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ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
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ตําแหนงหนาที่การทํางานตามลําดับ 

 2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา เพศหญิงมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบวาครูผูดูแลเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และสําเร็จปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กที่สําเร็จ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม

แตกตางกัน 
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 This research The objective was to study customer satisfaction in the 
performance of teachers, child care.  Child Development Center under the Ministry 
of parishes in the province. By personal factors such as gender, education, work 
experience placements using the framework of the Herzberg (Herzberg) BY 7 the 

sample of 207 was used as the query estimation scale type 5 statistics used. The 
analysis included percentage, mean, standard deviation, T-test F-test. 
 The results showed that 

1. The study of satisfaction in the performance of teachers, child care, child 
development centers. Under the Community in the province overall, found that 
teachers, child care, child development centers under the administration of the 

district in the province. Satisfaction of workers is high. Considering satisfaction, 
operational aspects and found that teachers, child care, child development center 
satisfaction level from 7 sequentially descending side is responsible for the work. The 
recognized accordingly. The success of the operation. The nature of the work 
performed Relations with bosses The relationship of colleagues. And advances in the 
function respectively. 

2. satisfaction in the performance of teachers, child care, child 
development centers under the Community in the province overall, by gender, 
women are satisfied in practice no difference. 

3. satisfaction in the performance of teachers, child care, child 
development centers under the Community in the province by level of education 
overall, found that teachers, child care, child development centers at lower 

educational attainment. Degree And successfully complete a bachelor's degree or 
higher Satisfaction with the performance did not differ when considering the 
satisfaction found that teachers who care for children under graduate, undergraduate 
and graduate degree or above. There is satisfaction in practice no difference. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณใน  

การปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ินบนพื้นฐานของหลักการกระจายอํานาจใหทองถ่ินสามารถพึ่ง 

ตนเองและตัดสินใจเพื่อระโยชนของของถ่ิน สงผลใหเกิดการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปรับปรุงการ

ปกครองทองถ่ินและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ

ปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง พินิต เข็มทอง (2546) พระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 มาตรา 16 

มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหาร

สวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน โดยถือวาการจัดการศึกษาเปนสวนหน่ึงของบริการ

สาธารณะ ดวยนอกจากน้ีมาตรา 30 และมาตรา 32 ของ พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหมี

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดข้ันตอน 

การกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแผนทั้ง 2 ฉบับ

ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดาน

การศึกษา โดยสรุปดังน้ี 1) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 

2543 กําหนดใหภารกิจการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ เปนภารกิจที่

จะตองถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

และเมืองพัทยา 2) แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดมีการกําหนดขอบเขตการถายโอนไวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

มาตรา 41 และมาตรา 42 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช 2546 มาตรา 21 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาตามความ

พรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลัก 

เกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ

จัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย และไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ีหลักเกณฑและวิธีการ
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ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามกฎกระทรวง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 3 เกี่ยวกับระบบการศึกษาในมาตรา 18 

กลาวไววาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหจัดในสถานพัฒนาเด็กเล็กไดแกศูนยเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนาศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและ 

เด็กซึ่งมีความตองการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออยางอื่นและหมวด 5 สวนที่ 2 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาตรา 41 กลาวไววาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและ

ความตองการภายในทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 5-6) 

สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดจัดทํานโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัย (0-5 ป) พุทธศักราช 2545-2549 โดยมีแผนงานหลักที่เปนแนวคิดและทิศทางที่จะนําไป

แปลงเปนแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนตอไปโดยแผนงานหลักที่ 3 เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยมีแนวคิดวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยคือครูผูดูแลเด็กพี่เลี้ยงเด็กผู

เลี้ยงดูเด็กตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะวิธีการอบรมเลี้ยงดูและสรางสิ่งแวดลอมหรือจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอยางถูกตองเหมาะสมโดยมีแนวทางและมาตรการคือ (สํานัก

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 18-19) 1) ดําเนินการใหมีการปฏิรูปกระบวนการผลิต

ผูดูแลเด็กครูและบุคลากรอื่นเชนอาสาสมัครเจาหนาที่สาธารณสุข ฯลฯ ที่จะทํางานกับเด็กใหมี

คุณลักษณะและคุณภาพเหมาะสมกับการทํางานกับเด็กวัยน้ีมากข้ึนโดยเฉพาะดานความรูและทักษะ

ดานจิตวิทยากับเด็กปรัชญาและทิศทางการพัฒนาเด็กจิตวิทยาการรับรูศิลปะการถายทอดความรูและ

คานิยมที่พึงประสงคใหแกเด็ก 2) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทในสถานบริการสําหรับ  

เด็กปฐมวัยใหเปน “มืออาชีพ” โดยจัดใหมีการจัดฝกอบรมที่เปนระบบแตหลากหลายสําหรับผูดูแล

เด็กครูอาสาสมัครฯลฯที่มีความรูพื้นฐานและระดับการศึกษาตางกันใหสามารถมีความรูและทักษะ

เฉพาะทางเพิ่มข้ึนรวมทั้งความรูและทักษะที่รูจักเยียวยาเด็กที่มีปญหาดานพฤติกรรมดานสติปญญา

และดานการเรียนรู 3) ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลเด็กและผูที่

ทํางานเกี่ยวกับเด็กรวมทั้งระบบการมีรางวัลเพื่อใหบุคคลที่มีคุณภาพมีกําลังใจในการฝกเปนอาชีพ

และสามารถต้ังปณิธานที่แนวแนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) สงเสริมใหมีสมาคมวิชาชีพสําหรับบุคลากร

ดานเด็กปฐมวัยเพื่อสนับสนุนใหมีความรูทันสมัยสามรถใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพิ่มประสบการณดาน

นวัตกรรมสนใจสื่อตาง ๆ ดานเด็กปฐมวัยและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและใหมีกฎหมาย

รองรับ 

ในสังคมไทยยังไมสามารถจัดบริการเสริมกําลังครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไดครอบคลุม

ทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งสถานโรงเรียน ยังตองการการปรับปรุงคุณภาพทั้ง ในดานการใหบริการ 

วิธีการเลี้ยงดู การพัฒนาผูเลี้ยงดูเด็กใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ การกํากับดูแลคุณภาพ



3 
 

มาตรฐานบริการ ตลอดจนการกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพใหเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชา 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและมุงไปสูเปาหมายที่องคกรตองการ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานใน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยเพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานและศึกษาตัวแปรที่สงผลตอความพึงพอใจของครูผูดูแลเด็กเล็กที่เปนปญหาตอ 

การปฏิบัติงาน และนํามาปรับปรุง แกไข เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาของครูผูดูแลเด็กใหสูงข้ึน 

และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดานการศึกษาขององคการบริหารสวนทองถ่ินตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนง 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยที่มรีะดับ

การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกัน 

1.3.2 ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยที่มี

ประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกัน 

1.3.3 ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยที่มี

ตําแหนงตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกัน 

1.3.4 ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยมีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกัน 

 

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual framework) 

ผลจากการศึกษาคนควาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวผูวิจัยไดนําทฤษฎีของ

เฮอรซเบิรกเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวม 7 ดานมากําหนดเปนตัวแปรตามและกําหนด 

ใหปจจัยสวนบุคคลเปนตัวแปรตนโดยสามารถนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.5.1 ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยและทราบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

ในจังหวัดเลย 

1.5.2 นําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการพิจารณาการกําหนดนโยบายแนวทางพัฒนาและ

การสงเสริมใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานมากข้ึนอันจะสงผลให

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอองคกรมากย่ิงข้ึน 

 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี  

1.6.1 ขอบเขตดานเน้ือหา มุงศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก 

และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ตามทฤษฎีของเฮอรซเบิรก ซึ่งแบงเปนสองปจจัยประกอบดวยปจจัย

ตัวแปรตน 
 

ปจจัยสวนบุคคลครูผูดูแลเด็ก 

ประกอบดวย 

1. ระดับการศึกษา 

(1) ตํ่ากวาปริญญาตร ี

(2) ปรญิญาตรีข้ึนไป 

2. ประสบการณการ 

(1) ตํ่ากวา 1 ป 

(2) ต้ังแต 1-3 ป 

(3) มากกวา 3 ปข้ึนไป 

3. ตําแหนง 

 (1) ครูผูดูแลเด็ก 

 (2) พนักงานจางตามภารกจิ 
 

ตัวแปรตาม 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก 

ประกอบดวย 

1. ความสําเรจ็ในการปฏิบัติงาน 

2. การไดรับการยอมรับนับถือ 

3. ลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ 

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

5. ความกาวหนาในตําแนงหนาที่การงาน 

6. ความสัมพันธของผูบังคับบัญชา 

7. ความสัมพันธของเพือ่นรวมงาน 
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จูงใจไดแก ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ

รับผิดชอบในการทํางาน ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ความสัมพันธของผูบังคับบัญชา 

และความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 

1.6.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ในจังหวัดเลยในป พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 761 คน กลุมตัวอยาง ไดแกครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จํานวน 274 ศูนย ขนาดของกลุม

ตัวอยางผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเทียบตารางของเครจซี่และ มอรแกน (Krejcie 

and Morgan,1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2543) จากประชากร 761 คน ไดกลุมตัวอยาง 

255 คน 

1.6.3 ตัวแปรท่ีวิจัย 

ตัวแปรตน ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

1. ระดับการศึกษา แบงเปน 2 กลุมคือ 

 1.1  ตํ่ากวาปริญญาตร ี

 1.2  ปริญญาตรีข้ึนไป 

2. ประสบการณการทํางาน แบงเปน 3 กลุมคือ 

 2.1  ตํ่ากวา 1 ป 

 2.2  ต้ังแต 1 - 3 ป 

 2.3  มากกวา 3 ปข้ึนไป 

3. ตําแหนง แบงเปน 2 กลุมคือ 

 3.1  ครูผูดูแลเด็ก 

 3.2  พนักงานจางตามภารกิจ 

ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก วัดไดตามทฤษฎีของ 

เฮอรซเบิรก จํานวน 7 ดาน คือ 

1. ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

2. การไดรับการยอมรับนับถือ 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

5. ความกาวหนาในตําแนงหนาที่การงาน 

6. ความสัมพันธของผูบังคับบัญชา 

7. ความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
นิยามศัพทเฉพาะซึ่งเปนความหมายของศัพทบางคํา ที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี มีดังน้ี 
ครูผูดูแลเด็ก หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเปนพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดรับการถายโอนมาจากสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดต้ังข้ึนเอง ซึ่งเปนสถานที่ที่ใหการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาไปพรอม ๆ กัน เพื่อให

เด็กเปนคนที่สมบูรณทุก ๆ ดาน และเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการศึกษาระดับที่สูงข้ึนตอไป 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง หนวยราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดต้ังซึ่ง

ประกอบดวย เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดเลย 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่มีตองานที่ทําอยู โดยรวมในทางบวก 

ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อเกิดความพึง

พอใจในงานมากแลว จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานมากดวย ใน 7 ดานดังน้ี 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และสามารถแกไขปญหาใน 

การทํางานใหสําเร็จลุลวงดวยตนเอง สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลุลวงและศึกษาหาความรู

ใหม ๆ  มาพัฒนางานอยูเสมอ อาสาเขาชวยงานของหนวยงานตามความรูและประสบการณ หลีกเลี่ยง

การกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานและมีสวนสรางความตระหนักในการพัฒนาองคกร

เพื่อนําไปสูความสําเร็จ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหการทํางานสําเร็จ 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับเกียรติที่ไดทํางานอาชีพครูในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ไดรับเลือกใหเปนหัวหนางานเสมอ และบุคลากรในหนวยงานใหเกียรติและใหความนับ

ถือ ไดรับคําชมจากผูบริหารในการปฏิบัติงาน และหนวยงานช่ืนชมยินดีกับความสามารถในการ

ทํางาน ไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานและความเช่ือมั่นจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

สําคัญอยูเสมอ และไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองนักเรียน 

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่

ศึกษาหาความรูใหม ๆ มาพัฒนางานเสมอและปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความรูความสามารถ

และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ ปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลา

ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและรายละเอียดชัดเจน ภาระงานที่ปฏิบัติมีลักษณะ

ทาทายและจูงใจ 

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ

มอบหมายและภาระงานที่ไดรับมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางอิสระและ
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สามารถปฏิบัติงานสําเร็จลุตามเวลาที่กําหนด นําผลที่ไดจาการปฏิบัติงานมาปรับปรุงวิธีการทํางานอยู

เสมอ และมีความต้ังใจ มุงมั่นในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน หมายถึง ผูบังคับบัญชาสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาตอเพิ่มพูนวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจนทาทายในตําแหนงทําใหผูบังคับบัญชา

ภูมิใจ มีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และไดรับการสงเสริมใหเขา

ประชุมสัมมนาในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับและเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ 

ดานความสัมพันธของผูบังคับบัญชา หมายถึง การไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับบัญชา

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ไดแก ใหความเปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง ใหคําปรึกษาและการยอมรับ

ความคิดเห็นขอเสนอแนะ และเปนแบบอยางที่ดี ใหความไววางใจในการปฏิบั ติงาน สงเสริม

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาใหมีการเพิ่มพูนความรูอยาง

สม่ําเสมอ และผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนําเกี่ยวกับงานวิชาการและ

ปฏิบัติงานอื่นเปนอยางดี 

ดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน หมายถึงการไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูบังคับบัญชา

เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติงานไดแก ความเสมอภาคแกผูรวมงาน และไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

และใหคําปรึกษากับผูรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงาน มีบรรยากาศความเปน

ญาติมิตรและสามัคคีความพอใจสภาพการทํางานของบุคคลในศูนยพัฒนาเด็กและเปดโอกาสใหเพื่อน

รวมงานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนพื้นฐานความคิดที่นําไปสูการกําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงค

และเปนขอมูลประกอบการการศึกษาวิเคราะหและอภิปรายผลโดยแยกออกเปนหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของ 

 2.1.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.1.2 ทฤษฎีความพึงพอใจของ Herzberg 

2.2 มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2.2.1 ความเปนมา 

 2.2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 2.2.3 บทบาทของหนวยงานที่ เกี่ยวของในการยกระดับคุณภาพเ ด็กเล็กของ 

ประเทศไทย 

2.3 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของ 

2.1.1 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  1. ความหมายความพึงพอใจไดมีผูใหความหมายความพึงพอใจไวหลายทานดังน้ี 

   ไพฑูรย กฤษณเพ็ชร (2523, หนา 10) สรุปไววา ความพึงพอใจในการทํางาน 

หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตองานที่ทําและองคประกอบตาง ๆ ถาองคประกอบเหลาน้ัน

