
บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา
กลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะตามลําดับ ดังนี ้
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพืน้ที่การศึกษา 
จังหวดัยะลา จาํแนกตามปจจยัอนามัยและปจจยัจูงใจ  

2.  เพื่อศึกษาความแตกตางของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพืน้ที่การศึกษา
จังหวดัยะลา ตามตัวแปรดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ 
 3.  เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 

ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีปจจัยดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ
ตางกันมีขวัญและกําลังใจแตละดานแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
              วิธีดําเนินการวจิยัประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง เครือ่งมือในการวจิัย และ 
การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลาเขต 1 เขต 2 และ
เขต 3 ปการศึกษา 2550 จํานวน 2,749 คน  
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กําหนดกลุมตวัอยาง ใชสูตร ทาโร ยามาเน (Yamane 1973 : 727 - 728) ไดกลุมตัวอยาง  จาํนวน 350 คน 
และทําการสุมแบบงายโดยวธีิการจับฉลาก 
 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลดานประชากรศาสตรและดานสถานการณ 
เปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา   
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายไดที่ไดรับตอเดือน การใชภาษามลายูทองถิ่น  
เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน และสถานที่ตั้งของโรงเรียน  จํานวน 11 ขอ  
   สวนที่ 2 ขอมูลดานสถานการณ  ประกอบดวย การเกดิเหตุการณกับคนใกลชิด 
การเกิดเหตุการณในโรงเรียน การมีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียน  จํานวน 3 ขอ    
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษา
จังหวัดยะลา 10 ดานไดแก นโยบายและการบริหาร การบังคับบัญชา สภาพแวดลอมการทํางาน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความมั่นคงและความปลอดภัย ความสําเร็จ การยกยองในความสําเร็จ 
งานที่ทาทาย ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ความเจริญเติบโตและการพัฒนา ตามแนวคดิทฤษฏีสองปจจัย คือ 
ปจจัยอนามัยและปจจัยจูงใจของ Herzberg  ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยปรับปรุงแกไข ดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ของ วิโรจน  วงคใจ (2545 : 91-97)  อุษณยี  สงเสริมพงษ (2545 : 94-100) และ เกยีรติพันธ  หนูทอง (2549 : 130-137)  
จํานวน 84 ขอ 
 ตอนที่ 3 คําถามเปนแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูใน
เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลา 
 
3.  วิธีการเก็บขอมูล 
 
 การดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้                    
 3.1  ขอหนังสือรับรองจากภาควิชาพลศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี ทาํหนังสือขอความรวมมือไปยังสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวดัยะลา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง  
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 3.2  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน 350 ฉบับไปใหแกครูในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลาและสงคืนผูวิจัยทางไปรษณียภายในเวลาที่กําหนดโดยใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมลู ในระหวางเดือน มกราคม  2551  
 3.3  ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทุกฉบับ 

3.4  วิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ HSD (Honestly 
Significant Difference)  
 3.5  วิเคราะหเนื้อหา คําถามปลายเปดเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู
ในเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวัดยะลาโดยนําเสนอเปนภาพรวม 
 
สรุปผลการวิจัย     
 
 จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลา  
สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1.  ครูในเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวัดยะลาโดยรวม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน จาํแนกเปน
รายดานจํานวน 9 ดาน มรีะดับขวัญและกาํลังใจอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนดานความเจริญเติบโต 
และการพฒันา  มีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดบัมาก   
 2. การหาความแตกตางโดยการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขต
พื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลา ตามตวัแปร เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา วุฒทิางการศกึษา 
ประสบการณในการทํางาน รายไดทีไ่ดรับตอเดือน การใชภาษามลายูทองถ่ิน เขตพืน้ทีก่ารปฏิบัติงาน 
สถานที่ตัง้ของโรงเรยีน การเกดิเหตกุารณกบัคนใกลชิด การเกิดเหตุการณในโรงเรียน และการมเีจาหนาที่
รักษาความสงบในโรงเรียน  พบวา   
     2.1  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามีเพศตางกนั โดยรวมมขีวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกนั เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  ดานนโยบายและการบรหิาร ดานการยกยองในความสําเร็จ 
ดานความเจริญเติบโตและการพัฒนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดานนโยบายและการบริหาร 
เพศชายมีคาเฉลี่ย(Χ =3.50)สูงกวาเพศหญิง(Χ =3.32) ดานการยกยองในความสําเร็จ เพศชายมีคาเฉลี่ย
(Χ =3.21)สูงกวาเพศหญิง(Χ =3.07) ดานความเจรญิเติบโตและการพัฒนาเพศชายมีคาเฉลีย่(Χ =3.67)
สูงกวาเพศหญิง(Χ =3.48) สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง 
     2.2  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามีอายุตางกนั โดยรวมมขีวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น กลุมอายุ 20 - 30 ป  มีขวัญ
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และกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมอายุ 51 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคญั
ที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง 
     2.3  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามสีถานภาพสมรสตางกนั  โดยรวมมขีวัญและกาํลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ครูที่มีสถานภาพโสดมีขวัญและกาํลังใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ดานความ
มั่นคงและความปลอดภัย ครูที่มีสถานภาพโสดมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานภาพ
สมรส อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ดานงานที่ทาทาย  ครูที่มีสถานภาพโสด มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวาสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดานความเจริญเติบโต
และการพฒันา ครูที่มีสถานภาพโสดมขีวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสงูกวาสถานภาพหยาราง/หมาย/
แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง 
     2.4  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีศาสนาตางกัน โดยรวมมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการบังคับบัญชาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ครูที่นับถือศาสนาอิสลามมีคาเฉลี่ย(Χ =3.29)สูงกวาครูที่นับถือศาสนาพุทธ 
(Χ =3.07) สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง 
     2.5  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามภีมูิลําเนาตางกนั โดยรวมและรายดานมขีวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนนี้ พบวา  ครูที่มีภูมลํิาเนาในพืน้ทีห่รือนอกพื้นที ่3 
จังหวดัชายแดนภาคใตยอมมคีวามเขาใจและคุนเคยกับวิถีชีวิตของประชาชนในแถบที่ตนเองปฏิบัติงาน
เปนอยางดี เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณความไมสงบในปจจุบันสงผลทําใหขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกนั   
     2.6  ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีวฒุิทางการศกึษาตางกัน โดยรวมและรายดานมขีวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนเชนนี้ พบวา  ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สวนใหญ
ไมวาจะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวาปริญญาตรี ไมสงผลทําใหขวัญและกาํลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน   
     2.7  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีประสบการณในการทํางานตางกัน โดยรวม
มีขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงานไมแตกตางกัน  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ครูที่มีประสบการณในการทาํงานนอยกวา 2 ป  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สูง
กวากลุมครูที่มปีระสบการณในการทํางานมากกวา 6 ป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไม
แตกตาง 
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     2.8  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามีรายไดทีไ่ดรับตอเดือนตางกนั  โดยรวมและรายดาน
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนนี้ พบวา รายไดถือเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวติ  ตลอดจนความรูสึกมัน่คงในหนาทีก่ารงาน ประกอบกับปญหาทีเ่กดิขึน้ใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต  สงผลทําใหครูที่มีรายไดทีไ่ดรับตอเดอืนตางกนั มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน   
     2.9  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีการใชภาษามลายูทองถิ่นตางกัน  โดยรวม
และรายดานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั  ผลการวิจัยเปนเชนนี้ พบวา  การปฏิบัติงาน
ในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต  สวนหนึง่เกิดจากความไมเขาใจในภาษาที่ใชในการสื่อสารซึ่งกัน
และกันระหวางครูกับผูปกครองและนักเรียนกับครู โดยภาษาจะเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจ 
ดังนั้นการใชภาษามลายูทองถ่ินควบคูกับภาษาไทยในการปฏิบัติงานไมสงผลทําใหขวญัและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน   
    2.10  ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีเขตพื้นที่การปฏิบัติงานตางกัน  โดยรวมมี 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2 มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏบิัติงานเขต 1 อยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .05  และสูงกวาครูใน
เขตพืน้ทีก่ารปฏิบัติงานเขต 3  อยางมนีัยสําคัญที่ระดบั .001 และครูในเขตพื้นที่การปฏบิัติงานเขต  1 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานนโยบายและการบริหาร ครูในเขตพื้นที่การปฏบิัติงานเขต 1 มี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 
ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
เขต 3 อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .001 ดานการบังคับบัญชา  ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 1 และครูใน
เขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2  มีขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานสูงกวาครูในเขตพืน้ทีก่ารปฏิบัติงาน
เขต 3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 
1 และครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพืน้ที่
การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .001  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ครูในเขตพื้นทีก่าร
ปฏิบัติงานเขต 2 มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 1 อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 1 และครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน 2  มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครใูนเขตพื้นทีก่ารปฏบิัติงานเขต 3 อยางมนีัยสําคัญที่ระดบั .001 
ดานความมัน่คงและความปลอดภัย  ครูในเขตพื้นที่การปฏิบตัิงานเขต 2 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาครใูนเขตพื้นทีก่ารปฏบิัติงานเขต  3 อยางมีนยัสําคญัที่ระดับ .05 ดานการยกยองในความสําเรจ็  
ครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงานเขต 2 และครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบตัิงานเขต 1 มีขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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สูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ดานงานทีท่าทาย  ครูในเขต
พื้นที่การปฏิบัติงานเขต  2  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงานเขต 
3 อยางมนีัยสําคัญที่ระดบั .01 ดานความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ครูในเขตพืน้ที่การปฏิบัตงิานเขต 1 มีขวญั
และกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
และครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2 มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่
การปฏิบัติงานเขต 1 และสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
ดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา ครูในเขตพืน้ที่การปฏิบัติงานเขต 1 มีขวัญและกําลังใจในการ
สูงกวาครใูนเขตพื้นทีก่ารปฏบิัติงานเขต  3  อยางมีนยัสําคญัที่ระดับ .05 และครูในเขตพืน้ที่การศกึษาเขต  2 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานสูงกวาครใูนเขตพืน้ที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .01 
     2.11  ครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลามสีถานที่ตัง้ของโรงเรยีนตางกนั โดยรวมมขีวญัและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .05 สถานที่ตั้งของโรงเรยีนตั้งอยูนอกตวั
เมืองมีคาเฉลี่ย(Χ =3.19)สูงกวาสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยูในตวัเมืองที่มีคาเฉลี่ย(Χ =3.03) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา  มีจํานวน 3  ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมการทํางานและดานงานที่ทาทาย
