
บทที่ 5 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
จังหวดัปตตานีบทนี้  กลาวถึง วัตถุประสงคของการวิจยั   สมมติฐานของการวิจยั  วิธีดําเนนิการวิจัย   
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ตามลําดับ  ดังนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาจังหวัดปตตาน ี

2.  เพื่อเปรียบเทียบขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาจังหวัดปตตานี ตามตัวแปรสถานที่  กลุมงาน  และอายุราชการ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานีทีป่ฏิบัติงานใน 
สถานที่ตางกันมีขวัญการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

2.   บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานีที่ปฏิบัติงานใน 
กลุมงานตางกนัมีขวัญการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

3.   บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานีที่มีอายุราชการ
ตางกันมีขวัญการปฏิบัติงานแตกตางกนั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 วิธีดําเนนิการวิจัย  ประกอบดวย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือในการวิจัย และการ
วิเคราะหขอมูล 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้   เปนบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาปตตานี เขต 1 และ 2  จํานวน 238  คน  กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรยามาเน (Yamane , 
1970 : 580 - 581) ไดกลุมตวัอยางในการวิจยัคร้ังนี้  จํานวน 150 คน แลวทําการสุมแบบงาย (simple  
random sampling) โดยวิธีจบัฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั   เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 2 ตอน   โดยศึกษา
จากเอกสารเกีย่วกับขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากร และงานวจิัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน  2 ตอน คือ   

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตามตัวแปรอสิระ  คือ  
สถานที่ที่ปฏิบัติงาน  กลุมงานที่ปฏิบัติ   และอายุราชการ        มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-list)  จํานวน 3 ขอ   

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานี ตามทฤษฎปีจจัยอนามัย – ปจจัยจูงใจ (Motivation – Hygiene Theory) 
ของ Frederick  Herzberg   ภายใตองคประกอบ 10 ดาน ไดแก  ดานนโยบายและการบริหาร   ดานการ
บังคับบัญชา   ดานสภาพแวดลอมการทํางาน   ดานความสัมพันธระหวางบุคคล   ดานเงิน ฐานะ และ
ความมั่นคง  ดานความสําเร็จ   ดานการยกยองในความสําเร็จ  ดานงานทีท่าทาย  ดานความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น และ ดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating  
scale) 5 ระดับของลิเคอรท (Likert  Scale)  จํานวน 50 ขอ 
 3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล       ผูวิจัยไดนําหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปตตานี  ที่เปนกลุมตัวอยาง ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1  และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 2   เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  โดยใหบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปตตานี เขต 1 และ เขต 2 เปนผูตอบแบบสอบถาม และให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 และเขต 2 สงแบบสอบถามกลับ    และผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน  150 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100   ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม  ปรากฏวากลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามสมบูรณทุกฉบับ 

4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและประมวลผล
หาคาทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Window  (Statistical  Package  for  the 
Social  Science Personal Computer  for Windows) โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
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      1.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคารอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม 

     2.  วิเคราะหขอมูลขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทราบระดับขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดปตตาน ี

    3.  เปรียบเทียบขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาจังหวัดปตตานี ตามสถานที่ปฏิบัติงาน ดวยวิธีการทดสอบที (t – test)  เปรียบเทียบขวัญการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดปตตาน ีตามกลุมงาน  และ
อายุราชการ ดวยวิธีการทดสอบเอฟ (F – test)  ถาพบความแตกตางก็ทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดย
วิธีเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ LSD  ( Least  Significant  Difference) 

 
สรุปผลการวิจัย 
  
 จากการศึกษาขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
จังหวดัปตตานี  สรุปไดดังนี้ 
 1. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานี  มีขวัญการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน  ดานการ
บังคับบัญชา  ดานงานที่ทาทาย  ดานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และดานความเจริญเติบโตและพัฒนา 
ยกเวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานเงิน  ฐานะ และความ
มั่นคง  และดานการยกยองในความสําเร็จ ที่มีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดปตตานี  ตามตัวแปรที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติงาน กลุมงานที่ปฏิบัติงาน และอายุราชการ  
พบวา  
   2.1 บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานีที่ปฏิบัติงาน
ในสถานที่ที่ตางกัน มีขวัญการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 7 ดานแตกตางกัน คือดานนโยบาย
และการบริหารงาน  ดานการบังคับบัญชา  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดาน   ดานเงิน  ฐานะ   ความมั่นคง  ดานความสําเร็จ  และดานการยกยองในความสําเรจ็  
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตงิานในสํานกังาน
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เขตพื้นที่การศกึษาปตตาน ีเขต 2 มีขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตาน ีเขต 1    สวนดานอืน่ๆไมแตกตางกัน  

