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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จ าแนก
ตามภูมิหลงั และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มตวัอยา่งคือ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2จ านวน 201 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จ าแนกตามภูมิหลงั พบว่า ครูท่ีมีภูมิหลงั
ต่างกนัมีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกนั 

    3. ปัญหาของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีส าคญัไดแ้ก่ งบประมาณในการจดั
กิจกรรมพิเศษ ไม่เพียงพอ นโยบายต่างๆของตน้สังกดัมีมากและเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้ครูจดัการเรียนการ
สอนไม่เต็มท่ี ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการท าวิจยัและงานพิเศษต่างๆท่ีมีความทบัซ้อนและขาดความ
ความชดัเจน ส่วนแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ    
พลศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนควรจดัสถานท่ีในการเรียนการสอนให้เหมาสม จดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัความ

                                                           
1นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการการศึกษา วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์ 
3อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวทิยานิพนธ์ 
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ตอ้งการของผูเ้รียน  จดักีฬากีฬาใหเ้ขา้กบัความพร้อมของโรงเรียน  จดัเวลาในการท ากิจกรรมใหม้ากข้ึนและ
จดัหาอุปกรณ์ให้ครบหรือเพียงพอต่อการเรียนจึงจะส่งผลใหค้รูมีความพึงพอใจในงานดา้นการสอนมากข้ึน 
ครูควรน าผลการวิจยัมาใชใ้นการเรียนการสอนเท่าท่ีควร  ควรจดัโครงการส่งเสริมใหมี้การท าวจิยัเพื่อใช้ใน
การพฒันาผูเ้รียนอยา่งจริงจงั  หาแนวทางหรือวิธีการในการท าวิจยัเพื่อแกปั้ญหาและสนบัสนุนการเผยแพร่
งานการวจิยัในชั้นเรียน  โรงเรียนควรสนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมการอบรมตามสถานท่ีต่างๆ 

 
Abstract 

This research aimed to 1) explore and compare the job satisfaction of teachers in the learning 
area of health and physical education in schools under the Secondary Educational Service Area Office 2 
classified by background, and 2) investigate the problems and guidelines to strengthen teachers’ job 
satisfaction in the learning area of health and physical education in schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 2.The samples were 201 teachers in the learning area of health and physical education 
in schools under the Secondary Educational Service Area Office 2. The research tool was the questionnaire. 
The statistics used to analyze the data were percentage, mean scores, standard deviation, t-test, one-way 
ANOVA and content analysis. 

The research results found that 
1. The level of teachers’ job satisfaction in the learning area of health and physical education in 

schools under the Secondary Educational Service Area Office 2 was at the highest level.When comparing 
the teachers’ job satisfaction in the learning area of health and physical education in schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 2 classified by their backgrounds, it showed that there was no 
statistically significant difference in the aspect of position/responsibility. 

2 . Most of the problems of teachers in learning about health education and physical education 
were the budget for special activities, policies that prevent teachers from managing their teaching and 
learning are not complete. Teachers lack knowledge and understanding of research and special tasks that 
are overlapping and lack clarity. Guidelines for strengthening job satisfaction were as follows:  schools 
should organize the appropriate location for instruction, arrange activities which correspond to learners’ 
needs, organize sports in line with school’s readiness, allocate more time for activities, and provide 
sufficient equipment. These will lead to an increase in teachers’ job satisfaction. Schools should urge 
teachers to utilize research results, organize projects to boost classroom research for student development,  