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .05 ดานสภาพแวดลอมการทํางานมีสถานที่ตัง้ของโรงเรียนตัง้อยู
นอกตวัเมอืงมคีาเฉลีย่(Χ =3.20)สูงกวาสถานทีต่ั้งของโรงเรยีนที่ตั้งอยูในตวัเมอืงมีคาเฉลี่ย(Χ =2.98) และ
งานที่ทาทายมสีถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยูนอกตวัเมืองมีคาเฉลี่ย(Χ =3.02) สูงกวาสถานที่ตั้งของ
โรงเรยีนทีต่ั้งอยูในตวัเมืองมคีาเฉลีย่(Χ =2.74) สําหรับดานความรับผิดชอบเพิ่มขึน้แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .001 ดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยูนอกตัวเมืองมีคาเฉลี่ย
(Χ =2.99)สูงกวาสถานที่ตัง้ของโรงเรยีนที่ตั้งอยูในตวัเมืองมีคาเฉลีย่(Χ =2.65) สวนดานอืน่  ๆไมแตกตาง 
          2.12  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีการเกิดเหตุการณกับคนใกลชิดตางกัน โดยรวม
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการยกยอง
ในความสําเร็จ  กลุมพอ แม  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานการยกยองในความสําเร็จสูงกวา
กลุมญาติพี่นองและกลุมเพื่อนสนิท อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง 
     2.13  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีการเกิดเหตุการณในโรงเรียนตางกนั  โดยรวมมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานแตกตางกนั กลุมครใูนโรงเรยีนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวญัและกาํลังใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูที่ไมมีเหตุการณในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และกลุมครูในโรงเรียน
ที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบยงิ อยางมีนยัสําคัญที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการบังคับบัญชา กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูที่ไมมีเหตุการณในโรงเรียน อยางมีนยัสําคญัที่ระดับ .05 และ
กลุมครูโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบยงิ 
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อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล  กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ดานงานที่ทาทาย กลุมครูในโรงเรียนที่
ถูกลอบวางเพลงิมีขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานสูงกวากลุมครูที่ไมมีเหตุการณในโรงเรียนและสูงกวา
กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดานความรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น กลุมครูใน
โรงเรยีนที่ถูกลอบวางเพลิงมขีวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูที่ไมมีเหตกุารณในโรงเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และกลุมครทูี่ไมมีเหตุการณในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวากลุมครใูนโรงเรียนที่ถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และกลุมโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตาง 

     2.14  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียนตางกัน  
โดยรวมและรายดานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนเชนนี้ พบวา  
สถานศึกษาที่มีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนไมสงผลทําใหขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครูแตกตางกัน   
 
การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลา  
สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้ 
 1.  ผลจากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดยะลา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจําแนกเปนรายดานจํานวน 9 ดาน มีระดับขวัญ
และกําลังใจอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนดานความเจริญเตบิโตและการพฒันา มีระดับขวัญและกําลังใจอยู
ในระดับมาก  สําหรับผลการวิจัยจําแนกเปนรายดานจํานวน 9 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร   
ดานความสัมพนัธระหวางบุคคล ดานความสําเร็จ ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
ดานการยกยองในความสําเร็จ ดานความมัน่คงและความปลอดภัย ดานงานที่ทาทาย และดานความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น พบวา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของกาญจนา วสุสิริกุล (2540) ไดทํางานวิจัยเร่ืองขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวา ระดับขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมของขาราชการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสาย
วิชาการอยูในประดับปานกลางและสอดคลองกับผลงานวิจัยของชัชวาล  แกวจันดี (2540) ไดศึกษากําลัง
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ขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
พบวา ระดับกาํลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
สอดคลองกับผลงานวิจยัของบุษยมาศ  ลานมา (2542) ไดศึกษากําลังขวัญในการทํางานของขาราชการตํารวจ 
ที่ปฏิบัติงานในงานฝายอํานวยการของกองบังคับการอํานวยการตํารวจภธูร ภาค 6 พบวา กําลังขวัญใน
การปฏิบัติงานในฝายอํานวยการของขาราชการตํารวจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีกําลัง
ขวัญดานความตั้งใจในการทํางานมากที่สุดและนอยที่สุดในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลงานวิจยัของมนูญ  จนัทรสุข (2544) ไดทํางานวจิยัเร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูในโรงเรียนเสี่ยงภัยและกันดารจังหวัดยะลา พบวา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีขวัญกําลังใจ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับ พบวา ดานความพึงพอใจในงาน ดานความ
มีสัมพันธภาพ ดานความมัน่คงปลอดภยัมขีวัญกาํลังใจอยูในระดบัที่สูง ดานความกาวหนาในอาชีพ ดาน
สภาพการทํางาน  ดานการยอมรับนับถือและดานสวัสดิการที่ไดรับมีขวญักําลังใจอยูในระดับปานกลาง
และสอดคลองกับผลงานวิจยัของเกียรติพันธ  หนูทอง (2549) ไดทํางานวิจยัเร่ืองขวญัการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในสาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัปตตานี พบวา ระดับขวัญการปฏิบัติงาน
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานีอยูในระดับปานกลางและยัง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของนุชลี  โพธิวรากร (2549) ไดทํางานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนํา ความพึงพอใจใน
การทํางานและขวัญกําลังใจในการทํางานของพนักงานบรษิัทหลักทรัพยยานถนนราชดําริกรุงเทพมหานคร 
พบวา  พฤติกรรมผูนํามีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับขวัญกําลังใจในการทํางานโดยมีความสัมพันธ 
ในระดบัปานกลาง  สวนดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา  มีระดับขวญัและกําลังใจอยูในระดับมาก
เนื่องจากครูในสถานศึกษามีโอกาสไดรับการพิจารณาผลงาน ความกาวหนาอยางเทาเทียมกนัโดยยึดหลักการ
