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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนก
ตามภูมิหลัง และเพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการเสริ มสร้างความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มตัวอย่างคือ
ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2จานวน 201 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 จาแนกตามภูมิหลัง พบว่า ครู ที่มีภูมิหลัง
ต่างกันมีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน
3. ปั ญหาของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่สาคัญได้แก่ งบประมาณในการจัด
กิจกรรมพิเศษ ไม่เพียงพอ นโยบายต่างๆของต้นสังกัดมีมากและเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้ครู จดั การเรี ยนการ
สอนไม่เต็มที่ ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจในการทาวิจยั และงานพิเศษต่างๆที่มีความทับซ้อนและขาดความ
ความชัดเจน ส่ วนแนวทางการเสริ มสร้ างความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ได้แก่ โรงเรี ยนควรจัดสถานที่ในการเรี ยนการสอนให้เหมาสม จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความ
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักวิทยานิพนธ์
3
อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมวิทยานิพนธ์
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ต้องการของผูเ้ รี ยน จัดกีฬากีฬาให้เข้ากับความพร้อมของโรงเรี ยน จัดเวลาในการทากิจกรรมให้มากขึ้นและ
จัดหาอุปกรณ์ให้ครบหรื อเพียงพอต่อการเรี ยนจึงจะส่ งผลให้ครู มีความพึงพอใจในงานด้านการสอนมากขึ้น
ครู ควรนาผลการวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอนเท่าที่ควร ควรจัดโครงการส่ งเสริ มให้มีการทาวิจยั เพื่อใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง หาแนวทางหรื อวิธีการในการทาวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุ นการเผยแพร่
งานการวิจยั ในชั้นเรี ยน โรงเรี ยนควรสนับสนุนให้ครู เข้าร่ วมการอบรมตามสถานที่ต่างๆ
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. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา เป็ นหนึ่ งใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่สาคัญ ซึ่ งมีจดั การเรี ยนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และเคยใช้เป็ นรายวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O - Net) แต่ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกประกาศกระทรวงปรับลดจานวนวิชาที่
ทดสอบ โดยพล.ต.สรรเสริ ญ แก้วกาเนิ ด รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี (2558) ได้กล่าวไว้วา่ “การ
กาหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O - Net) ปรับลดจานวนวิชาที่ทดสอบลงจาก
8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ น 5กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ยงั คงใช้การทดสอบกลางได้แก่
วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาหรับใน 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ วิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะและวิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี ให้
โรงเรี ยนเป็ นผูอ้ อกข้อสอบและจัดสอบเอง เพื่อให้นกั เรี ยนไม่ตอ้ งคร่ าเคร่ งกับการอ่านหนังสื อหรื อกวดวิชา
เพื่อติวสอบมากจนเกินไปลดภาวะความเครี ยด และส่ งเสริ มให้เด็กนักเรี ยนมีเวลามากขึ้นที่จะพัฒนาทักษะ
และศักยภาพด้านอื่ นของตนเองหรื อทากิ จกรรมที่ สนใจนอกหลักสู ตร รวมทั้งเพื่อให้มีเวลาทากิ จกรรม
ร่ วมกับครอบครัวมากขึ้นด้วย
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้างสุ ขภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกายทางใจทางอารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา สุ ขภาพ
เป็ นสิ่ งสาคัญที่เกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่ งทุกคนควรจะได้เรี ยนรู ้เรื่ องการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีเพื่อให้มี
ทักษะในการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพจนเป็ นกิจนิสัยอีกทั้งการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ยังส่ งเสริ มการพัฒนาสมองของผูเ้ รี ยน อาทิ การฝึ กทักษะกีฬาต่าง ๆ การจัดระบบความคิด และการมีมนุ ษย
สัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผูอ้ ื่น อันจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างมีความสุ ขและส่ งผลให้สังคม
โดยรวมมีคุณภาพ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ผลจากการปรับลดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O - Net) และปั จจัยอื่นๆ เช่ น นโยบายและการบริ หารของผูบ้ ริ หาร ผลตอบแทนจากการร่ วมกิ จกรรม
ค่าใช้จ่ายในการร่ วมกิจกรรม เป็ นต้นจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นโดยการสังเกตพบว่าในปั จจุบนั การจัด
กิ จกรรมทางด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษามี ความสาคัญน้อยลง บุคลากรที่เข้าร่ วมกิ จกรรมน้อยลง หรื อถ้า
มาร่ วมกิ จกรรมก็ไม่เต็มที่ กบั กิ จกรรมนั้นๆจึงส่ งผลให้นกั เรี ยนเห็ นความสาคัญของวิชาสุ ขศึ กษาและพล
ศึกษาน้อยลงด้วย ตลอดจนส่ งผลให้ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาเกิดความคิดเห็ นว่าวิชา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาไม่สาคัญหรื อสาคัญน้อย และส่ งผลให้ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขาดความพึงพอใจในการทางาน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจทาการวิจยั เพื่อศึก ษาความพึง
พอใจในการทางานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงานของครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพล
ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จาแนกตามภูมิหลัง
2.3 เพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการเสริ มสร้างความพึงพอใจงานของครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