สามารถตอบสนองความตองการของเขาก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจข้ึนดังน้ันความพึงพอใจและไมพงึ

พอใจจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคานิยมและจิตใจของบุคคลซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนความพงึพอใจจงึ

สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อกาลเวลาหรือสถานการณแวดลอมอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนหนาที่ของ

ผูบริหารควรจะไดติดตามศึกษาอยูเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในหนวยงาน

เชนนโยบายและผูบริหารเปนตน 
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  อรุณ รักธรรม (2527, หนา 24 อางถึงใน สุรพงษ ลือทองจักร, 2545, หนา 14) ไดให

ความหมายความพึงพอใจไววาความพึงพอใจในงานเปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิผลของงานการสราง

ความพึงพอใจในงานเปนกุญแจหรือหัวใจของการบริหารงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถทาํงานอยางมี

ประสิทธิภาพและดวยความสมัครใจ 

  กิติมา ปรีดีดิลก (2529, หนา 321) สรุปไววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง

ความรูสกึที่ชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตาง ๆ ของงาน และผูปฏิบัติงานน้ัน

ไดรับการตอบสนองความตองการของเขาได 

  สมยศ นาวีการ (2533, หนา 221) กลาววาความพึงพอใจในงานคือความรูสึกที่ดีโด

สวนรวมของคนตองานของพวกเขาเมื่อเราพูดวาคนมีความพอใจในงานสูงโดยทั่วไปเราหมายความวา

คนชอบและใหคุณคากับงานของพวกเขาสูงและมีความรูสึกที่ดีตองานของพวกเขา 

  วิลัย มะลิซอน (2538, หนา 10 อางถึงใน สุรพงษ ลือทองจักร, 2545, หนา 13) 

กลาวถึงความพึงพอใจของบุคคลในการประกอบอาชีพกิจกรรมตาง ๆ  วาเปนความรูสึกหรือเจตคติที่ดี

ของบุคคลที่มีตอกิจกรรมที่ทําเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนจากการที่ผูประกอบกิจกรรมไดรบัการตอบสนอง

ความตองการของเขาทั้งทางรางกายและจิตใจทําใหเขาเกิดความพึงพอใจในการประกอบกิจกรรม

สวนจะพึงพอใจมากหรือนอยข้ึนอยูกับความตองการของเขาเองและองคประกอบที่เปนสิ่งจูงใจ 

  นงนุช โรจนเลิศ (2540, หนา 14 อางถึงใน ทวนศักด์ิ มูลพิมพ, 2548, หนา 9) กลาว

วาความพึงพอใจหมายถึงคุณลักษณะทางจิตหรือทางอารมณหรือทัศนคติที่บุคคลมีตองานที่ทําอยูซึ่ง

ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการคือ องคประกอบแรกเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ

ความพึงพอใจในบริบทของงาน 5 ดาน ไดแก ตัวงานที่ทําคาจางโอกาสกาวหนาความมั่นคงและเพื่อน

รวมงาน องคประกอบประการที่สองเปนองคประกอบที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ดานอารมณในงาน 3

ดานไดแก ความพึงพอใจที่เปนแรงจูงใจภายในเกี่ยวกับงานความพึงพอใจเมื่อมีความกาวหนาในการ

ทํางานและความพึงพอใจเกี่ยวกับการทํางานทั่ว ๆ ไป 

  ปรียา พรวงศอนุตรโรจน (2541, หนา 125) กลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานวา

เปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวกเปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนมี

ความมุงมั่นที่จะทํางานมีขวัญและกําลังใจสิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ทํางานรวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ 

  ดํารงศักด์ิ ไชยแสน (2542, หนา16-17 อางถึงใน พิชิต บุตรศรีสวย, 2546, หนา 11)

กลาววาความพอใจงานคือความรูสึกที่ดีโดยสวนรวมของคนตองานของพวกเขาเมื่อเราพูดวาคนมี

ความพึงพอใจสูงโดยทั่วไปเราจะหมายความวาคนชอบและใหคุณคากับงานของพวกเขาสูงและมี

ความรูสึกที่ดีตองานของพวกเรา 
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  จีรนันท กัณฑวงศ (2545, หนา 27 อางถึงใน ทวนศักด์ิ มูลพิมพ, 2548, หนา 10) ได

ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววาหมายถึงสภาวะทางจิตใจที่รู สึกยินดีแล

ภาคภูมิใจตอการปฏิบัติงานน้ัน ๆ โดยประเมินในภาพรวมต้ังแตเมื่อเริ่มจะตองปฏิบัติงานขณะที่กําลัง

ปฏิบัติงานและเมื่อเห็นผลของการปฏิบัติงานซึ่งผลรวมของการปฏิบัติงานอาจจะเปนผลไปในทางบวก

หรือไปในทางลบก็ได 

  วิชัย แหวนเพชร (2548, หนา 136) ไดสรุปวาความพึงพอใจในการทํางานหมายถึง

สภาวะของอารมณความรูสึกและเจตคติของบุคคลที่มีตองานที่เขาปฏิบัติงานอยูโดยแสดงออกมาเปน

ความสนใจกระตือรือรนเต็มใจและสนุกราเริงเปนตนเมื่อผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํา

แลวเขากจ็ะมีความพยายามอุตสาหะมีความสุขกับงานที่ทํามีความรับผิดชอบและมุงมั่นจนงานน้ัน

สําเร็จตามวัตถุประสงค 

   สุจิตรา พรมนุชาธิป (2549, หนา 146) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานวา

ความพงึพอใจในงานหมายถึงการเห็นชอบ (Favorable) หรือไมเห็นชอบ (Unfavorable) ของคนที่มี

ตองานของเขาความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) สามารถลดการขาดงานการเปลี่ยนงานและ

อุบัติเหตุระหวางการทํางานไดและแมวาความพึงพอใจในการทํางานเปนสัญลักษณของการจัด

องคการไดอางมปีระสิทธิภาพแตก็ไมสามารถที่จะทําใหเกิดข้ึนไดโดยการชักจูงหรือซื้อกันถาคนทาํงาน

ขาดความพึงพอใจในการทํางานสถานภาพขององคการจะขาดความมั่นคงและจะเกิดผลรายตาง ๆ 

ตามมาเชนการหนีงานถวงงานไมรับผิดชอบตองานเปลี่ยนงานจับกลุมประทวงเปนตน 

   สรุปไดวา ความพึงพอใจในงานเปนเจตคติอยางหน่ึงที่เกี่ยวกับงานซึ่งอาจจะเปนทาง

เจตคติทางบวกหรือลบก็ไดเจตคติน้ันเกิดมาจากปจจัยที่เปนตัวงานและสภาพแวดลอมภายนอกของ

งานทําใหมีผลตองานน้ัน ๆ  

  2. ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน 

  วินัย ไชยทอง (2547, หนา 73-74) กลาววาความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction)

ถือเปนเจตคติพื้นฐานของคนที่มีตองานที่ตนทําซึ่งสามารถทราบไดโดยงายดวยการใชคําถามเปน

เครื่องมือวัดบุคคลน้ันในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานซึ่งจะใหคําตอบตาง ๆ เชน “ผมรักงานที่ทํามากแต

เกลียดนาย” หรือ “งานที่น่ีจายคาจางถูกจังแตเพื่อน ๆ รวมงานทุกคนยอดเย่ียมมาก” เปนตนจาก