ปฏิบัติหนาที่การงานและผูบริหารเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถเต็มที่ ที่สําคัญอาชีพ
ครูมีเกียรติ ช่ือเสียงและมีโอกาสกาวหนา สําหรับผลการวิจัยจําแนกเปนรายดานจํานวน 9 ดาน คือ 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความสําเร็จ ดานการบังคับบัญชา 
ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานการยกยองในความสําเร็จ ดานความมั่นคงและความปลอดภัย  ดานงานที่
ทาทายและดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น มขีวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง   
 ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันนี้ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ยังมี
ปจจัยตางๆ ที่ไมเอื้อตอการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากสถานการณ
ความไมสงบที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  การปรับปรุงโครงสรางระบบการบริหารงาน อัตรากําลัง 
ตําแหนงหนาทีค่วามรับผิดชอบ การจัดการดานสวัสดิการ วัสดอุุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ   เพิม่ขึ้น มี
นโยบายที่ชัดเจน และกําหนดขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบตามความรูความสามารถ  การประเมินผล
มีความยุติธรรม  ส่ิงเหลานี้นาจะมีผลตอขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูใหดีเพิ่มขึ้นได  ดงัที่
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ศจี  อนันตนพคุณ (2542 : 64-65) ไดกลาววา ขวัญกาํลังใจเปนสิ่งสําคัญตอความมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่การงานของแตละคนเปนอยางมาก คนมีความรูความสามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณ
เครื่องใชอยางดีและเพียงพอก็ยังไมเปนหลักประกันไดวา ผลงานที่ไดรับจะมีคุณภาพและปริมาณ
สูงสุดดังที่คาดหวังไวแตกย็ังขึ้นอยูกับวา คนๆ นั้นมีความกระตือรือรน มีความพึงพอใจในงานที่ทําและ
ขึ้นอยูกับความตั้งใจที่จะรวมกับหมูคณะไดมากนอยเพียงใดอีกดวย นั้นแสดงวาขวัญของบุคคลหรือกลุม
บุคคลมีความสําคัญตอการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ดังที่วัฒนา  มหิพันธ (2544 : 12) ได
กลาววา ขวัญและกาํลังใจนัน้มอิีทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูปฏิบัติงาน
ในองคกรที่เปนขาราชการ ถามีขวัญและกําลังใจไมดีแลวก็ยอมจะนํามาซึ่งความเสื่อมและหยอนสมรรถภาพ
ในการปฏิบัตหินาที่อันจะสงผลกระทบตอประชาชนเปนอยางมาก จากเหตุผลขางตนทําใหครูบางสวน 
ขาดกําลังใจในการทํางานจึงสงผลตอขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางและ
สอดคลองกับพรนพ  พุกกะพันธุ (2544 : 229) ไดกลาวถึงวิธีการสรางเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ใหเพิ่มขึ้นนั้นสามารถดําเนินการไดโดยการสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน  วางมาตรการและสรางเครื่องมือ
สําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน เงินเดือนและคาจาง ความพึงพอใจในงานที่ทํา และความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากบัผูใตบงัคับบัญชา  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏี Herzberg (1959 : 60 - 63) ไดกลาวถึงปจจยั
อนามัย (สภาพแวดลอม) เปนปจจัยในการสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลอยูตลอดเวลา ปจจัยจูงใจ
(ลักษณะงาน) เปนปจจยัที่เกีย่วของกบังานโดยตรง ทําใหรักงานและชอบงาน ทําใหปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถทํางานไดผลสําเร็จและมีประสิทธภิาพสูง
บรรลุเปาหมายขององคการบคุคลหรือกลุมผูปฏิบัติงานกจ็ะตองบรรลุเปาหมายของตนเอง จงึจะทาํให
เกิดขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ผลการศึกษาความแตกตางโดยการเปรียบเทียบขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของ
ในเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวดัยะลา ตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิลําเนา วุฒทิางการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน  รายไดที่ไดรับตอเดือน การใชภาษามลายูทองถ่ิน เขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงาน 
สถานที่ตั้งของโรงเรียน การเกิดเหตุการณกับคนใกลชิด การเกิดเหตุการณในโรงเรียน และการมี
เจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียน  พบวา 
     2.1 ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามีเพศตางกนั โดยรวมมขีวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกนั เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานนโยบายและการบรหิาร ดานการยกยองในความสําเร็จ 
ดานความเจริญเติบโตและการพัฒนาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 เพศชายมีขวญัและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหาร ดานการยกยองในความสําเร็จ ดานความเจริญเติบโตและ
การพัฒนาสูงกวาเพศหญิง สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
และสอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ  ทับทิมรณยุทธ (2547) ไดทํางานวิจัยเร่ืองขวัญและกาํลังใจ
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การปฏิบัติงานของขาราชการสาํนักงานตรวจบญัชีกองทัพบก พบวา เพศตางกันมีระดับขวญัและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน  ผูวิจัยมีความเหน็วา ในปจจุบันครูที่อยูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไม
วาเพศหญิงหรือเพศชายเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันสงผลทําใหขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
     2.2  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามีอายุตางกนั โดยรวมมขีวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น กลุมอายุ 20 - 30 ป  มี 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมอายุ 51 ป ขึ้นไป อยางมี 
นัยสําคัญที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวและ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของจิรชาติ  เจริญศรี (2541) ไดศึกษากําลังขวัญใจในการปฏิบัติหนาที่ 
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการปกครองโรงเรียนนายรอยตํารวจ พบวา 
อายุ ตางกัน มีระดับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ
บุษยมาศ  ลานมา (2542) ไดศึกษากําลังขวญัในการทํางานของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในงาน
ฝายอํานวยการของกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธร ภาค 6 พบวา อายุ ตางกัน มรีะดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกนั ผูวิจัยมีความเหน็วา อายุมีสวนสาํคัญในการสรางปฏิสัมพันธกับ
ประชาชนโดยเฉพาะในเขตพืน้ที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ปฏิบัติงาน สวนใหญกลุม
อายุ 20 – 30 ป สามารถสรางปฏิสัมพันธกับประชาชนในชุมชนหรือบริเวณเขตพื้นที่ปฏิบตัิงานไดดกีวา
กลุมอายุที่นอยกวาหรือมากกวา 20 - 30 ป เนื่องจากเปนวยัที่สามารถเขากับผูอ่ืนไดดีโดยเฉพาะประชาชนใน
ชุมที่ตนเองปฏิบัติงานทําใหเขาใจกันไดงายขึ้น 