3. สมมติฐานการวิจัย
ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ.05
4.วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จานวน 201 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้การสุ่ มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจาก
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถาม
เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ นข้อคาถามความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุ ข
ศึกษาและพลศึกษา ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับปั ญหาและแนว
ทางการสร้ างความพึงพอใจในงานของครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ ได้ นำไป
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ปรากฏว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00
จากนั้นได้ทาการปรับปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try Out) กับตัวแทนที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่ มตัวอย่างของการวิจยั เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ ปรากฏว่า
แบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.96 จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริ ง
และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา
5. ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลศึ กษาความพึงพอใจในงานของครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพลศึ กษาใน

โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงานของครู กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สุข
ศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (n = 201)
̅
X

S.D.

1. ด้านการสอน

4.39

.43

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

2. ด้านการจัดกิจกรรมกีฬา

4.47

.53

มากที่สุด

3. ด้านงานวิจยั ในชั้นเรี ยน

4.11

.59

มาก

4. ด้านการพัฒนาตนเอง

4.40

.52

มากที่สุด

5. ด้านงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

4.38

.59

มากที่สุด

6. ด้านงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

4.41

.51

มากที่สุด

4.36

.52

มากที่สุด

ความพึงพอใจงาน

รวม

จากตารางที่ 1 ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความพึงพอในงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจในงานเป็ นรายด้า นพบว่า ครู มี ค วามพึ ง พอใจในงานด้า นการสอนงานด้า นการจัด กิ จ กรรมกี ฬ า
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน งานพัฒนาตนเอง งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายในระดับ
มากที่สุดตามลาดับเรี ยงตามลาดับจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในขณะงานวิจยั ในชั้นเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จาแนกตามภูมิหลัง
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามภูมิหลัง (n = 201)
ภูมิหลัง
t
Sig
F
sig
1 ตาแหน่งหน้าที่
2 ระดับการศึกษา
3 การได้รับรางวัล
4 ประสบการณ์สอน
5. ขนาดโรงเรี ยน