ผลงานวิจัยพบวาเจตคติที่เกี่ยวกับงานสวนใหญประกอบดวยประเด็นแงมุมตอไปน้ีตัวงานเอง(Work 

itself) คาจาง (Pay) โอกาสกาวหนา (Promotion) ไดรับการยอมรับ (Recognition) ผลประโยชน

ตอบแทนตาง ๆ (Benefits) เงื่อนไขการทํางาน (Working conditions) คุณภาพการบังคับบัญชา 

(Supervision) เพื่อนรวมงาน (Co - workers) และนโยบายของบริษัท (Organizationalpolicy) 

นอกจากการมองความพึงพอใจในงานโดยแยกเปนประเด็นแงมุมตาง ๆ ดังกลาวแลวยังพบวาบางครั้ง

บุคคลจะกลาวถึงความพงึพอใจตองานเปนภาพรวมเชนคํากลาวที่วา “โดยรวมแลวผมชอบงานน้ีมาก
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แมจะมีจุดตองปรับปรุงอยู 2 เรื่องก็ตาม” เปนคํากลาวที่บงช้ีลักษณะของความพึงพอใจโดยรวมที่มา

จากคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตองานในประเด็นแงมุมตาง ๆ น่ันเองโดยสรุปแสดงออกดวยอารมณ

ความรูสึกความนึกคิดและพฤติกรรมดังกลาวแลว 

  วินัย ไชยทอง (2547, หนา 82-83) ยังไดกลาวถึงการสงเสริมใหเกิดความพึงใจในงาน

(Promoting job satisfaction) เน่ืองจากมีผลเสียที่เกิดจากความไมพึงพอใจในงานอยูหลายประการ

องคการจึงควรหางานยกระดับความพึงพอใจและปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจในงานของพนักงาน

ถึงแมวาความไมพึงพอใจอาจไมเกี่ยวโดยตรงทั้งหมดตอผลงานก็ตามแตอยางนอยการสงเสรมิความพงึ

พอใจเพื่อใหพนักงานมีความสุขตอการทํางานก็เปนสิ่งที่ควรทําและเหนืออื่นใดความพึงพอใจเปน

จุดมุงหมายปลายทางที่พึงปรารถนาในตัวของมันเองมีขอแนะนําที่ควรปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหเกิดความ

พึงพอใจในงานและเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการดังน้ี 

  1. จายคาจางทุกคนอยางเปนธรรมเพราะทุกคนเช่ือวาถาระบบการจายคาจางขาด

ความยุติธรรมจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจตองานความเปนธรรมดังกลาวรวมถึงเงินเดือนคาตอบแทน

ตาง ๆ ตลอดจนผลประโยชนอื่น ๆ  

  2. ปรับปรุงคุณภาพการบังคับบัญชาโดยพบวากลุมพนักงานที่มีความเช่ือถือใน

ความสามารถของหัวหนางานมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในงานระดับสูงมากโดยเฉพาะเมือ่หวัหนา

ปฏิบัติตอตนอยางใหเกียรติและคอยดูแลปกปองผลประโยชนของลูกนอง 

   3. การกระจายอํานาจการควบคุมในองคการการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ

ทั้งหลายซึ่งเคยรวมศูนยอยูที่คนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งมักอยูระบบบนใหลงสูพนักงานระดับลางเปนการ

กระจายทั้งอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดานการทํางานที่มีผลตอตนโดยตรงใหเปนไป

ตามที่นักงานตองการจึงสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน 

  4. มอบหมายงานใหสอดคลองกับความสนใจของพนักงานความสนใจของคนแตกตาง

กันการมอบหมายใหคนเหลาน้ีไดทํางานตรงกับความสนใจไดมากเพียงไรก็ย่ิงก็ใหเกิดความพึงพอใจใน

งานมากข้ึนเพียงน้ันตัวอยางเชนมีผลการศึกษาพบวาผูจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยถาไดทํางานตรง

กับสาขาวิชาเอกที่เรียนมาจะมีความพึงพอใจในงานมากกวาผูที่ตองทํางานนอกสาขาที่เรียนเปนตน 

   ปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546, หนา 3) กลาวถึงกระบวนการรูปแบบและปจจัย

ทําใหเกิดความพึงพอใจเชนคอตเลอร (Kotler, 1994, p. 2 อางถึงใน ปริญญาจเรรัชต และคณะ, 

2546 หนา 3) กลาวถึงกระบวนการของการสรางความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานวาถาผูปฏิบัติงานมี

แรงจูงใจมากจะมีความพยายามและถามีความพยามมากจะปฏิบัติงานไดมากทําใหไดรางวัลมากข้ึนซึง่

จะนําไปสูความพึงพอใจปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึนกระบวนการเกิดความพงึพอใจตามแนวคิดของคอตเลอร

แสดงในแผนภูมทิี่ 2.1 
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แผนภูมิท่ี 2.1 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

 

ที่มา : ปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546, หนา 3) 

    

พอรตเตอร และลอรเลอร (Porter andLowler, 1994 อางถึงใน ปริญญา จเรรัชต และ

คณะ, 2546, หนา 4) เสนอรูปแบบการเกิดความพึงพอใจวาผลตอบแทนเปนสาเหตุทําใหเกิดความพึง

พอใจและการปฏิบัติงานยอมจะกอใหเกิดผลตอบแทน ดังน้ันความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและ

ผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงดวยการรับรูถึงผลตอบแทนที่ยุติธรรมดังแสดงในแผนภูมทิี่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.2 รูปแบบการเกิดความพึงพอใจ 

 

ที่มา : ปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546, หนา 4) 

 

  รูปแบบการเกิดความพึงพอใจของพอรตเตอรและลอรเลอรแสดงใหเห็นวาผลการ

ปฏิบัติงานจะนําไปสูผลตอบแทนหรือรางวัลที่ไดรับโดยผลตอบแทนจะไมเกี่ยวพันกับความพึงพอใจ

โดยตรงแตตองผานการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนดังน้ันความพึงพอใจของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงจึงถูกกําหนดโดยความรูสึกของแตละบุคคลเมื่อไดพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบ 

แทนที่เกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรูสึกวาเขาควรจะไดรับหากผลตอบแทนจริงมากกวา

ผลตอบแทน 

การรบัรูถึงผลตอบแทนที่ยุติธรรม 

ความพึงพอใจ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ความพยายาม ผลการปฏิบัติ 

ไดรางวัลตอบแทน 

แรงจงูใจ 

แรงจงูใจ 



13 
 

ผลตอบแทนที่เขาคาดวาจะไดรับความพึงพอใจยอมจะเกิดข้ึนความมากนอยของความพึงพอใจหรอืไม

มีความพึงพอใจจึงข้ึนอยูกับการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน 

   เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg อางถึงใน ปริญญา จเรรัชต และคณะ, 2546, 

หนา 5) เสนอในทฤษฎีการจูงใจวาปจจัยทําใหเกิดความพึงพอใจในงานและปจจัยที่ทําใหเกิดความไม

พึงพอใจในงานน้ันแตกตางกันและไมมีความสัมพันธกันเลยปจจัยปฏิเสธต้ังช่ือวา Hygiene Factors 

เปนองคประกอบที่ทําใหบุคคลไมเกิดความไมพึงพอใจในงานอยางไรก็ตามปจจัยเหลาน้ีไมมีผลทําให

ทาทีความรูสึกหรือทัศนคติเปนบวกและไมมีผลทําใหการปฏิบัติงานมีผลผลิตเพิ่มข้ึนประกอบดวยเงิน 