provide guidelines or methods to conduct research for problem-solving, and support the 
dissemination of classroom action research. Schools should encourage teachers to participate in training 
courses in various places. 
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1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นหน่ึงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั  ซ่ึงมีจดัการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  และเคยใชเ้ป็นรายวชิาในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน      
(O - Net) แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงปรับลดจ านวนวิชาท่ี
ทดสอบ โดยพล.ต.สรรเสริญ แกว้ก าเนิด รองโฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (2558)  ไดก้ล่าวไวว้า่“การ
ก าหนดวชิาในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O - Net) ปรับลดจ านวนวชิาท่ีทดสอบลงจาก 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ียงัคงใชก้ารทดสอบกลางไดแ้ก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมส าหรับใน 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้
โรงเรียนเป็นผูอ้อกขอ้สอบและจดัสอบเอง เพื่อให้นกัเรียนไม่ตอ้งคร ่ าเคร่งกบัการอ่านหนงัสือหรือกวดวชิา
เพื่อติวสอบมากจนเกินไปลดภาวะความเครียด และส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนมีเวลามากข้ึนท่ีจะพฒันาทกัษะ
และศกัยภาพด้านอ่ืนของตนเองหรือท ากิจกรรมท่ีสนใจนอกหลกัสูตร รวมทั้งเพื่อให้มีเวลาท ากิจกรรม
ร่วมกบัครอบครัวมากข้ึนดว้ย 

การจดัการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจทางอารมณ์  ทางสังคม  และทางสติปัญญา สุขภาพ
เป็นส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิต ซ่ึงทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้เร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีเพื่อใหมี้
ทกัษะในการปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัยอีกทั้งการจดัการเรียนการสอนรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา
ยงัส่งเสริมการพฒันาสมองของผูเ้รียน อาทิ การฝึกทกัษะกีฬาต่าง ๆ การจดัระบบความคิด  และการมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกบัผูอ่ื้น อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างมีความสุขและส่งผลให้สังคม
โดยรวมมีคุณภาพ  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ผลจากการปรับลดวชิาในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O - Net) และปัจจยัอ่ืนๆ  เช่น นโยบายและการบริหารของผูบ้ริหาร ผลตอบแทนจากการร่วมกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม เป็นตน้จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยการสังเกตพบว่าในปัจจุบนัการจดั
กิจกรรมทางดา้นสุขศึกษาและพลศึกษามีความส าคญัน้อยลง บุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมน้อยลง  หรือถ้า
มาร่วมกิจกรรมก็ไม่เต็มท่ีกบักิจกรรมนั้นๆจึงส่งผลให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษานอ้ยลงดว้ย  ตลอดจนส่งผลให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเกิดความคิดเห็นว่าวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาไม่ส าคญัหรือส าคญันอ้ย และส่งผลให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขาดความพึงพอใจในการท างาน ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท าการวิจยัเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการท างานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  
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2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2จ าแนกตามภูมิหลงั 
 2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจงานของครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
 
3. สมมติฐานการวจิัย 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 
 
4.วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2จ านวน 201 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่ายโดยใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การศึกษา แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้      สุข
ศึกษาและพลศึกษา ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและแนว
ทางการสร้างความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ได้น ำไป
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ปรากฏวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.60 – 1.00 
จากนั้นไดท้  าการปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try Out) กบัตวัแทนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างของการวิจยั เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ ปรากฏว่า 
แบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง
และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าสถิติ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที   
(t-test) การวเิคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 
5. ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลศึกษาความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

1036



5 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2 (n = 201) 

 
ความพึงพอใจงาน 

 
X̅ 

 
S.D. 

 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. ดา้นการสอน 4.39 .43 มากท่ีสุด 

2. ดา้นการจดักิจกรรมกีฬา 4.47 .53 มากท่ีสุด 

3. ดา้นงานวจิยัในชั้นเรียน 4.11 .59 มาก 

4. ดา้นการพฒันาตนเอง 4.40 .52 มากท่ีสุด 

5. ดา้นงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4.38 .59 มากท่ีสุด 

6. ดา้นงานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย   4.41 .51 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 .52 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 มีความพึงพอในงาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาความพึง
พอใจในงานเป็นรายด้านพบว่า ครูมีความพึงพอใจในงานด้านการสอนงานด้านการจัดกิจกรรมกีฬา  
งานวิจยัในชั้นเรียน งานพฒันาตนเอง  งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และงานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายในระดบั
มากท่ีสุดตามล าดบัเรียงตามล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดในขณะงานวจิยัในชั้นเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2จ าแนกตามภูมิหลงั 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  จ  าแนกตามภูมิหลงั  (n = 201) 

     ภูมิหลงั t Sig F sig 
 
1 ต  าแหน่งหนา้ท่ี 

 
.81 

 
     .42 

  