     2.3  ครูในเขตพื้นทีก่ารศกึษาจังหวดัยะลามสีถานภาพสมรสตางกนั  โดยรวมมขีวัญและกาํลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05   ครูที่มีสถานภาพโสดมีขวญัและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ดานความมั่นคง
และความปลอดภยั  ครูที่มีสถานภาพโสด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานภาพสมรส 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  ดานงานที่ทาทาย  ครูที่มีสถานภาพโสด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
ครูที่มีสถานภาพโสดมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05  สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตาง ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
จากการศึกษาคนควาพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของชยธร  กิ่งสกุล (2543) ไดศึกษากําลังขวัญใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรงุเทพจํากดั (มหาชน) ในจังหวัดอบุลราชธานี พบวา สถานภาพ
สมรสตางกัน  มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวจิัยของ
ภาคภูมิ  ทับทิมรณยุทธ (2547) ไดทํางานวิจยัเร่ืองขวัญและกาํลังใจการปฏิบตัิงานของขาราชการ สํานกังาน
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ตรวจบัญชีกองทัพบก พบวา สถานภาพสมรสตางกัน มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
ผูวิจัยมีความเห็นวา ครูที่มีสถานภาพโสดมีภาวะจิตใจทีม่ั่นคงในหนาที่การงานที่ตนเองปฏิบัติ เมือ่
ประสบปญหาตางๆ จึงไมตองกังวลมาก เนือ่งจากยังไมมภีาระที่จะตองรับผิดชอบ ซ่ึงมีผลตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาครูทีม่ีสถานภาพสมรสและสถานภาพอื่นๆ  
     2.4  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีศาสนาตางกัน โดยรวมมีขวัญและกําลังใจใน 
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการบังคับบัญชาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูที่นับถือศาสนาอิสลามมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
ครูที่นับถือศาสนาพุทธ สวนดานอื่นๆ ไมแตกตาง  ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวสอดคลอง
กับงานวจิัยของมนูญ  จันทรสุข (2544) ไดศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน
เสี่ยงภยัและกนัดารจังหวดัยะลา พบวา ศาสนาตางกนัมีระดบัขวญัและกาํลังใจไมแตกตางกนั ผูวิจยัมีความเห็น
วา  ครูที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลายอมที่จะเขาใจในวิถี
ชีวิตของประชาชนในทองถ่ินที่ตนเองปฏิบัติงานเปนอยางดี รวมทั้งการใหเกียรติซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติ
ภารกิจสวนตวัของแตละศาสนา เชน ศาสนาพุทธเขาวัด ฟงธรรม  ศาสนาอิสลาม การละหมาดตามหลักของศาสนา 
ซ่ึงแตละศาสนามีวัฒนธรรมเปนของตนเองไมมีการกาวกายซึ่งกันและกัน จึงไมมีความขัดแยงกัน 
เมื่อเปรียบกับสถานการณที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะการลอบทํารายครูไมวา
ครูจะนับถืออิสลามหรือศาสนาพุทธกจ็ะเปนกลุมเปาหมายหลักเชนเดียวกันจึงสงผลทําใหขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูแตกตางกัน 
      2.5  ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีภมูิลําเนาตางกัน โดยรวมและรายดานมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยเปนเชนนี้ พบวา  ครูที่มีภูมลํิาเนาในพืน้ทีห่รือนอกพื้นที ่3 
จังหวดัชายแดนภาคใตยอมมคีวามเขาใจและคุนเคยกับวิถีชีวติของประชาชนในแถบที่ตนเองปฏิบัติงาน
เปนอยางดี เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณความไมสงบในปจจุบันสงผลทําใหขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  ซ่ึงการผลวิจัยไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวและไมสอดคลองกับ
งานวิจยัของชาญ  สกุลพอง (2542) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรยีน
ตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ภมูิลําเนาเดิมตางกันมีระดบัขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันผูวิจัยมีความเห็นวา ครูที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ที่ตางกันยอมมีความเขาใจและคุนเคยกับวิถีชีวติ
ของประชาชนในแถบที่ตนเองปฏิบัติงานเปนอยางดี เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณความไมสงบใน
ปจจุบันสงผลทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   
      2.6  ครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดยะลามีวุฒิทางการศึกษาตางกนั โดยรวมและรายดาน มี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวและไม
สอดคลองกับงานวิจยัของภาคภูมิ  ทับทิมรณยุทธ (2547) ไดทํางานวิจยัเร่ืองขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน
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ของขาราชการสํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก พบวา วุฒทิางการศึกษาตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจ
แตกตางกนั ผูวิจัยมีความเหน็วา ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สวนใหญไมวาจะมวีุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี
หรือต่ํากวาปรญิญาตรี ไมสงผลทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน   
      2.7  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีประสบการณในการทํางานตางกัน โดยรวม
มีขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงานไมแตกตางกัน  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 2 ป  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สูง
กวากลุมครูที่มปีระสบการณในการทํางานมากกวา 6 ป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  สวนดานอื่นๆ ไม
แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจยัของคมสันต  วัฒนบารมี 
(2546) ไดทํางานวิจัยเร่ืองปจจัยทางดานขวัญกําลังใจที่มีผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยสํานักงานใหญ พบวา ประสบการณ
ในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจแตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ครูที่มีประสบการณ
ในการทํางานนอยกวา 2 ป  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สูงกวาครูที่มีประสบการณในการทาํงาน
มากกวา 6 ป นัน้สวนใหญเปนครูที่เขามาใหม ซ่ึงมีความมุงมั่นและทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มที่
โดยไมกลัวตอสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น ยอมสงผลทําใหมีขวญัและกําลังใจในการทํางานมี
มากกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 6 ป  โดยกลุมครูที่มีประสบการณมากอาจจะหวาดกลัว
กับสถานการณที่เกดิขึ้นทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางานนอยลง 
      2.8  ครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลามรีายไดทีไ่ดรับตอเดอืนตางกนั โดยรวมและรายดาน
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