2.2  บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัปตตานีที่ปฏิบัติงาน 
ในกลุมงานตางกัน มีขวัญในการปฏิบัติงานในดานเงิน ฐานะและความมัน่คง  ดานความสําเร็จ และดาน
ความเจริญเตบิโตและการพฒันา แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมงานนเิทศ
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมงานสํานักงาน และกลุมงานสงเสริม
การศึกษา  สวนดานอื่นๆไมแตกตางกนั 
  2.3 บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี    ที่มีอายุ
ราชการตางกนั   มีขวัญในการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการบริหาร    และดานการบังคับบัญชา 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการมากกวา 20 
ป  มีคาเฉลี่ยสูงกวาบุคลากรที่มีอายุราชการ  10 – 20 ป และบุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป    
สวนดานอืน่ๆไมแตกตางกัน 
 
การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
จังหวดัปตตานี  มีประเดน็ควรนํามาอภิปราย ดังนี ้
 1. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานี  มีขวัญการปฏบิัติงาน
โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน  ดานการ
บังคับบัญชา  ดานงานที่ทาทาย  ดานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และดานความเจริญเติบโตและพัฒนา 
ยกเวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานเงิน  ฐานะ และความ
มั่นคง  และดานการยกยองในความสําเร็จ ที่มีขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก   สําหรับ 
ผลการวิจัยโดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน  ดานการบังคับบัญชา  
ดานงานที่ทาทาย  ดานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และดานความเจริญเติบโตและพัฒนา อยูในระดบัปาน
กลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจยัของศุภกจิ  อัครเบญจพล ( 2543 : บทคัดยอ)  ที่ไดทาํการวิจยัเร่ือง  
ความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง    พบวา        เจาหนาที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง   และสอดคลองกับ
งานวิจยัของ  อํานาจ  ศรีศิลา (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจยัเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวดับุรีรัมย  พบวาระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารยโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัด
บุรีรัมย 
โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวจิัยของไพโรจน  ยอดสะเทิ้น  
(2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจังหวดับุรีรัมย  พบวาผูบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดาน 4 ดาน อยู
ในระดับปานกลาง คือ ดานนโยบายและการบริหาร  การปกครองบังคับบัญชา เงินเดอืนและประโยชน
เกื้อกูล  และสภาพการทํางาน และยังสอดคลองกับผงงานวิจยัของวิมล  จําปา (2547 : บทคัดยอ) ที่ได
ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสงขลา 
เขต 3 พบวาบคุลากรสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสงขลา เขต 3 มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
อยูในระดับปานกลาง 
 การที่ผลการวิจัยโดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหารงาน  ดาน
การบังคับบัญชา   ดานงานที่ทาทาย    ดานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  และดานความเจริญเติบโตและ
พัฒนา อยูในระดับปานกลาง เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานียงัมี
ปจจัยตาง ๆ ทีไ่มเอื้อตอการมีขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้ทาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานีอาจจะยังไมไดพัฒนาหรือสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับทราบอยางชัดเจน  ตลอดจนไมเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการ
ตัดสินใจในการบริหาร    ประกอบกับบุคลากรตามโครงสรางของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัด
ปตตานี มาจากบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ เชน จากกลุมบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั 
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวดั สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั  สํานกังานศึกษาธิการอําเภอ และ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ ซ่ึงบุคลากรเหลานี้เคยปฏบิัติงานในลักษณะที่แตกตางกัน 
เมื่อมาอยูรวมกันอาจมีการไดรับผิดชอบงานที่ไมตรงกับความรู  ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ
หรือบทบาทหนาที่ตามตําแหนงที่ดํารงอยู   ซ่ึงสอดคลองกับพนัส  หนันาคินทร  (2526 : 114) ที่ได
อธิบายไววาเมือ่บุคลากร ไดปฏิบัติงานตรงความรู  ความสามารถ  และความถนัด  มแีนวโนมวาจะ
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จสูง  ซ่ึงเปนความภาคภูมิใจวาเขาเปนบุคคลที่มีความสามารถ  มีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานใหกาวหนาและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน  และมีความรูสึกวาเปนงานที่นาทํา  