(Money) การนิเทศงาน (Supervision) สถานภาพทางสังคม (Social status) ความมั่นคง (Security) 

สภาพการทํางาน (Working condition) นโยบายและการบริหารงาน (Policy andAdministration) 

และความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal relation) อีกปจจัยหน่ึงคือปจจัยกระตุนหรือปจจัย

จูงใจต้ังช่ือวาMotivation factors เปนปจจัยเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติมีผลตอความพึงพอใจในงาน

โดยตรงและมีผลตอการเพิ่มหรือลดผลผลิตของงานดวยไดแกลักษณะของงาน (The work itself) 

การไดรับการยอมรับนับถือ(Recognition) ความเจริญกาวหนาdvancement) 

  ความเจริญงอกงามที่เปนไปได (Possibility of Growth) ความรับผิดชอบ (Respon-

sibility) และความสําเร็จ (Achievement) 

  บุญชวย ศิริเกษ (2540, หนา 45 อางถึงใน พิชิต บุตรศรีสวย, 2546, หนา 11-13) ได

กลาวถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Employee satisfaction) กับ

การปฏิบัติงาน สรุปเปนแนวทางในการศึกษาที่สําคัญอยู 2 แนวทาง คือ 

  1. ความพอใจนําไปสูการปฏิบัติงาน (Satisfaction performance) 

  ผลการศึกษาที่ฮอรธอรน (Hawthome Studies) ซึ่งไดทําการศึกษาโดยเอลตันเมโย 

(George Elton Mayo) และคนอื่น ๆ เมื่อประมาณ ป ค.ศ. 1927-1932 แนวคิดสําคัญที่เปนพื้นฐาน

ของการศึกษาทดลองดังกลาวต้ังอยูบนความเช่ือมั่นที่วา “ความพอใจจะนําไปสูการปฏิบัติงาน” 

(Satisfaction lead to performance) กลาวคือเมื่อพนักงานถูกทําใหเกิดความพอใจดวยงานที่พวก

เขาทําน้ันจะเปนผลใหพวกเขาต้ังใจปฏิบัติงานโดยใชศักยภาพที่มีอยูในตัวเขาอยางเต็มที่ทําใหเกิดผล

ผลิตหรือผลงานสูงตัวอยางเชนการทําใหพนักงานมีความสุขการทําใหมีกําลังขวัญสูงและการจูงใจ

คนทํางานตามแนวคิด เฮอรซเบิรก เปนตน ดังน้ันตัวทําใหพอใจจึงมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานใน

ฐานะที่เปนตนเหตุของการปฏิบัติงานน่ันก็คือ ถาตองการใหคนทํางานก็จะตองสรางตัวทําใหพอใจใน

งานน้ันเพื่อใหไดผลผลิตหรือผลงานเพิ่มข้ึนมา 

  2. การปฏิบัติงานนําไปสูความพอใจ (Performance satisfaction) 

  การเคลื่อนไหวทางมนุษยสัมพันธไดถูกกลาวอางข้ึนมาวา “ความพึงพอใจในระดับสูง

จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่มีผลงานในระดับสูง” แตทัศนะในทางตรงกันขามไดปรากฏในเวลาตอ 
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มาคือทัศนะที่วา “ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพอใจ” (Performance lead to satisfaction) 

ผูทําการศึกษาตามแนวความคิดดังกลาวน้ีคือ พอรตเตอร และลอรเลอร (Porter and Lawler อาง

ถึงใน บุญชวย ศิริเกษ, 2540, หนา 43-45) ซึ่งเขาไดเนนถึงความสําคัญของพลังความพยายาม 

(Effort) และการปฏิบัติงาน (Performance) วาตางก็เปนตนเหตุความพอใจในงาน คารเรล และ

คณะ (Carrel, et al., 1997, p. 139) ไดเสนอรูปแบบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน 

และการปฏิบัติงานไว 3 มุมมองคือ ความพึงพอใจในงานเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิบัติการปฏิบัติเปน

สาเหตุ ใหมีความพึงพอใจและไมมีทิศทางที่จําเพาะเจาะจงหรือไมมีความสัมพันธกัน ดังแสดงใน

แผนภูมทิี่ 2.3  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.3 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงาน 

 

ที่มา : คารเรล และคณะ (1997, p. 139) 

  

  ผลการปฏิบัติงานเปนตนเหตุหรือที่มาของความพอใจในงานแตอยางไรก็ตาม ความ 

สัมพันธน้ีถูกอิทธิพลโดยรางวัลตอบแทน (Reward) และการรับรูเกี่ยวกับความเสมอภาคของรางวัล

ตอบแทนแตการเช่ือมโยงดังกลาวน้ี จะเกิดข้ึนตอเมื่อพนักงานไดรับรูวารางวัลตอบแทนภายในและ

รางวัลตอบแทนภายนอกมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติงานที่ดีรางวัลตอบแทนภายใน (Intrinsic 

rewards) ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานที่ดีน้ันจะตองเปนสถานการณที่พนักงานไดรับการยอมรับวาจะ

ปฏิบัติงานที่ทาทายและตองใชทักษะที่สําคัญน้ันใหประสบผลสําเร็จไดรางวัลตอบแทนภายนอก

(Extrinsicrewards) จะถูกดําเนินการโดยองคการเชนสิ่งตอบแทนที่เปนเงินการเลื่อนตําแหนงการยก

ความพึงพอใจในงานเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิบัติ 
ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน 

มุมมองที่ 1 

การปฏิบัติเปนสาเหตุใหมีความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน 

มุมมองที่ 2 

ไมมีทิศทางทีเจาะจง หรอืไมมีความสมัพันธ 
 ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน 

มุมมองที่ 3 
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ยองชมเชยที่เปนทางการเมื่อองคการทําใหผลตอบแทนภายนอกข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานพนักงานที่

มีผลการปฏิบัติงานดียอมจะไดรับรางวัลตอบแทนสูงกวาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไมดีพนักงาจะ

มีความพอใจตอเมื่อเขาไดรับรูวาตนไดรับรางวัลตอบแทนน้ันอยางยุติธรรมหรือเสมอภาคเมื่อผล

ปฏิบัติงานนําไปสูผลการตอบแทนที่ถูกรับรูวามีความเสมอภาคแลวพนักงานจะไดรับการตอบสนอง

ความพอใจในระดับสูงดังน้ันการปฏิบัติงานจึงนําไปสูความพอใจได 

   ปรียา พรวงศอนุตรโรจน (2541, หนา 126-132) ไดกลาวถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ความพึงพอใจในการทํางานไว 3 ประการไดแก 

  1) ปจจัยดานบุคคล (Personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่

เกี่ยวของกับงานมีดังน้ี 

  1. ประสบการณจากการศึกษาในงานวิจัยพบวาประสบการณในการทํางานมีสวน

เกี่ยวของกับความพึงพอใจงานโดยบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากข้ึนทําให

เกิดความพึงพอใจในงานที่ทํา 

  2. เพศแมวางานวิจัยหลายเรื่องจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการทํางานก็ตามแตก็ข้ึนอยูกับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใดรวมทั้งเกี่ยวของกับความ

ทะเยอทะยานและความตองการดานการเงินเชนเพศหญิงมีความอดทนที่ตองใชฝมือและทํางานที่

ตองการความละเอียดออนมากกวาชาย 

  3. จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบกลุมที่ทํางานดวยกันมีผลตอความพึงพอใจ 

ในการทํางานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบกันตองมีสมาชิกที่มีทักษะในงานหลาย 

ดานและความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางานก็มีสวนที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน 

  4. อายุอายุแมจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัดแตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลา  

และประสบการณในการทํางานมากดวยแตก็ข้ึนอยูกับลักษณะงานและสถานการณในการงาน 

  5. เวลาในการทํางานงานที่ทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการทํางานมาก 

กวางานที่ตองทําในเวลาที่บุคคลอื่นไมตองทํางานเพราะเกี่ยวกับการพักผอนและการสังสรรคกับผูอื่น 

  6. เชาวนปญญาปญหาเรื่องเชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานข้ึน 

อยูกับสถานการณและลักษณะงานที่ทําในบางลักษณะไมพบความแตกตางระหวางเชาวปญญากับ

ความพึงพอใจในงานที่ทําแตในลักษณะงานบางอยางพบวามีความแตกตางกันพนักงานในโรงงานที่มี

เชาวปญญาในระดับสูงแตทํางานที่เปนงานประจําพบวามักจะเบื่อหนายไดงายและมีเจตคติที่ไมดี 

ตอการทํางานในโรงงานเพราะเปนงานที่ไมทาทายและไมเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน 

  7. การศึกษามักจะข้ึนอยูกับงานที่ทําวาเหมาะสมกับความรูความสามารถของเขา

หรือไมในรายงานวิจัยหลายช้ินพบวานักวิชาการวิชาชีพเชนแพทยวิศวกรทนายความมีความพึงพอใจ

ในงานสูงกวาคนงานและพนักงานลูกจางที่ใชแรงงานทั่วไปรวมทั้งเสมียนพนักงาน 
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  8. บุคลิกภาพปญหาเรื่องบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทํางานน้ันอยูที่

เครื่องมือวัดบุคลิกภาพเน่ืองจากเครื่องมือน้ีมีความไมเที่ยงตรงอยางไรก็ตามบุคลิกภาพทีเ่หน็ไดชัดเจน

ก็คือคนที่มีอาการของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการทํางานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทไดเพราะ

ตองเครียดกับภาวะของความไมพึงพอใจในการทํางาน 

   9. ระดับเงินเดือนจากงานวิจัยหลายเรื่องพบวาเงินเดือนมีสวนในการสรางความพงึ

พอใจในการทํางานเงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพทําใหบุคคลไมตองด้ินรนมากนักที่

จะไปทํางานนอกเวลาทํางานและเงินเดือนยังเกี่ยวของกับความสามารถหาปจจัยอื่นที่สําคัญแกการ

ดํารงชีวิตอีกดวยผูที่มีเงินเดือนสูงจงึมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาผูที่มีเงินเดือนตํ่า 

  10. แรงจูงใจในการทํางานแรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของบุคคล

โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเองก็สรางความพึงพอใจในการทํางาน 

   11. ความสนใจในงานบุคคลที่สนใจในงานและไดทํางานที่ตนเองถนัดและพอใจจะ

มีความสุขและพึงพอใจในการทํางานมากกวาบุคคลที่มีศูนยความสนใจในชีวิตไมไดอยูที่งาน 

  2) ปจจัยดานงาน (Factors in the job) 

   1. ลักษณะงานไดแกความนาสนใจของงานความทาทายของงานความแปลกของ

งานโอกาสที่จะไดเรียนรูและการศึกษางานโอกาสที่จะทําใหงานน้ันสําเร็จการรับรูหนาที่รับผิดชอบ

การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางานการที่ผูทํางานมีความรูสึกตองานที่ทําอยูวาเปนงานที่สราง 

สรรคเปนประโยชนทาทายเปนตนสิ่งเหลาน้ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความ

พึงพอใจในการทํางานมีความตองการที่จะปฏิบัติงานน้ัน ๆ และเกิดความผูกพันตองาน 

   2. ทักษะในการทํางานความชํานาญในงานที่ทํามักจะตองพิจารณาควบคูไป

ลักษณะของงานฐานะทางอาชีพความรับผิดชอบเงินเดือนที่ไดรับตองพิจารณาไปดวยกันจึงเกิดความ

พึงพอใจในงาน 

   3. ฐานะทางวิชาชีพตําแหนงทางการงานที่มีฐานทางวิชาชีพสูงจะมีความพึงพอใจ

ในการทํางานสูงกวาระดับอาชีพที่มีฐานทางอาชีพตํ่ากวาซึ่งตองพิจารณาควบคูไปกับความอิสระใน

งานความภาคภูมิใจในงานประกอบไปดวย 

   4. ขนาดของหนวยงานความพึงพอใจในการทํางานในหนวยงานขนาดเล็กจะดีกวา

หนวยงานขนาดใหญเน่ืองจากหนวยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรูจักกันคุนเคยกันไดงายกวา

หนวยงานใหญทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวยเหลือกันขวัญในการทํางานดีทาํให

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

   5. ความหางไกลของบานและที่ทํางานการที่อยูหางไกลจากที่ทํางานการเดินทางไม

สะดวกตองต่ืนแตเชามืดรถติดและเหน่ือยจากการเดินทางมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานนอย

กวาความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาคนงานในเมืองเล็ก 
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   6. สภาพทางภูมิศาสตรในแตละทองถ่ินแตละพื้นที่มีสวนสําคัญกับความพึงพอใจใน

การทํางานคนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการทํางานนอยกวาคนงานในเมืองเล็ก 

    7. โครงสรางของงานโครงสรางของงานหมายถึงความชัดเจนของงานที่สามารถ

อธิบายช้ีแจงเปาหมายของงานรายละเอียดของงานตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานสามารถ

ปองกันมิใหเกิดความบิดพลิ้วในการทํางานไดนอกจากน้ียังพบวางานใดที่มีโครงสรางของงานดีรูวาทํา

อะไรและดําเนินการอยางไรสภาพการณควบคูจะงายข้ึน 

  3) ปจจัยดานการจัดการ (Factors controllable by management) 

   1. ความมั่นคงในงานสรุปจากการศึกษาคนควาสวนใหญจะพบวาพนักงานมีความ

ตองการที่มีความแนนอนมั่นคง 

   2. รายรับที่ดีของพนักงานจะเยียวยาโรคไมพอใจในงานได 

   3. ผลประโยชนการไดรับผลประโยชนเปนสิ่งชดเชยและสรางความพึงพอใจใน 

งานไดความมั่นคงในงานถือเปนสวัสดิการอยางหน่ึงโดยเฉพาะในวัยที่พนจากการทํางานแลว 

   4. โอกาสกาวหนาโอกาสที่จะกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญสําหรับอาชีพ

หลายอาชีพเชนการขายเสมียนพนักงานและบุคคลที่ใชฝมือและความชํานาญงานมีความสําคัญนอย

สําหรับบุคคลที่ไมตองใชความชํานาญงานมีความสําคัญนอยสําหรับบุคคลที่ไมตองใชความชํานาญ

งานแตมีการศึกษาสูงและอยูในตําแหนงสูงจากการศึกษาพบวาคนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาส

กาวหนาในงานนอยกวาคนที่ออนวัยอาจเปนเพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว 

   5. อํานาจตามตําแหนงหนาที่หมายถึงอํานาจที่หนวยงานมอบใหตามตําแหนงเพื่อ

ควบคุมสั่งการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหสําเร็จงานบางอยางมอีาํนาจ