และไมสอดคลองกับงานวิจัยของชยธร  กิ่งสกุล (2543) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา รายไดทีแ่ตกตางกันมีระดับ
ขวัญและกําลังใจแตกตางกัน  ผูวิจัยมีความเห็นวา  รายไดที่ครูไดรับตอเดือนถือเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  
ตลอดจนความรูสึกมั่นคงในหนาทีก่ารงาน ประกอบกบัปญหาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  
จึงสงผลทําใหครูที่มรีายไดทีไ่ดรับตอเดือนตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   
      2.9  ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีการใชภาษามลายูทองถ่ินตางกันโดยรวมและ
รายดานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
แตไมสอดคลองกับงานวจิัยของมนูญ  จันทรสุข (2544) ไดศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูในโรงเรียนเสี่ยงภัยและกนัดารจังหวดัยะลา พบวา ความสามารถในการใชภาษามลายู
ทองถ่ินตางกัน มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผูวิจยัมีความเห็นวา การปฏิบัติงาน
ในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต  สวนหนึง่เกิดจากความไมเขาใจในภาษาที่ใชในการสื่อสารซึ่งกัน
และกัน ระหวางครูกับผูปกครองและนักเรียนกับครู โดยภาษาจะสื่อกลางในการสรางความเขาใจ การใช
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ภาษามลายูทองถ่ินควบคูกับภาษาไทยในการปฏิบัติงานในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต จงึเปนสิ่งสําคัญ 
โดยเฉพาะครูที่สามารถใชภาษามลายูในการสื่อสารกับผูเรียนไดจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจไดดีขึ้น 
สวนครูที่ยังไมสามารถใชภาษามลายใูนการสื่อสารไดนั้น ปจจุบนัรัฐบาลมีการแกไขโดยการจดัอบรม
สําหรับครูกอนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนัน้ครูที่มีความสามารถในการใชภาษามลายูทองถ่ินหรือครูที่
ไมสามารถใชภาษามลายไูดไมสงผลทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน    
      2.10  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีเขตพื้นที่การปฏิบัติงานตางกัน  โดยรวมมี 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2 มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏบิัติงานเขต 1 อยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .05  และสูงกวาครูใน
เขตพืน้ทีก่ารปฏิบัติงานเขต 3  อยางมนีัยสําคัญที่ระดบั .001 และครูในเขตพื้นที่การปฏบิัติงานเขต 1 มี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานสงูกวาครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั  
.001 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานนโยบายและการบริหาร ครูในเขตพืน้ทีก่ารปฏิบัติงานเขต 1 มี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 
ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
เขต 3 อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .001 ดานการบังคับบัญชา  ครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงานเขต 1 และครูใน
เขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2  มีขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงาน
เขต 3  อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .001  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 
1 และครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพืน้ที่
การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .001  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ครูในเขตพื้นทีก่าร
ปฏิบัติงานเขต 2 มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 1 อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 ค รูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 1 และครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน 2  มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
ดานความมัน่คงและความปลอดภัย  ครูในเขตพื้นที่การปฏิบตัิงานเขต 2 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ดานการยกยองในความสําเร็จ  
ครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงานเขต 2 และครูในเขตพื้นทีก่ารปฏิบตัิงานเขต 1 มีขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาครใูนเขตพื้นทีก่ารปฏบิัติงานเขต 3  อยางมนีัยสําคัญที่ระดบั .01 ดานงานที่ทาทาย  ครูในมเีขตพืน้ที่
การปฏิบัติงานเขต  2  มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสงูกวาครใูนเขตพื้นทีก่ารปฏิบัติงานเขต 3 อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ครูในเขตพืน้ที่การปฏิบัติงานเขต 1 มขีวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ
ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 2 มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน
เขต 1 และสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเขต 3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ดานความเจริญเติบโต
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และการพัฒนา  ครูในเขตพืน้ที่การปฏิบัติงานเขต 1 มีขวัญและกําลังใจในการสูงกวาครูในเขตพื้นที่
การปฏิบัติงานเขต  3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และครูในเขตพื้นที่การศึกษาเขต  2 มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวาครูในเขตพื้นที่การปฏบิัติงานเขต 3  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  ผลการวิจยัเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับงานวิจยัของเกยีรติพนัธ  หนทูอง (2549) ไดทาํงานวิจยั เร่ืองขวัญการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจงัหวดัปตตานี พบวา สถานที่ปฏิบัตงิาน
ตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจแตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา  ครูในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานแตกตางกนั สวนใหญเกดิจากปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตที่มีการลอบทํารายครูในระหวางเดนิทางไปปฏิบัติงานในบางพืน้ที่ จึงสงผลทําใหครูที่อยูใน
เขตพื้นที่การปฏิบัติงานที่เปนพื้นที่เสี่ยงทําใหขวัญและกาํลังใจลดนอยลง จากปจจัยดังกลาวสงผล
ทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกนั 
      2.11  ครูในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัยะลามสีถานที่ตัง้ของโรงเรยีนตางกนั โดยรวมมีขวญัและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยสถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู
นอกตัวเมืองมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยูในตัวเมือง 
เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมการทาํงานและดานงานที่ทาทายแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05  ดานสภาพแวดลอมการทํางานและงานที่ทาทาย พบวา สถานที่ตั้งของโรงเรียน
ตั้งอยูนอกตวัเมืองมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ตัง้อยูในตวัเมือง  
สําหรับดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .001 โดยดานความรับผิดชอบ
