1) giving training on the knowledge of the discipline, 2) developing leadership of school 
administrators and 3) enforcing the code of ethics of teaching profession. 
Keywords : discipline of teacher government officials 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 การปฏิ รู ปการศึ กษามีความมุ่ งหมายที่ จะจั ด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็น
คนดี มีความสามารถ และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [1] ในสังคมปัจจุบันการ
อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่ งประกอบด้วยคนจ านวนมาก         
มีพื้นฐานความแตกต่ างกัน ยกตัวอย่ าง เ ช่น อายุ 
การศึกษา ความรู้และความนึกคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะ
ท าให้ทุกคนที่มีความต้องการแตกต่างกันใช้ชีวิตในสังคม
ให้ไม่เกิดความสับสนวุ่นวายจึงจ าเป็นต้องมีระเบียบแบบ
แผนควบคุมความประพฤติของบุคคลที่เรียกว่า วินัย [2] 
ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบขอบข่ายของการปฏิบัติงาน เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติของบุคคลใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ เป็นระเบียบ แบบแผน [3] วินัยข้าราชการครู
เ ป็ นปั จ จั ย ส า คั ญที่ ช่ ว ย ให้ ก า รปฏิ บั ติ ร า ชกา ร มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ประสบความส าเร็จในการท างาน [4] 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีสัญญาณบ่งช้ีว่า ข้าราชการ
ครู มีวินัยลดน้อยลง ถึงแม้จะมีแนวทางการส่งเสริมวินัย
ข้าราชการครูแล้ว แต่ก็ยังมีข้าราชการครูที่กระท าผิดวินัย
อยู่ ซึ่งมีการร้องเรียนข้าราชการครูเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ครูคือแบบอย่างที่ดีของนักเรียน โดยรัฐบาลมีนโยบาย 

“โตไปไม่โกง”เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม 
แต่ปัจจุบันยังพบว่าข้าราชการยังมีการกระท าผิดวินัย  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพ และปัญหา การ
ปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต1 เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ น ามาใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัย อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐ ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการปฏิบัติวินัยและการ
รักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
2.2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย มี 2 ข้ันตอน 
3.1. ขั้นศึกษาสภาพ และปัญหาการปฏิบัติวินัยและ
การรักษาวินัยของข้าราชการครู 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ การปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู 
3.2. ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครู  
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 
     5.1 ขั้นศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติวินัย และ
การรักษาวินัยของข้าราชการครู 
          5.1.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชากรใน
การวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 จ านวน 188 คน 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 จ านวน 128 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย(Sample Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับสลาก 
          5.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
เกี่ยวกับระดับสภาพและปัญหาการปฏิบัติวินัย และการ
รักษาวินัยของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบตรวจสอบ
รายการ (Check – list) 
      ตอนที่ 2 สภาพและปัญหา การปฏิบัติวินัย และ
การรั กษาวินั ยของข้ าราชการครู  มี ลั กษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับ
ความเหมาะสมเป็นน้ าหนักคะแนนตามวิธีของ ลิเคิร์ท [5] 
          5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
               1.วิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติ

เชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง 
               2. วิเคราะห์สภาพและปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครู วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่า เฉลี่ ย  (Mean)  และค่ าส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
ออกเป็น 5 ระดับ  
     5.2  ขั้นศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย
และการรักษาวินัยของข้าราชการครู 
           5.2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชากร
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา มีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีประสบการณ์ใน
หน่วยงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 18 คน 
ได้ ม า จากวิ ธี ก า ร เลื อกแบบ เจ าะจ ง  ( Purposive 
sampling) 
          5.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถาม
เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากขั้นศึกษาสภาพ และ
ปัญหา ที่มีปัญหาในระดับปานกลางน ามาศึกษาแนว
ทางแก้ไข โดยผู้วิจัยศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด 

 สภาพ และปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู 
 -  วินัยต่อประเทศชาติ  
 -  วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน  
 -  วินัยต่อผู้บังคับบัญชา  
 -  ผู้วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 
 -  วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี 
 -  วินัยต่อตนเอง  
 

แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติวินัย และการ
รักษาวินัยของข้าราชการคร ู

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
      ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  
       ตอนท่ี 2  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการรักษา
วินัยข้าราชการครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับความเหมาะสมเป็น
น้ าหนักคะแนนตามวิธีของ ลิเคิร์ท [5] 
      5.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          1. วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส ถ า นภ า พของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง 
         2.วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัยและการ
รักษาวินัยข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไป
วิเคราะห์ เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่า
เฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นแต่ละข้อและแต่ละด้าน
ต้องมีค่า เฉลี่ย  ()≥ 4.00 จึงถือว่า เป็นรายการที่
เหมาะสมและความเป็นไปได้ [6] 
 
6. สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
     6.1 สภาพการปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 5ด้าน ได้แก่ วินัยต่อประเทศชาติ 
วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ วินัยต่อตนเอง และอยู่ในระดับปานกลาง 
1 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน  
     6.2 ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 ในภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อประเทศชาติ 

วินัยต่อประชาชน/ผู้เรียน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ วินัยต่อตนเอง และอยู่ในระดับปานกลาง 
1 ด้าน ได้แก่ วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน คือ กลั่นแกล้ง 
กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความ
เสียหาย ขาดความสามัคคี 
     6.3 ผลการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลแนวทาง
แก้ปัญหาการปฏิบัติ วินัย  และการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 สรุปได้ดังนี้ 
          6.3.1 แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการ
รักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านกลั่นแกล้ง กล่าวหา 
หรื อ ร้ อ ง เ รี ยนผู้ อื่ น โ ดยปราศจากความ เป็ นจริ ง           
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และการกระท าผิดวินัย
ในด้านการกลั่นแกล้ง กล่าวหา ร้องเรียน โดยปราศจาก
ความเป็นจริง รองลงมา คือ พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
โดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ และเสริมสร้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
      ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้าน
กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจาก
ความเป็นจริง ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก คือ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และ
การกระท าผิดวินัยในด้านการกลั่นแกล้ง กล่าวหา 
ร้องเรียน โดยปราศจากความเป็นจริงโดยการอบรม 
รองลงมา คือ พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนา
คุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ และเสริมสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
          6.3.2 แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และ
การรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านไม่ช่วยเหลือ 
หรือไม่ปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความเสียหาย  ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และการกระท าผิดวินัย
ในด้านการไม่ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิด
ความเสียหายโดยการอบรม รองลงมา คือ พัฒนาให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
          ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านการ
ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่ปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดความ
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เสียหาย ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก คือ 
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู และการกระท า
ผิดวินัยในด้านการไม่ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานร่วมกันจน
เกิดความเสียหายโดยการอบรม รองลงมา คือ พัฒนาให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
6.3.3 แนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษา
วินัยของข้าราชการครู ด้านขาดความสามัคคี  ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ พัฒนาให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดยพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
เพื่อสร้างความสามัคคี รองลงมา คือ ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูการกระท าความผิดในด้านไม่
รักษาความสามัคคีโดยการอบรม 
          ส่วนความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู ด้านไม่มี
ความสามัคคี ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก คือ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูการ
กระท าความผิดในด้านไม่รักษาความสามัคคีโดยการ
อบรม รองลงมา คือ พัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าโดย
พัฒนาคุณลักษณะผู้น า และการจูงใจ 
 
7. อภิปรายผล 
     7.1 จากการศึกษาสภาพ ปัญหาการปฏิบัติวินัยและ
การรักษาวินัยข้าราชการครู พบว่า ด้านวินัยต่อเพื่อน
ร่วมงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง แต่ครูคือผู้ที่
ต้องอบรมสั่งสอนนักเรียน และเป็นแม่พิมพ์ที่ดีให้กับ
นักเรียน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน โดย
สอดคล้องกับ เฟนตัน-ลีชอร์ [7]  พบว่า สมาชิกที่ดีใน
องค์การท าให้องค์กรพัฒนาขึ้น ดีขึ้น แต่หากมีปัญหาเกิด
ขึ้นกับสมาชิกในองค์กรย่อมท าให้องค์กรเกิดปัญหาขึ้น 
โดยเมื่อข้าราชการครูมีข้อขัดแย้งในด้านการท างานย่อม
ต้องเกิด ปัญหาตามมา โดยปัญหาที่เพื่อนร่วมงานไม่
เ ข้ า ใจกั น เกิ ดจาก ช่วงอายุ  ต าแหน่ ง  การศึ กษา 
ประสบการณ์ในการท างานสอดคล้องกับ สรยา มหากณา
นนท์ ที่กล่าวว่า ครูที่มี อายุ ระดับ การศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่ประสบการณ์การท างาน สถานภาพสมรส และ
ระดับเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาต่อเพื่อนร่วมงานที่
อยู่ในระดับปานกลาง 
     7.2 จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู  พบว่า การให้