ตามตําแหนงที่เดนชัดงานบางอยางมีอํานาจที่ไมเดนชัดทําใหผูทํางานปฏิบัติงานยากและอึดอัดอํานาจ

ตามตําแหนงหนาที่จึงมีความพึงพอใจในการทํางาน 

   6. สภาพการทํางานพนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมายเรื่องสถานการณ

และสภาพการทํางานมีพนักงานที่ทํางานในสํานักงานที่ใหความสําคัญกับสภาพการทํางานความพอใจ

ในการงานมาจากสาเหตุของสภาพในที่ทํางาน 

   7. เพื่อนรวมงานเพื่อรวมงานเปนสวนหน่ึงที่จัดเขาในปจจัยที่เกิดความพึงพอใจใน

การทํางานความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามีความสุขในที่ทํางานสัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

   8. ความรับผิดชอบงานจากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีขวัญดีจะมีความรับผิดชอบ

ในงานสูงความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบรวมกับปจจัยอื่น ๆ  เชนอายุ

ประสบการณเงินเดือนและตําแหนง 
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    9. การนิเทศงานสําหรับพนักงานการนิเทศงานก็คือการช้ีแนะในการทํางานจาก

หนวยงานดังน้ันความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกที่มีตอหนวยงานและองคการดวยขวัญและ

เจตคติ ของพนักงานข้ึนอยูกับความสัมพันธกับผูนิเทศงานการสรางความเขาใจที่ดีระหวางผูนิเทศงาน

และพนักงานจะเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

   10. การสื่อสารกับผูบังคับบัญชาการศึกษาหลายแหงพบวาพนักงานมีความ

ตองการที่จะทราบวาการทํางานของตนเปนอยางไรจะปรับปรุงการทํางานของตนอยางไรขาวสารจาก

บริษัทหนวยงานตาง ๆ จึงมีความหมายและความสําคัญผูปฏิบัติงานของตนจะกาวหนาตอไปหรือไม

พนักงานจะไดขาวของหนวยงานนอยหวาที่ตองการ 

  สุเทพ พงศศรีวัฒน (2550, หนา 68) กลาววาบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานน้ันจะมีองคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของหลายประการซึ่งองคประกอบน้ันตอง

สามารถตอบสนองตอความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจและในแตละบุคคลอาจจะมี

องคประกอบของความพึงพอใจที่ไมเหมือนกัน 

   กิลเมอร (Gilmer, 1971, P. 280-283 อางถึงใน พิชิต บุตรศรีสวย, 2546, หนา 21) 

สรุปองคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในงานไว 10 ประการคือ 

  1. ลักษณะของงานที่ทํา (Intrinsic aspects of the job) องคประกอบน้ีสัมพันธกับ

ความรูความสามารถของผูปฏิบติัหากไดทํางานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ 

  2. การนิเทศงาน (Supervision) มีสวนสําคัญที่จะทําใหผูทํางานมีความรูสึกพอใจ

หรือไมพอใจตองานไดและการนิเทศงานที่ไมดีอาจเปนสาเหตุอันดับหน่ึงที่ทําใหเกิดการขาดงานและ

ลาออกจากงานไดในเรื่องน้ีเขาพบวาผูหญิงมีความรูสึกตอองคประกอบน้ีมากกวาผูชาย 

  3. ความมั่นคงในงาน (Security) ไดแกความมั่นคงในการทํางานไดทํางานตามหนาที่

อยางเต็มความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชาคนที่มีความรูนอยหรือขาดความรู

ยอมเห็นวาความมั่นคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามากแตคนที่มีความรูสูงจะรูสึกวาไมมีความ 

สําคัญมากนักและในคนที่มีอายุมากข้ึนจะมีความตองการความมั่นคงปลอดภัยสูงข้ึน 

  4. เพื่อนรวมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and management) ไดแก

ความพอใจตอเพื่อนรวมงาน ช่ือเสียงและการดําเนินงานภายในของสถาบัน พบวาผูที่มีอายุมากจะมี

ความตองการเกี่ยวกับเรื่องน้ีสูงกวาผูที่มีอายุนอย 

   5. สภาพการทํางาน (Working condition) ไดแก แสง เสียง อากาศ หองอาหาร 

หองนํ้าช่ัวโมงการทํางานมีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงวาสภาพการทํางานมีความสําคัญสําหรับผูหญิง

มากกวาผูชายสวนช่ัวโมงการทํางานมีความสําคัญตอผูชายมากกวาลักษณะอื่น ๆ ของสภาพการ

ทํางานและในระหวางผูหญิงดวยกันโดยเฉพาะผูที่แตงงานแลวจะเห็นวาช่ัวโมงการทํางานมีความนํา

ความสําคัญเปนอยางมาก 
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  6. คาจาง (Wages) มักจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจผูชายจะ

เห็นคาจางเปนสิ่งสําคัญมากกวาผูหญิง และผูที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นวาคาจางมีความสําคัญ

สําหรับเขามากกวาผูที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหนวยงานรัฐบาล 

  7. ความกาวหนาในการทํางาน (Advancement) เชนการไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนการ

ไดรับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขาจากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปวาการไมมี

โอกาสกาวหนาในการทํางานยอมกอใหเกิดความไมชอบงานผูชายมีความตองการเรื่องน้ีสูงกวาผูหญิง

และเมื่อมีอายุมากข้ึนความตองการเกี่ยวกับเรื่องน้ีจะลดลง 

  8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of the job) เกี่ยวของกับความตองการเปน

สวนหน่ึงของสังคมหรือการใหสังคมยอมรับตนซึ่งจะกอใหเกิดทั้งความพึงพอใจและความไมพอใจได

ถางานใดผูปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานน้ันองคประกอบน้ีมี

ความสัมพันธกับอายุและระดับงานผูหญิงจะเห็นวาองคประกอบน้ีสําคัญกวาผูชาย 

  9. การติดตอสื่อสาร (Communication) ไดแกการรับ-สงขอสนเทศคําสั่งการทํา

รายงานการติดตอทั้งภายในและภายนอกหนวยงานองคประกอบน้ีมีความสําคัญมากสําหรับผูที่มีมี

ระดับการศึกษาสูง 

  10. ผลตอบแทนที่ไดจากการทํางาน (Benefits) ไดแกเงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อออก

จากงานการบริหารและการรักษาพยาบาลสวัสดิการอาหารที่อยูอาศัยวันหยุดพักผอนตาง ๆ เปนตน 

  3. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 

  ปรียา พรวงศอนุตรโรจน (2541, หนา 127-132) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจในการทํางานพบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานอยู 3 ประการ ไดแก 

  1) ปจจัยดานบุคคลไดแก 

  1. ประสบการณในการทํางานมีสวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจงานของบุคคลที่

ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากข้ึนทําใหเกิดความพึงพอใจกับงานที่ทํา 

  2. เพศแมจะไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานก็ตามแตก็ข้ึนอยูกับ

ลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนลักษณะใดรวมทั้งเกี่ยวของกับระดับความทะเยอทะยานและความ

ตองการทางดานการเงิน 

  3. จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบกลุมที่ทํางานดวยกันมีผลตอความพึงพอใจใน

การทํางานงานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบกันตองมีสมาชิกที่มีทักษะในงานหลาย

ดานและความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางานก็มีสวนที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน 

  4. อายุอายุแมมีผลตอการทํางานไมเดนชัดแตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลาและ

ประสบการณในการทํางานผูมีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนานดวยแตก็ข้ึนอยูกับ