.81
-1.122
1.428

.42
.13
.38
4.451
2.473

*p< .05
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกภูมิหลัง พบว่า ครู กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ที่มี
ภูมิหลังแตกต่างกันได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา การได้รับรางวัล และประสบการณ์ในการสอน
มีความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน และไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ตอนที่ 3 ปั ญหาในงาน ของครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุข ศึ กษาและพลศึ กษาในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 พบว่า อุปกรณ์ สื่ อ/นวัตกรรม สถานที่และเวลาในการ
จัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมกีฬาทั้งในและนอกชั้นเรี ยนไม่เพียงพอ ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการทาวิจยั
ครู มีภาระงานมากเกิ นไปและครู ขาดความถนัดในงานบางงาน เช่ น งานเอกสาร และงานพิเศษบางงานมี
ความทับซ้อน
แนวทางการสร้ างความพึงพอใจในงานของครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า โรงเรี ยนควรจัดสถานที่ สื่ อ/นวัตกรรม
และอุ ป กรณ์ ใ นการจัดการเรี ย นการสอนให้ เหมาะสมและสะดวกต่ อการจัดการเรี ย นการสอน การจัด
กิจกรรมกีฬาควรเลื อกจัดกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายและเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โรงเรี ยนควร
สนับสนุ นและสรรหางบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬา โรงเรี ยนควรมีนโยบายและจัดทาแผนการอบรม
ความรู ้ในเรื่ องการทางานวิจยั ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู นาผลงานวิจยั ไปใช้ในการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยน โรงเรี ยนควรมีการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ และมอบหมายงานพิเศษให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของครู แบ่งงานและเวลาในการทางานพิเศษให้ชดั เจน
6.อภิปรายผล
6.1 การอภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2พบว่าด้านการจัดกิจกรรมกีฬามีค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจในงานที่มากกว่าด้านอื่นข้อค้นพบนี้ แสดงให้เห็ นว่าครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพล
ศึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต2ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับการการจัด
กิจกรรมกีฬาให้กบั ผูเ้ รี ยน เพราะการจัดกิจกรรมกีฬาตรงกับสาขาวิชาของตนเอง ครู มีความรู ้ความสามารถ
และมีทกั ษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางด้านกีฬาให้กบั นักเรี ยน ตลอดจนการพัฒนานักเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ในด้านกีฬา จึงส่ งผลให้ครู มีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมกีฬาสอดคล้องกับจีราวุฒ ก๊กใหญ่ (2557)
ที่กล่าวว่าหน้าที่ของครู ที่นอกเหนือจากการสอน การอบรมและพัฒนาลูกศิษย์แล้ว ครู จานวนมากต้องมีงาน
บางอย่างที่ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย เป็ นงานพิเศษหรื องานสนับสนุ นการศึกษาซึ่ งงานต่างๆ เหล่านี้ บาง
1038
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ลัก ษณะงานก็ จ าเป็ นต้อ งใช้ ค วามสามารถพิ เ ศษบางประการของครู ครู จึ ง จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษา ฝึ กฝน
ความสามารถพิเศษบางอย่างไว้ดว้ ย เช่น งานคอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ กีฬา
ประเด็นรองลงมาคือด้านงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายแสดงให้เห็นว่าครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2มีความพึงพอใจในงาน
พิเศษที่ได้รับมอบหมาย ผูว้ ิจยั ขออภิปรายด้วยเหตุผลที่ ว่างานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกับการปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่ ตามคาสั่งของโรงเรี ยนและที่ ผูบ้ งั คับบัญชาได้มอบหมายเพราะได้รับการติ ดตามการทางานจากผู ้
บังคับชา เพื่อนร่ วมงานอย่างสม่าเสมอ และการทางานพิเศษที่ได้รับมอบหมายยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อม
รับการประเมินจากภายในโรงเรี ยนและการประเมินจากภายนอกโรงเรี ยน จึงส่ งผลให้ครู มีความพึงพอใจใน
ด้านงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ Gulick Luther (1987 , p.79) กล่าวว่า เมื่อเกิ ดองค์ก ารขึ้ น
จาเป็ นที่ จะต้องมี ก ารแบ่ ง งานกันท า เนื่ องจากคนมี ค วามแตกต่ า งกัน ทั้ง ในด้า นของความถนัด ความรู ้