เพิ่มขึน้มีสถานที่ตั้งของโรงเรยีนตั้งอยูนอกตวัเมืองมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสงูกวาสถานที่ตัง้
ของโรงเรยีนทีต่ั้งอยูในตวัเมอืง สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตาง ซ่ึงผลการวิจยัเปนไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว  
แตไมสอดคลองกับงานวจิัยของ วิชัย  ครองยุติ (2541) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
อําเภอเขื่อนในจังหวดัอุบลราชธานี พบวา ระยะทางจากบานพักถึงโรงเรียนตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจ
ไมแตกตางกนัผูวิจยัมีความเห็นวา ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในตัวเมือง หรือสถานศกึษาที่
ตั้งอยูนอกตวัเมอืง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบนัในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต เนื่องจากการ
ลอบทํารายครูนั้นไมไดคํานึงวาสถานศึกษาจะอยูในตวัเมืองหรือนอกตัวเมอืงก็มีการลอบทํารายเชนเดียวกัน 
จึงสงผลทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   
      2.12  ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีการเกิดเหตุการณกับคนใกลชิดตางกัน โดยรวม
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการยกยองใน
ความสําเร็จ  กลุมพอ แม  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานการยกยองในความสําเร็จสูงกวากลุม
ญาติพี่นองและกลุมเพื่อนสนิทอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตาง ซ่ึงผลการวิจยั
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เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  ผูวิจัยมีความเห็นวา ปจจุบนัสถานการณความไมสงบในพืน้ที่ 3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต สงผลทาํใหครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา เกิดความหวาดกลัว
กับสถานการณที่เกดิขึ้น ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งมาจากสถานการณที่เกิดขึน้กับคนใกลตวั ทําใหครูบาง
ครอบครวัขาดเสาหลกัในการดูแลครอบครวั จึงสงผลทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานลดนอยลง  
      2.13  ครูในเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัยะลามีการเกิดเหตุการณในโรงเรียนตางกนั  โดยรวม
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูที่ไมมีเหตุการณในโรงเรียนอยางมีนัย สําคัญที่ระดับ .05 และกลุมครู
ในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบยิง 
อยางมีนยัสําคญัที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการบังคบับัญชา กลุมครูในโรงเรยีนที่
ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูที่ไมมีเหตกุารณในโรงเรียน อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  และกลุมครูโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวากลุมครใูนโรงเรียนถูกลอบยิง  อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .01  ดานสภาพ แวดลอมการทํางาน  กลุม
ครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบ
ยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนถูกลอบยิง  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001  
ดานงานที่ทาทาย  กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุม
ครูที่ไมมีเหตุการณในโรงเรียนและสูงกวากลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05  
ดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น กลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวากลุมครทูี่ไมมีเหตกุารณในโรงเรยีนอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 และกลุมครูทีไ่มมีเหตกุารณ
ในโรงเรียนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครูในโรงเรียนที่ถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคญั
ที่ระดับ .05 และกลุมโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวากลุมครู
ในโรงเรียนที่ถูกลอบยิง อยางมีนัยสําคัญที่ระดบั .001 สวนดานอืน่ๆ ไมแตกตาง ซ่ึงผลการวิจยัเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ผูวจิัยมคีวามเหน็วา การเกิดเหตุการณในโรงเรยีน  เชน โรงเรียนถูกลอบวางเพลิง
หรือครูในโรงเรียนถูกลอบยิ่ง  จากสถานการณที่เกิดขึน้ในปจจุบนัสงผลทําใหครูมีความรูสึกไมมัน่ใจกับ
หนาที่การทํางาน  ซ่ึงการเกิดเหตุการณกับครูในโรงเรียนที่ถูกลอบยิ่งจะสงผลกระทบในหลายๆ ดาน
โดยเฉพาะภาวะจิตใจ ทําใหเกิดความเครียดขึ้นไดงาย  เนื่องจากเปนเหตุการณทีเ่กดิขึ้นใกลตวั  
จากปจจยัดังกลาวมีสวนทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูลดนอยลง 
      2.14  ครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลามีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียนตางกัน  
โดยรวมและรายดานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยไมเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว  ผูวิจัยมีความเห็นวา สถานศึกษาที่มีเจาหนาที่รักษาความสงบในโรงเรียนหรือบริเวณ
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โรงเรียนในปจจุบันนัน้ไมทาํใหขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากความหวาดกลัวจาก
สถานการณที่เกิดขึน้เปนรายวัน ทําใหครูบางพืน้ที่ไมมัน่ใจกับการที่มเีจาหนาที่เขามารกัษาความสงบ
ในโรงเรียน เนื่องจากหวั่นวาจะเปนกลุมเปาหมายของกลุมโจรไดงายขึ้น จากปจจัยดังกลาวไมสงผล
ทําใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูแตกตางกัน 
 3.  วิเคราะหเนื้อหา คาํถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู
ในเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวัดยะลา โดยนําเสนอเปนภาพรวม ดังนี ้
 1)   ปญหาเกีย่วกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่ทําใหครูไมสามารถปฏิบัติการเรยีนการสอนได 
 2)  การลอบทํารายครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนรายวัน 
 3)  สวัสดิการชวยเหลือนอย เชน คาเสี่ยงภยัสําหรับครูในพื้นที่เสี่ยง 
 4)  การใหคาตอบแทนของครูอัตราจางไมเทาเทียมกนักับขาราชการครู 
 5)  ปญหาการศึกษาของเดก็นักเรียนสงผลทําใหเด็กๆ ขาดโอกาสพัฒนาทางการศึกษาให
ทัดเทียมกับเดก็ภาคอื่น  
 6)  ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีเวลาปฏิบัติงานในโรงเรียนนอย ทําใหเด็กๆ ขาดโอกาส
พัฒนาทางการศึกษาใหทดัเทยีมกับเดก็ภาคอื่น 
 7)  ปญหาดานเวลาเรียนของเด็กนกัเรียน สวนใหญนกัเรียนขาดเรียน เวลาเรียนจึงไมเพยีงพอ
ทําใหไมเขาใจในบทเรียน 
 8)  อุปกรณทางการเรียนการสอน  เชน ส่ือที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีเสริมทักษะยังมีไมเพียงพอ 
 9)  ปญหาเกีย่วกับการกระจายงานโดยทั่วไปในสถานศกึษายังไมทั่วถึง 
 10) ปญหาเกีย่วกับครูมีไมเพยีงพอทําใหตองรับภาระงานเพิ่มมากขึ้น  
 11)  งานทีไ่มใชหนาที่ทางการสอนมีมากเกนิไปจนเบียดเบยีนเวลาสอนทาํใหปฏิบัติการสอน
ไดไมเต็มที่    
 12)  ครูในพื้นที่เสี่ยงสวนใหญจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความเครียด 