2 ระดบัการศึกษา -1.122 .13   
3 การไดรั้บรางวลั 1.428 .38   
4 ประสบการณ์สอน   4.451 .12 
5. ขนาดโรงเรียน     2.473       .18 

*p< .05 
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จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  จ  าแนกภูมิหลงั พบวา่ ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2ท่ีมี
ภูมิหลงัแตกต่างกนัไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ี  ระดบัการศึกษา  การไดรั้บรางวลั และประสบการณ์ในการสอน 
มีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกนั และไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

ตอนท่ี 3  ปัญหาในงาน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 พบว่า  อุปกรณ์  ส่ือ/นวตักรรม สถานท่ีและเวลาในการ
จดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน งบประมาณในการ
จดักิจกรรมกีฬาทั้งในและนอกชั้นเรียนไม่เพียงพอ  ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางในการท าวิจยั  
ครูมีภาระงานมากเกินไปและครูขาดความถนัดในงานบางงาน เช่น งานเอกสาร และงานพิเศษบางงานมี
ความทบัซอ้น 

แนวทางการสร้างความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 พบวา่  โรงเรียนควรจดัสถานท่ี ส่ือ/นวตักรรม
และอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการจดัการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมกีฬาควรเลือกจดักิจกรรมกีฬาท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน โรงเรียนควร
สนบัสนุนและสรรหางบประมาณในการจดักิจกรรมกีฬา  โรงเรียนควรมีนโยบายและจดัท าแผนการอบรม
ความรู้ในเร่ืองการท างานวิจยั  ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูน าผลงานวิจยัไปใชใ้นการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน  โรงเรียนควรมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และมอบหมายงานพิเศษให้เหมาะสมกบั
ความสามารถของครูแบ่งงานและเวลาในการท างานพิเศษใหช้ดัเจน  
 
6.อภิปรายผล 

6.1 การอภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

จากผลการวิจยั  พบวา่ ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต2พบวา่ดา้นการจดักิจกรรมกีฬามีค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจในงานท่ีมากกวา่ดา้นอ่ืนขอ้คน้พบน้ีแสดงให้เห็นวา่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต2ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการการจดั
กิจกรรมกีฬาให้กบัผูเ้รียน เพราะการจดักิจกรรมกีฬาตรงกบัสาขาวิชาของตนเอง ครูมีความรู้ความสามารถ
และมีทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นกีฬาให้กบันกัเรียน ตลอดจนการพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในดา้นกีฬา จึงส่งผลใหค้รูมีความพึงพอใจในดา้นการจดักิจกรรมกีฬาสอดคลอ้งกบัจีราวุฒ  ก๊กใหญ่ (2557) 
ท่ีกล่าววา่หนา้ท่ีของครูท่ีนอกเหนือจากการสอน การอบรมและพฒันาลูกศิษยแ์ลว้ ครูจ านวนมากตอ้งมีงาน
บางอย่างท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  เป็นงานพิเศษหรืองานสนบัสนุนการศึกษาซ่ึงงานต่างๆ เหล่าน้ีบาง
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ลักษณะงานก็จ  าเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษบางประการของครู ครูจึงจ าเป็นต้องศึกษา ฝึกฝน 
ความสามารถพิเศษบางอยา่งไวด้ว้ย เช่น งานคอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ กีฬา  

ประเด็นรองลงมาคือดา้นงานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายแสดงให้เห็นวา่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต2มีความพึงพอใจในงาน
พิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูว้ิจยัขออภิปรายด้วยเหตุผลท่ีว่างานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีตามค าสั่งของโรงเรียนและท่ีผูบ้งัคบับญัชาได้มอบหมายเพราะได้รับการติดตามการท างานจากผู ้
บงัคบัชา  เพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ และการท างานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายยงัเป็นการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินจากภายในโรงเรียนและการประเมินจากภายนอกโรงเรียน  จึงส่งผลใหค้รูมีความพึงพอใจใน
ดา้นงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย  สอดคลอ้งกบั Gulick Luther (1987 , p.79) กล่าวว่า เม่ือเกิดองค์การข้ึน
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการแบ่งงานกันท า เน่ืองจากคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของความถนัด ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ การแบ่งงานกนัท าจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับองคก์าร 