มีความทายทาย มีความรูสึกพอใจที่ไดปฏิบัติ  จากเหตุผลดังกลาวทําใหบุคลากรทางการศึกษาบางสวน
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ไมไดรับความเสมอภาคและความเปนธรรม  ทําใหขาดกาํลังใจในการทํางาน  จึงมีขวัญในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัปตตาน ี จึงควรนําผลการวิจยั
คร้ังนี้ไปเปนขอมูลในการมอบหมายงานทีต่รงกับความรู ความสามารถ ความถนัดของบุคลากรและ
ตามบทบาทหนาที่ตามตําแหนงที่ดํารงอยู  เพื่อบุคลากรจะไดมีความพึงพอใจ  และทําใหมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น สงผลถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ดังที่โอวารด 
(Ovard,1969 :24) ไดกลาวไววา   เมื่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงแลว บุคคลจะมี
ความเต็มใจอยูกับองคกร   โดยพยายามใชความสามารถสูงสุดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยด ี   และการที่จะมอบหมายงานใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ นั้น   เสนาะ  ติเยาวและคณะ 
(2532 : 251 – 252)   ไดใหความเหน็วาลักษณะงานที่ดี  ควรปลอดภัย  สะดวก  หรูหรา  เปนลักษณะ
ของงานที่บุคลากรพึงพอใจ   
 2. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานีที่ปฏิบัติงานในสถานที่
ตางกัน  มีขวัญการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 7  ดาน  คือ  ดานนโยบายและการบริหารงาน  
ดานการบังคับบัญชา  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน   ดานความสัมพันธระหวางบุคคลดาน   ดาน
เงิน  ฐานะ และความมั่นคง   ดานความสําเร็จ   และดานการยกยองในความสําเร็จ แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ปตตาน ีเขต 2 มีขวัญการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปตตานี เขต 1 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน     ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  
และสอดคลองกับผลงานวิจยัของมนัส  อินทรจันทร (2540 :  บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาบทบาทของ
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ในจังหวัดเขตการศึกษา 3 พบวาคณะกรรมการ
การศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานตามบทบาทแตกตางกนัมีการปฏิบัติงาน
แตกตางกนัและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ตอศักดิ์  บญุเสือ (2543 :  บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา
สภาพและปญหาการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทรรศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวดัลพบุรี  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดลพบุรีทีม่ีสถานที่ตั้งแตกตางกันมีทรรศนะเกีย่วกบัปญหาการนาํภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชในการจดัการเรียนการสอนแตกตางกัน 
 การที่ผลการวิจัยพบวาบุคลากรทางการศึกษาในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัปตตาน ี
ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตางกัน มีขวัญการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 7 ดาน คือ ดานนโยบาย
และการบริหารงาน    ดานการบังคับบัญชา     ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน      ดานความสัมพันธ
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ระหวางบุคคลดาน ดานการยกยองในความสําเร็จ ดานเงนิ ฐานะ และความมั่นคง และดานความสําเร็จ   
แตกตางกนั    โดยบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี  เขต  2   
มีขวัญการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี
เขต 1 นั้น เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาสถานทีป่ฏิบัติงานเปนปจจยัสําคัญตอขวัญและกาํลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัดปตตานี ที่เปนเชนนีน้าจะ
เนื่องมาจากจังหวัดปตตานีเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความตองการของบุคลากรใน
แตละทองที่จึงมีความตองการที่ไมเหมือนกัน  สอดคลองกับ ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ (2544 : 4-5)  ที่
ไดกลาวไววา โดยขอเท็จจรงิแลวโรงเรียนแตละแหงก็เหมือนประเทศแตละประเทศ มีประวัติความ
เปนมา  ประเพณี  ความเชื่อ  พิธีกรรมที่แตกตางกัน  เมือ่หันมามองในเขตพื้นทีก่ารศึกษาก็คือ
วัฒนธรรม จึงควรศึกษาวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาใหลึกซึ้งเพื่อใหไดแนวทางสนบัสนุนเขตพื้นที่
การศึกษาแตละแหงใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน จึงนาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง หากผูมอํีานาจและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของจะนําผลของการวิจัยไปเปนขอมูลในการบํารุงขวญัของบุคลากรทางการศึกษาของ
แตละเขตพืน้ที่การศึกษา  และสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังขาดความพรอม    ควรจะตองไดรับการ
กํากับดแูลและสนับสนุนใหมีความพรอมทัดเทียมกับเขตการศึกษาที่มคีุณภาพแลว 

3. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานีที่ปฏิบัติงานในกลุม
งานตางกัน  มขีวัญการปฏิบัติงานในดานเงิน ฐานะ และความมั่นคง   ดานความสําเรจ็   และดานความ
เจริญเติบโตและการพัฒนา แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมงานนิเทศติดตาม
และประเมนิผลการจัดการศกึษามีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมงานสํานักงาน และกลุมงานสงเสริมการศึกษา  
สวนดานอืน่ๆไมแตกตางกัน  ซ่ึงผลการวิจัยขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับผลงานวจิัย
ของโสภัณ หาสิตะพันธ (2528 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศกึษาสภาพความพึงพอใจในการทํางานของ   
ขาราชการสายบริการทางวิชาการและสายธุรการในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  พบวา ขาราชการ
สายบริการทางวิชาการและสายธุรการ มีความพึงพอใจในองคประกอบแรงจูงใจไมแตกตางกนั  และ
สอดคลองกับผลงานวิขัยของ สุทธิดา  สังขเกษม (2538 : 119) ที่ไดทําการศึกษาทัศนะของขาราชการ
สาย ข และสาย ค ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่มีตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย  พบวา  ขาราชการของมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ที่มีสายงานตางกันมีทัศนะตอระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวจิัย
ของ พรพิมล  สุวรรณิต (2533 : 103)  ที่ไดทําการศึกษาทศันคติของขาราชการที่มีตอระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการสาย ข และ ค    พบวา   สายงานไมมี
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ความสัมพันธกับทัศนคติเกีย่วกับหลักเกณฑ วิธีการและประโยชนของการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
กลาวคือ ไมวาจะเปนขาราชการสาย ข หรือ สาย ค  ตางมีทัศนคติทางบวกและทางลบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ  วธีิการ  และประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั 
 การที่ผลการวิจัยพบวาบุคลากรทางการศึกษาในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัปตตานีที่
ปฏิบัติงานในกลุมงานที่ตางกัน มีขวัญการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 7 ดาน คือ ดานนโยบาย
และการบริหาร   ดานการบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล   
ดานการยกยองในความสําเรจ็  ดานงานที่ทาทาย  และดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไมแตกตางกนั  เปน
เครื่องบงชี้ใหเห็นวากลุมงานที่ปฏิบัติไมเปนปจจยัสําคัญตอขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี ทีเ่ปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เรงพัฒนาบคุลากร  ใหมีจติสํานึก  อุดมการณ  ความรู  ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน  อีกทั้งพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   มีการประกาศใชอันถือเปน
กฎหมายการศกึษา  จากกฎหมายการศึกษาดังกลาวจึงเปนตัวกระตุนทีสํ่าคัญบุคลากรทางการศึกษา
จะตองเปนจักรกลสําคัญที่จะเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคต  
บุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนงทกุคน  เร่ิมมีการตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัปตตานีไดมกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนใหมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดอบรมเรื่องตาง ๆ ที่
เห็นวาเปนประโยชน  เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน  การที่บุคลากรไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลาจึงทํา
ใหมีความรูความสามารถที่ไมแตกตางกนั    และสงผลใหมีขวัญในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนัดวย   
จึงนาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง   หากผูมีอํานาจและหนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบไดเหน็
ความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยพยายามสงเสริมใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ
ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูเสมอ   เพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจ  ทักษะและทัศนคติเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีความกาวหนากอใหเกิด
ความ   พึงพอใจและขวัญในการปฏิบัติงาน  สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในโอกาสตอไป 
 4. บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานี ที่มีอายุราชการตางกัน  
มีขวัญการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการบริหาร  และดานการบังคับบัญชาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการมากกวา 20 ป  มีคาเฉลี่ยสูง
กวาบุคลากรทีม่ีอายุราชการ 10 – 20 ป และบุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป   สวนดานอืน่ๆไม
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แตกตางกนั    ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว    แตสอดคลองกับผลงานวิจยัของบุญ
เลิศ  รัตนปทุมวงศ (2541 : บทคัดยอ)       ที่ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครู
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดภูเก็ต   พบวา    ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา
ในจังหวดัภูเกต็ที่มีประสบการณตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั และสอดคลอง
กับผลงานวิจยัของสมพร  ฉั่วสกุล (2541 : บทคัดยอ)         ที่ไดทําการศกึษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4  พบวา  
ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณตางกัน มคีวาม
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงายวิจัยของ อนันต  สุขกลัด 
(2451 : บทคัดยอ)  ที่ไดทําการศึกษาขวัญของศึกษาธิการอําเภอในเขตการศึกษาภาคกลาง  พบวา 
ศึกษาธิการอําเภอในเขตการศึกษาภาคกลางที่มีประสบการณตางกัน  มรีะดับขวัญไมแตกตางกนั 
 การที่ผลการวิจัยพบวาบุคลากรทางการศึกษาในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวดัปตตานีที่
มีอายุราชการตางกัน มีขวัญการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 8 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมการ
ทํางาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล   ดานเงิน ฐานะ  และความมัน่คง    ดานความสําเร็จ   ดานการ
ยกยองในความสําเร็จ  ดานงานที่ทาทาย  ดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และ ดานความเจริญเติบโตและ
การพัฒนาไมแตกตางกนั    เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาอายุราชการซึ่งเปรียบเสมือนวาเปนประสบการณ
ในการทํางานไมเปนปจจัยสําคัญตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัปตตานี   ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะวา   ถึงแมบุคลากรจะมีอายุ
ราชการหรือประสบการณในการทํางานทีต่างกัน และถึงแมการมีอายรุาชการหรือประสบการณในการ
ทํางานเปนการเพิ่มวุฒภิาวะ  ความชํานาญ  แตเมื่อตองปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย  ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเดียวกนั  ไดรับการพฒันาความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเทาเทยีมกัน  ก็มิไดทาํให
บุคลากรมีขวัญที่แตกตางกนั  นอกจากนี้เทคโนโลยี และวิทยาการสมยัใหมมีสวนสงเสริมใหบุคลากร
สามารถรับทราบนโยบาย และไดรับรูระเบียบ  กฎหมายตางตาง  ๆ ตลอดจนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
ไดพรอม ๆ กนั  จึงทําใหบุคลากรที่มีอายุราชการตางกันมีขวัญในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกนั  ดังที่
ชาญชัย  อาจณิสมาจาร (2535 : 117) ไดกลาวไววา  การรับรูนโยบาย  การมีบทบาทหนาที่  และ
การศึกษาอบรมเปนสาเหตุใหการตีความหมายเหมือนกัน  นอกจากนี้  ธรรมชาติของมนุษยคือการ
ตองการยอมรบั  การยกยอง  การนับถือจากสังคมจึงจําเปนตองมีการพัฒนาตนเอง  พรอมทั้งหาทาง
ปรับปรุงใหดขีึ้นอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ  อารจีริส (สุเทพ  พงศศรีวัฒน. 2544 : 131 – 132 ; อางอิงมาจาก  
Argyris. 1991) ที่ไดกลาวไววา     คุณลักษณะที่สําคัญมากและจําเปนตอผูนําที่ประสบความสําเร็จในศตวรรษ
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ที่  21  คือความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) หรือการเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู 
(Learning  how to learn)  ซ่ึงเปนความสามารถในการวิเคราะห  ตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเอง  พรอม
ทั้งหาทางปรับปรุงใหดีขึ้น  ดวยเหตุนีจ้ึงนาจะเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัปตตานีที่มีอายุราชการ หรือประสบการณตางกันมีขวัญในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกนั           ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี จงึนาจะนําผลการวิจัยในครั้งนี้
เปนขอมูลในการบํารุงขวัญบุคลากร โดยจัดประสบการณใหแกบุคลากร  เชน การจดัประชุม  อบรม 
หรือการไปทศันะศึกษาดูงานนอกสถานที ่  ซ่ึงนอกจากจะเปนการบํารุงขวัญแกบุคลากรแลวยังเปนการ
เพิ่มความรู    ความสามารถ  และประสบการณใหกับบุคลากรดวย  ดังที่  พนัส  หันนาคินทร (2525 : 6)  
ไดกลาวไววา   การอบรมเปนสวนสําคัญในการพัฒนามนุษยทั้งนี้เพราะคนที่มีการศกึษาสูง หรือไดรับ
การศึกษามาก จะมีโอกาสไดรับการเรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดมากกวาคนทีม่ีการศึกษานอย  เมื่อเปนเชนนี้ทุก
คนก็จะสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ   เปนความสัมพันธที่บุคลากรมีตอกันและกัน    
ซ่ึงหากทุกคนมีความสัมพันธอันดีตอกันจะกอใหเกดิความพึงพอใจและขวัญในการปฏิบัติงาน   สงผล
ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการอภิปรายขางตน  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้ 
 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
       1. 1  จากผลการวิจัย   พบวา     บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวัด
ปตตานี  มีขวญัการปฏิบัติงานโดยภาพรวม และรายดาน 5 ดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานนโยบาย
และการบริหารงาน  ดานการบังคับบัญชา  ดานงานที่ทาทาย  ดานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  และดาน
ความเจริญเตบิโตและพัฒนา     ยกเวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน    ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล  ดานเงิน  ฐานะ และความมั่นคง  และดานการยกยองในความสําเร็จ ที่มีขวัญในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก  ผูวิจยัจึงขอเสนอแนะไว ดงันี้ 