 13)  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินจากการเดินทางมาทํางานระหวางบานกับโรงเรียน
ไมมีความปลอดภัย 
 ดังนั้นภาครัฐหรือผูบริหารควรใหความสําคัญในเรื่องการสรางขวญัและกาํลังใจของครูอยาง
จริงจงัเพือ่เปนการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทาํงานใหดยีิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะที่ไดจาการศึกษา 
 ขอเสนอแนะที่ไดจาการศกึษาครั้งนี้สามารถสรุปเปนภาพรวม ดังนี ้
 1.  ภาครัฐควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธิภาพ 
 2.  ครูที่ไมใชคนในพื้นทีแ่ตยงัมีความมุงมั่นที่จะอยูในพืน้ที่ตอไป รัฐบาลนาจะมีผลตอบแทน 
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ที่พิเศษ  เชน เงินพิเศษหรือการเล่ือนขั้นโดยอาศัยความเปนพื้นที่พิเศษ 
 3.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรวิเคราะหความเปนจริงของคนที่ทํางานจริงวาสมควรหรือไม
ที่จะไดรับคาตอบแทน คาครองชีพ และคาเสี่ยงภัย ควรใหมีความเทาเทียมกัน 
 4.  หนวยงานที่เกี่ยวของควรบรรจุพนักงานอัตราจางใหเปนขาราชการครูเพื่อความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพที่แนนอน 
 5.  สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกีย่วของควรจัดหายานพาหนะในแตละจุดของโรงเรยีนที่
อยูไกลกับถนนใหญ โดยการมีรถรับสงของโรงเรยีนเพื่อความสะดวกและคลองในการเดนิทางของครู 
 6.  ไมควรใหครูในพื้นที่ทํางานในพืน้ที่เพราะไมไดนําสิ่งใหมๆ มาพัฒนาในพืน้ที ่
 7.  รัฐบาลควรจัดหาอาวุธปนราคาไมสูงใหแกครูเพื่อปองกันตนเองและทรัพยสิน 
 8.  รัฐบาลควรแกปญหาในเรื่องการกอการรายความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใตอยางจริงจัง 
ปจจุบันประชาชนตกเปนเหยื่อเสียชีวติไปจํานวนมากไมรวมทรัพยสินที่ตองสูญเสีย จึงตองการให
รัฐบาลชวยแกปญหาดวยความจริงใจ 
 9.  ควรมีจุดตรวจใหถ่ีขึ้นและใหมกีารคุมกนัระหวางการเดินทางของครูโดยมีกําลังพลมา
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 10.  หนวยงานราชการควรใหความจริงใจในการพัฒนาขวัญและกําลังใจของครูทุกคนที่อยู
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยและควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรางขวัญและกําลังใจโดยการมาพบปะพูดคุยบางเพราะโรงเรียนบางแหงอยูหางไกลความเจริญ 
 ดังนั้นการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ภาครัฐควรมีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและควรจัดสวัสดกิารเพิ่มขึ้นเพือ่เปนการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูใหมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูเขตพื้นที่การศึกษายะลา  
มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง  จึงเปนขอมูลที่ผูบริหารควรใหความสนใจพิจารณาแกไขปรับปรงุ
และสนับสนุนองคประกอบตาง  ๆในทกุ  ๆดาน เปนการยกระดับขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงานของครู 
ทําใหคาเฉลี่ยอยูในเกณฑทีสู่งขึ้นและเมื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูดีขึ้น ยอมสงผล
ใหประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของครูสัมฤทธิ์ผลจึงควรดําเนนิการดังตอไปนี้ 
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 1.  นโยบายและการบริหาร  ในการปฏิบัติงานควรใหครูทั้งหมดไดมีโอกาสแสดงความคดิเห็น
มีสวนรวมในการกําหนดทศิทางและนโยบายของสถานศึกษา ผูบังคับบัญชาควรรับฟงความคิดเห็น
ของผูปฏิบัติงานและควรมีการติดตาม ประเมินผลใหเปนไปตามขึ้นตอนอยางเปนธรรม 
 2.  การบังคับบญัชา ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคบับัญชา
ผูบังคับบัญชาควรมีความมั่นคงทางอารมณ สุขุม รอบคอบและใชเหตุผลในการตัดสินปญหาและ
ผูบังคับบัญชาควรมีการสั่งมอบงานอยางชดัเจน  
 3.  สภาพแวดลอมการทํางาน  ควรจัดใหมีความเหมาะสมของปริมาณงานและครูควรมีอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตอการปฏบิัติงาน  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆเพื่อความรวดเร็วในการทํางาน 
 4.  ความสัมพันธระหวางบุคคล  ควรสรางบรรยากาศในการทํางานระหวางกันใหมีความเปนกันเอง  
โดยใหคําแนะนําในการทํางาน  สนับสนุนสงเสริมความสามัคคี  การชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูคณะ   
กรณีเกดิความขัดแยง ควรรวมกันหาทางแกไขจนเปนทีพ่อใจของทุกฝาย 
 5.  ความมั่นคงและความปลอดภัย  ควรสรางความเชื่อมั่นในดานความมั่นคงในงาน ตําแหนงงาน
ที่ทําอยูในปจจุบัน และควรจัดสวัสดิการใหเหมาะสมกบัสถานการณในปจจุบนั 
 6.  ความสําเร็จ  ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานใหตรงกบัความรูความสามารถและความถนัดของ
ครูแตละคน เพือ่สามารถปฏิบตัิงานไดเสร็จทนัภายในเวลาทีก่ําหนด 
 7.  การยกยองในความสําเรจ็  ผูบังคับบัญชาควรใหคาํชมเชยยกยองเมื่อครูทํางานประสบผลสําเร็จ  
เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 8.  งานที่ทาทาย  ผูบังคับบัญชาควรมีการสงเสริมใหครูมีโอกาสศึกษาดูงานและศึกษาการทํางาน
ของสถานศึกษาอื่นบาง  และควรเปดโอกาสไดรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ เพื่อเปนการกระตุนให
ครูมีประสิทธิ์ภาพในการทํางานมากยิ่งขึน้ 
 9.  ความรับผิดชอบเพิ่มขึน้  ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหครูไดรับผิดชอบงานที่ไมเคยปฏิบัติ 
และควรไดรับการคัดเลือกใหทํางานในระดับหัวหนาเพือ่เปนการเพิ่มประสิทธิ์ภาพของครู รวมทั้ง
สนับสนุนใหครูไดมีการเพิม่พูนความรูอยูเสมอ 
 10. ความเจริญเติบโตและการพัฒนา  สถานศึกษาควรจัดแหลงบริการทางวิชาการ เพื่อสงเสริม
ความเจริญกาวหนาของครู และสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมหรือรวมประชุมทางวิชาการ เพื่อใหมี
ความรูและทักษะมากขึน้ 
 ดังนั้นการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู ควรใหความสําคัญกับทุกเรื่อง
ไมควรเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และควรมีความจริงใจที่จะปรับปรุงแกไขเพื่อเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหครูรูสึกเต็มใจและตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  
  1.  ควรศึกษาวจิัยประเมนิผลหรือติดตามผลในเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูทุกป  เพื่อปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อพัฒนาขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหมีมากยิ่งขึ้น 
 2.  ควรศึกษาโครงสรางองคกรและปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลกระทบตอระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของครู และเพือ่เพิ่มมิติในการวิจัยใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มขึน้  
 3.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีขวัญและกําลังใจของครูในแตละกลุมงาน เพื่อสงเสริม
และสนับสนนุปจจยัเกื้อหนุนไดตรงกับความตองการ 
 4.  ควรศึกษาโดยใชการวิจยัเชิงคุณภาพในดานสภาพแวดลอมการทํางาน ความมั่นคงและ
ความปลอดภยัของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส
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