ส่วนดา้นงานวิจยัในชั้นเรียนซ่ึงมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจน้อยกวา่ดา้นอ่ืนๆ(X̅= 4.11)  ผูว้ิจยั
ขออภิปรายวา่  เน่ืองจากการท าวิจยัมีระเบียบวธีิวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงตอ้งใช้
ระยะเวลาในการท าค่อนขา้งนาน  อีกทั้งครูยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจในกระบวนการท าวิจยั สอดคลอ้งกบั
บทความของภิรมย ์กมลรัตนกุล (2531) ท่ีกล่าววา่  การท าวิจยั  ตอ้งพยายามหลีกเล่ียงอคติ  และความคลาด
เคล่ือนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการวิจยัในชั้นเรียนให้มากท่ีสุด  เพื่อใหผ้ลการวจิยัใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง โดย
ใชรู้ปแบบการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยั  และสถิติท่ีเหมาะสม  แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้  อาจมีขอ้จ ากดั
ต่างๆเกิดข้ึน  ดงันั้น การค านึงเฉพาะความถูกตอ้งอยา่งเดียว  อาจไม่สามรถท าวจิยัได ้ กรณีดงักล่าว  นกัวจิยั
อาจจ าเป็นตอ้งมีการปรับแผนบางอยา่ง  เพื่อใหส้ามรถปฏิบติัได ้

6.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จ  าแนกตามภูมิหลงั 

1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  2  จ  าแนกตามภูมิหลงั พบวา่ ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  2 ท่ีมีภูมิหลงั
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์การสอน ระดบัการศึกษา  การไดรั้บรางวลัระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา / ระดบัประเทศ มีความพึงพอใจในงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนไม่
มีความแตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั  สอดคล้องกบังานวิจยัของอรนุช พรินทร์ 
(2546, หนา้ 63)ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยม สหวทิยาเขตเพชร
บูรพา จงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจยัพบวา่ การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
โรงเรียนมธัยม สหวิทยาเขตเพชรบูรพาจงัหวดัสระแกว้  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  และครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี กับครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปี มีความพึงพอใจในงานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจะมี
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สาเหตุมาจากช่วงประสบการณ์ในการท างานไม่ต่างกัน  งานพิเศษท่ีได้มอบหมายใกล้เคียงกนั  มีการ
ถ่ายทอดความรู้ และไดรั้บมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพงศ ์ หรดาล (2540 อา้งถึงในสามารถ  บุญโยประการ, 2550) ท่ีพบวา่ประสบการณ์ในการท างานมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างานคือถา้บุคคลท่ีท างานในหน่วยงานจนเกิดความช านาญมากข้ึนก็จะ
ท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในงานไม่อยากเปล่ียนงาน ส่วนเร่ืองอายุมีผลต่อการท างานไม่ชดัเจนแต่
อายุของบุคลากรมีส่วนเก่ียวกับระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างานคือผู ้ท่ีมีอายุมากมักจะมี
ประสบการณ์ในการท างานมาก แต่ก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงานและสถานการณ์ในการท างานดว้ย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์มากยิ่งข้ึนจึงควรมีการน าผลการวิจยั และมีการศึกษา
เพิ่มเติมดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 

1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีแตกต่างกนัเพื่อจะไดผ้ลการวจิยัท่ีหลากหลาย และชดัเจนมากข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาซ่ึงปฏิบติัการสอนในระดบัชั้นปฐมศึกษาเพื่อทราบความแตกต่างของความพึงพอใจของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้งสองกลุ่ม 

3)  จากผลการวจิยัซ่ึงพบวา่ ครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีไดรั้บ/ไม่ไดรั้บรางวลั มีความพึงพอใจในงาน
ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะให้มีการศึกษาซ ้ าอีกคร้ังเพื่อยืนยนัวา่ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัใน
คร้ังน้ีไม่ล าเอียงหรือผดิพลาด 
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