ความรู้กับข้าราชการครูเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัย สอดคล้อง
กับแนวคิด ช านาญ  สอนซื่อ [8] กล่าวว่า การให้ความรู้
แก่ข้าราชการครู  ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติอย่างแจ่มแจ้งทั้งข้าราชการ
ครูที่บรรจุใหม่หรือเก่า การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ แจกข้าราชการครู นิเทศงานให้แก่ข้าราชการครู 
จัดให้มีการประชุมเพื่อพบปะสังสรรค์เพื่อให้มีโอกาสรับ
ฟังปัญหา ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการและการ
ช้ีแจงท าความเข้าใจ การส่งเสริมความรู้วินัยข้าราชการ
ครูโดยมุ่งไปที่การสร้างปัจจัยที่ส่งเสริมวินัย โดยใช้การ
สอนพบว่าสอดคล้องกับแนวคิด เอดการ ์ เดล  [5] 
“ กรวยประสบการณ์ ” (Cone of Experiences) 
โดยการแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1.ประสบการณ์ตรง เป็น
ประสบการณ์ขั ้นที่เป็นรูปธรรมมากที ่ส ุดโดยการให้ 
ได้รับประสบการณ์ โดยตรงจากของจริง สถานการณ์
จริง หรือด้วยการกระท าของตนเอง 2. ประสบการณ์
รอง เป็นการเรียนรู ้โดยเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความ
เป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นของจ าลองหรือการจ าลองก็
ได้ 3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการ
แสดงบทบาทสมมติ เพื่อเป  นการจัดประสบการณ์ใน
เรื ่องที ่มีข้อจ ากัดด้วยยุคสมัย เวลา และสถานที ่ 4. 
การสาธิต เป็นการแสดงหรือกระท าประกอบค าอธิบาย
เ พื ่อ ใ ห ้เ ป ็น ล า ด ับ ขั ้น ต อ น ข อ ง ก า ร ก ร ะ ท า นั ้น              
5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการให้ได้รับและเรียนรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที ่อาจเป็นการ
เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็น
ต้น 6. นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การ
จัดป้ายนิเทศ ฯลฯ เพื่อให้สารประโยชน์ และความรู้
แก่ผู ้ชม เป็นการให้ประสบการณ์แก่ผู ้ชมโดยการน า
ประสบการณ์หลายอย ่า งผสมผสานกันมากที ่ส ุด       
7.  โทรทัศน์ โดยใช้โทรทัศน์การสอนเพื ่อให้ข้อม ูล
ความรู ้8.  ภาพยนตร ์ เป ็นภาพที ่บ ันท ึก เ รื ่องราว
เหตุการณ์ลงบนฟิล์มเพื ่อให้ได้ร ับประสบการณ์ ทั ้ง
ภาพและเสียง โดยใช้ประสาทตาและหู  
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง การบันทึกเสียงอาจ
เป็นทั้งในรูปแผ่นเสียงหรือเทปบันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อ
ที่ให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด์ 
ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็สามารถจะเข้าใจ
เนื ้อหาเรื ่องราวได้ เนื ่องจากเป็นการนับหรือดูภาพ
เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องอ่าน 10. ทัศนสัญลักษณ์ เช่น 
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แผนภูมิ แผนสถิติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนความ
เป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้ 
11. ว จนส ัญล ักษณ ์ เ ป ็นประสบกา รณ ์ขั ้นที ่เ ป ็น
นามธรรมมากที่สุด ได้แก่ ตัวหนังสือในภาษาเขียนและ
เสียงของค าพูดในภาษาพูด เมื่อข้าราชการครูพัฒนา
ความรู้วินัยข้าราชการครูตามแนวคิดของ เอดการ์ เดล ก็
จะสามารถยกระดับวินัยข้าราชการครูให้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
ตามมาได้อีกด้วย 
 
8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู ในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต1 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
      8.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน 
ก าหนดนโยบายและเป็นมาตรการในการด าเนินงานการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษาวินัยของ
ข้าราชการครูได้ 
     8.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ในการวางแผน แนวทางก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติวินัย และการรักษา
วินัยของข้าราชการครูได้ 
     8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1สามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติ และรักษาวินัยของข้าราชการครูได้ 
     8.1.4 ครูน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตน ตามการปฏิบัติวินัยและการ
รักษาวินัยของข้าราชการครู 
8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     8.2.1 ควรศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในมุมมองของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
     8.2.2 วิธีการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาควรใช้วิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อเจาะลึกถึงปัญหาที่แท้จริง 
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