   1.1.1  สํานักงานควรมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปน
ธรรม    เพื่อใหบุคลากรจะไดมีความพึงพอใจ   และทําใหมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  
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สงผลถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   1.1.2  ผูบังคับบัญชาควรใหความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก

ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
  1.1.3 สํานักงานควรจัดใหมเีครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอในการปฏิบัติ 

งาน 
  1.1.4 สํานักงานควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสํานักงานมคีวามเคารพ 

รักนับถือซ่ึงกันและกนัดวยความจริงใจ  
  1.1.5 สํานักงานควรจัดใหมสีวัสดิการไวเกื้อกูลใหกับบคุลากรยามเดือนรอนหรือมีความ

จําเปน 
  1.1.6 ควรจัดใหบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ เพื่อ 

ใหบุคลากรเกดิความพอใจในการปฏิบัติงาน และจะนําไปสูการมีขวัญการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
   1.1.7 ผูบังคับบัญชาควรใหคําชมเชยแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อบุคคลผูนั้นทํางานประสบ
ความสําเร็จ และเพื่อนรวมงานก็ควรใหคําชมเชยกับบุคลากรที่ทําปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จดวย 

  1.1.8 สํานักงานควรสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพโดยการจดัใหมอีบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่   และควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อเปนการบํารุงขวัญแกบุคลากรแลวยังเปนการเพิ่มความรู ความสามารถ  
และประสบการณใหกับบุคลากรดวย 

  1.1.9  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหลูกนองไดแสดงความสามารถบาง โดยมอบหมายงานให
รับผิดชอบในตําแหนงทีไ่มเคยไดรับมอบหมาย เชน การทํางานในระดับหัวหนา หรือหัวหนาทีม เปน
ตน เพื่อเพิ่มพนูประสบการณและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  1.1.10 ผูบริหารงานควรจัดทําโครงสรางการบริหารงาน เพื่อเอ้ืออํานวยและเปดโอกาสได
ปฏิบัติงานในระดับและตําแหนงที่สูงขึ้น เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรใน
อนาคต 
             1.2 จากผลการวิจยั พบวา  บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดั
ปตตานีที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ตางกัน มีขวัญการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน 7 ดานแตกตาง
กัน คือดานนโยบายและการบริหารงาน  ดานการบังคับบัญชา  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลดาน   ดานเงิน  ฐานะ   ความมั่นคง  ดานความสําเร็จ  และดานการยกยอง
ในความสําเร็จ  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่
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ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตาน ีเขต 2 มีขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะไว ดังนี ้

  1.2.1 ดานนโยบายและการบริหารงาน  ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปตตานี เขต 1 
ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนธรรม และควรสรางเกณฑประเมินผล
อยางเปนธรรม  

 1.2.2  ดานการบังคับบัญชา  ผูบริหารสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาปตตานี เขต 1 ควรใหความ
เปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกบับุคลากร 

 1.2.3  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปตตานี เขต 1 ควร
มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอตอการใชงาน  เชน คอมพิวเตอร หรือแสงสวางในที่ทํางาน 

 12.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปตตานี เขต 1 
ควรมีความปองดอง เคารพนบัถือกันดวยความเต็มใจ 

 1.2.5 ดานเงิน ฐานะและความมั่นคง  ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปตตานี เขต 1 ควร
จัดสวัสดิการใหกับบุคลากรยามเดือดรอนหรือมีความจําเปน 