ความสามารถ ความชานาญ การแบ่งงานกันทาจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับองค์การ
ส่ วนด้านงานวิจยั ในชั้นเรี ยนซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ(̅X= 4.11) ผูว้ ิจยั
ขออภิปรายว่า เนื่ องจากการทาวิจยั มีระเบียบวิธีวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งต้องใช้
ระยะเวลาในการทาค่อนข้างนาน อีกทั้งครู ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการทาวิจยั สอดคล้องกับ
บทความของภิรมย์ กมลรัตนกุล (2531) ที่กล่าวว่า การทาวิจยั ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอคติ และความคลาด
เคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้มากที่สุด เพื่อให้ผลการวิจยั ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง โดย
ใช้รูปแบบการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยั และสถิติที่เหมาะสม แต่ในสภาพความเป็ นจริ งแล้ว อาจมีขอ้ จากัด
ต่างๆเกิดขึ้น ดังนั้น การคานึงเฉพาะความถูกต้องอย่างเดียว อาจไม่สามรถทาวิจยั ได้ กรณี ดงั กล่าว นักวิจยั
อาจจาเป็ นต้องมีการปรับแผนบางอย่าง เพื่อให้สามรถปฏิบตั ิได้
6.2 การอภิปรายผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษา
และพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามภูมิหลัง
1. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จาแนกตามภูมิหลัง พบว่า ครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่มีภูมิหลัง
แตกต่างกัน ได้แก่ ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ การสอน ระดับการศึกษา การได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่
การศึกษา / ระดับประเทศ มีความพึงพอใจในงานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรี ยนไม่
มี ความแตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานของการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรนุ ช พริ นทร์
(2546, หน้า 63)ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู โรงเรี ยนมัธยม สหวิทยาเขตเพชร
บูรพา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
โรงเรี ยนมัธยม สหวิทยาเขตเพชรบูรพาจังหวัดสระแก้ว จาแนกตามประสบการณ์ การทางานแตกต่างกัน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนน้ อ ยกว่ า 5 ปี กับ ครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปี มีความพึงพอใจในงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกันทั้งนี้ อาจะมี
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สาเหตุ ม าจากช่ วงประสบการณ์ ใ นการท างานไม่ ต่า งกัน งานพิ เศษที่ ไ ด้ม อบหมายใกล้เคี ย งกัน มี ก าร
ถ่ายทอดความรู ้ และได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพงศ์ หรดาล (2540 อ้างถึงในสามารถ บุญโยประการ, 2550) ที่พบว่าประสบการณ์ในการทางานมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทางานคือถ้าบุคคลที่ทางานในหน่ วยงานจนเกิ ดความชานาญมากขึ้ นก็จะ
ทาให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในงานไม่อยากเปลี่ยนงาน ส่ วนเรื่ องอายุมีผลต่อการทางานไม่ชดั เจนแต่
อายุ ข องบุ ค ลากรมี ส่ ว นเกี่ ย วกับ ระยะเวลาและประสบการณ์ ใ นการท างานคื อ ผู ้ที่ มี อ ายุ ม ากมัก จะมี
ประสบการณ์ในการทางานมาก แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของงานและสถานการณ์ในการทางานด้วย
7. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้ผลการวิจยั ในครั้ งนี้ มีประโยชน์มากยิ่งขึ้ นจึ งควรมี การนาผลการวิจยั และมี การศึ กษา
เพิม่ เติมดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้
1) ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจในงานของครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึ กษาและพล
ศึกษาที่สอนในระดับชั้นที่แตกต่างกันเพื่อจะได้ผลการวิจยั ที่หลากหลาย และชัดเจนมากขึ้น
2) ควรมีการศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาและพล
ศึกษาซึ่ งปฏิบตั ิการสอนในระดับชั้นปฐมศึกษาเพื่อทราบความแตกต่างของความพึงพอใจของครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้งสองกลุ่ม
3) จากผลการวิจยั ซึ่ งพบว่า ครู ที่สอนในโรงเรี ยนที่ได้รับ/ไม่ได้รับรางวัล มีความพึงพอใจในงาน
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาซ้ าอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ใน
ครั้งนี้ไม่ลาเอียงหรื อผิดพลาด
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