 1.2.6  ดานความสําเร็จ  ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปตตานี เขต 1 ควรวางคนให
เหมาะกับงาน และดูความถนัดของบุคลากรในแตละคน 

 1.2.7  ดานการยกยองในความสําเร็จ  ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปตตานี เขต 1 ควร
มีคําชมยกยองชมเชยใหกับบคุลากรเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จ  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 
             1.3  จากผลการวิจยั พบวา บุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดั
ปตตานีที่ปฏิบัติงานในกลุมงานตางกัน มีขวัญในการปฏิบัติงานในดานเงิน ฐานะและความมั่นคง  ดาน
ความสําเร็จ และดานความเจริญเติบโตและการพัฒนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยกลุมงานนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมงานสาํนักงาน และกลุม
งานสงเสริมการศึกษา  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะไว ดังนี ้

  1.3.1  ดานเงนิ ฐานะ และความมั่นคง  ผูบริหารควรเอาใจใสและดแูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กลุมงานสํานักงาน และกลุมงานสงเสริมการศึกษา  เพราะจากผลการวิจัย  กลุมงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มีขวัญการปฏิบัติงานอยูในระดับที่สูงกวากลุมสงเสริมการศึกษา และกลุม
สํานักงาน  ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  1.3.2  ดานความสําเร็จ  ผูบริหารจึงควรเอาใจใสและมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมงานสํานักงาน และกลุมงานสงเสริมการศึกษา  เพราะ
จากผลการวิจยั  กลุมงานนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีขวัญการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับที่สูงกวากลุมสงเสริมการศึกษา และกลุมสํานักงาน  ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

1.3.3  ดานความเจริญเติบโตและพัฒนา  ผูบริหารควรมีการสงเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กลุมงานสํานักงานและกลุมงานสงเสริมการศึกษา โดยจดัทําโครงสรางที่จะชวยเหลือหรือเอ้ือตอ
ความกาวหนาและเจริญเติบโตในอนาคต  เพราะจากผลการวิจัย  กลุมงานนิเทศติดตามและประเมนิผล
การจัดการศกึษา มีขวัญการปฏิบัติงานอยูในระดับที่สูงกวา ซ่ึงตางกับกลุมสงเสริมการศึกษา และกลุม
สํานักงาน  ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
            1.4 บุคลากรทางการศึกษาในสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดปตตานี ที่มอีายุราชการตางกัน  
มีขวัญในการปฏิบัติงานในดานนโยบายและการบริหาร  และดานการบังคับบัญชาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุราชการมากกวา 20 ป  มีคาเฉลี่ยสูง
กวาบุคลากรทีม่ีอายุราชการ  10 – 20 ป และบุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป  ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะไว ดังนี ้
  1.4.1  ดานนโยบายและการบริหารงาน  ผูบริหารควรดูแลเอาใจใส แตไมควรเขมงวด
จนเกนิไปกับบุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป  และที่มีอายุราชการ 10- 20 ป  เพราะจะทําให
บุคลากรมีอายุราชการนอยกวา 10 ป  และที่มีอายุราชการ 10- 20 ป  ขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  จากผลการวิจยัทีอ่อกมา  บุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป  และที่มีอายุราชการ 10- 20 
ป มีขวัญการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  และมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงแตกตางกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ซ่ึงมีขวัญที่ดีกวา 
 1.4.2  ดานการบังคับบัญชา  ผูบริหารควรมีความอลุมอลวยและผอนปรนกฎเกณฑที่เขมงวด
ใหกับผูใตบังคับบัญชาบาง โดยเฉพาะบุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป  และทีม่ีอายุราชการ 10- 
20 ป เพราะผลการวิจัยที่ออกมา  บุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวา 10 ป  และที่มีอายรุาชการ 10- 20 ป มี
ขวัญการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  และมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงแตกตางกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากกวา 20 ป ซ่ึงมีขวัญที่ดีกวา 
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาผลกระทบจากการใชอํานาจในการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาที่สงผลตอขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา   จากผูที่เกีย่วของกับการจดั
การศึกษาในระดับจังหวดัและโรงเรียน  เชน การใชอํานาจการบริหารงานจากทัศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา 

2.2 ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยพจิารณาในแตละดาน จะมีประสิทธิภาพ
อยางไร หรือการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา 

2.3 ควรศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานของบุคลากรในสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาจังหวัดปตตาน ี

2.4 ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาจังหวัดปตตานี
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