ลักษณะ านและสถานการณในการทํางานดวย 
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  5. เวลาในการทํางานงานที่ทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการทํางานมาก 

กวางานที่ตองการทําในเวลาที่บุคคลอื่นไมตองทํางานเพราะเกี่ยวกับการพักผอนและการสังสรรคกับผูอืน่ 

  6. เชาวนปญญากับความพึงพอใจในการทํางานข้ึนอยูกับสถานการณและลักษณะ

งานที่ทํา 

  7. การศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานอยูที่เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ 

  8. บุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทํางานอยูที่เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ 

  9. ระดับเงินเดือนมีสวนในการสรางความพึงพอใจในการทํางานมาก 

  10. แรงจูงใจในการทํางานแรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของบุคคล 

  11. ความสนใจในงานบุคคลที่สนใจในงานและไดทํางานที่ตนเองถนัดและพอใจจะ

มีความสุขและพึงพอใจในการทํางานมากกวาบุคคลทีมีศูนยความสนใจในชีวิตไมไดอยูที่งาน 

 2) ปจจัยดานงาน ไดแก 

  1. ลักษณะงาน ไดแก ความนาสนใจของงานความทาทายของงานความแปลกของงาน 

  2. ทักษะในการทํางานความชํานาญในงานที่ทํามักจะตองพิจารณาควบคูไปกับ

ลักษณะของงานฐานะทางอาชีพความรับผิดชอบและเงินเดือนที่ไดรับจึงจะเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางาน 

  3. ฐานะทางวิชาชีพแตละหนวยงานใหความสําคัญของฐานะทางวิชาชีพตกตางกันไป 

  4. ขนาดของหนวยงานความพึงพอใจในการทํางานในหนวยงานขนาดเล็กจะดีกวา

หนวยงานขนาดใหญ 

  5. ความหางไกลของบานและที่ทํางานการที่บานอยูหางไกลจากที่ทํางานการเดิน 

ทางไมสะดวกตองต่ืนแตเชามืดรถติดและเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางมีผลตอความพึงพอใจในการ

ทํางาน 

  6. สภาพทางภูมิศาสตรในแตละทองถ่ินแตละพื้นที่มีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการทํางาน 

  7. โครงสรางของงานหมายถึงความชัดเจนของงานมีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมาก 

 3) ปจจัยดานการจัดการ ไดแก 

  1. ความมั่นคงในงานถือเปนสวัสดิการอยางหน่ึงมีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

  2. รายรับรายรับที่ดีของพนักงานจะเยียวยาโรคไมพอใจในงานได 

  3. ผลประโยชนการไดรับผลประโยชนเปนสิง่ชดเชยและสรางความพงึพอใจในงานได 
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  4. โอกาสกาวหนาโอกาสที่จะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญหรับอาชีพ

หลายอาชีพ 

  5. อํานาจตามตําแหนงหนาที่หมายถึงอํานาจที่หนวยงานมอบใหตามตําแหนงเพื่อ

ควบคุมสั่งการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหสําเร็จ 

  6. สภาพการทํางานความพอใจในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพในที่ทํางาน 

  7. เพื่อนรวมงานความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามีความสุขในที่

ทํางาน 

  8. ความรับผิดชอบงานพนักงานที่มีขวัญดีจะมีความรับผิดชอบในงานสูง 

  9. การนิเทศงานสําหรับพนักงานการสรางความเขาใจที่ดีระหวางผูนิเทศงานและ

พนักงานจะเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

  10. การสื่อสารกับผูบังคับบัญชาขาวสารจากบริษัทหนวยงานตาง ๆ มีความหมาย

และความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  11. ความศรัทธาในตัวผูบริหารพนักงานที่ช่ืนชมความสามารถของผูบริหารมีขวัญ

และกําลังใจในการทํางานเปนผลใหเกิดกําลังใจในการทํางานดวย 

  12. ความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงานความเขาใจดีตอกันทําใหพนักงาน

เกิดความเขาใจในการทํางาน 

2.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 

การจูงใจของ Herzberg 

Frederick Herzberg ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการทํางาน ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวาง 

ขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป คือ “Motivation-

maintenance theory” หรือ“Dual factor theory”หรือ “the motivation-hygiene theory” 

ในการเริ่มตนคนควาเพื่อสรางทฤษฎี Herzberg ไดดําเนินการสัมภาษณนักวิศวกรและนักบัญชี ซึ่ง

จุดมุงหมายของการคนควา เพื่อศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับงานเพื่อที่จะใหมีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการ

ขาดงาน และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน และเพื่อประโยชนทั่วไปสําหรับทุก ๆ คนก็คือ 

ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลตาง ๆ ที่จะมีสวนชวยในการปรับปรุงขวัญ และกําลังใจ ที่จะสงผลใหทุก

คนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากย่ิงข้ึนจากการวิเคราะหคําตอบจากขอความที่ผูถูก

สัมภาษณตอบมา ปรากฏวา ปจจัยหลาย ๆ อยางที่แตกตางกันมีสวนสัมพันธโดยตรงกับความรูสึกที่ดี

และที่ไมดีที่เกิดข้ึน ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีสามารถแยกออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ ปจจัยที่เกี่ยวของ

กับเหตุการณที่ดีและมีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทําก็คือ ความสําเร็จ (Achievement) 

การยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ ความกาวหนา และคุณลักษณะของงานที่ทําอยู คือ 

ฐานะ ความสัมพันธระหวางบุคคลกับหัวหนางาน กับเพื่อนรวมงานกับลูกนอง เทคนิคในการบังคับ
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บัญชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร ความมั่นคงในงาน สภาพการทํางาน เงือนเดือน และเรื่อง 

ราวสวนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ใหช่ือปจจัยกลุมหลังน้ีวา “ปจจัยที่เกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาจิตใจ” (Hygiene or maintenance factors) เหตุผลที่เรียกช่ือเชนน้ีเพราะปจจัยตาง ๆ 

เหลาน้ี ลวนแตเปนปจจัยที่มีผลในทางปองกันเปนสวนใหญ กลาวคือ ปจจัยเหลาน้ีจะไมสามารถสราง

แรงจูงใจได แตอาจปองกันมิใหแรงจูงใจเกิดข้ึนมาได การตองสนใจติดตามดูปจจัยที่จําเปนเพื่อการ

รักษาจิตใจน้ี จึงนับวาเปนเรื่องที่จําเปน แตปจจัยกลุมน้ีเพียงกลุมเดียวยอมไมเปนการเพยีงพอ สาํหรบั

ที่จะใหเปนเงื่อนไขสําหรับการสรางแรงจูงใจ 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

2. ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) 

ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปน

การกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพราะปจจัยที่สามารถสนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก 

1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและ

ประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะ

เกิดข้ึน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ  

2. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา 

การยอมรับน้ีอาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่

สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับ

นับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค

ทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดต้ังแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

งานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด 

5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลในองคการ การมีโอกาส

ไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

ปจจัยคํ้าจุน หรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ บุคคลใน

องคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึน และปจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ไดแก 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหนวยงานน้ัน ๆ เปนที่พอใจของ

บุคลากรในการทํางาน 
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2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคลไดรับการแตง 

ต้ังเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาใน

ทักษะวิชาชีพดวย 

3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หมายถึง การติดตอไปไม

วาเปนกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกัน

และกันอยางดี 

4. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพน้ันเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ และ

ศักด์ิศร ี

5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคการการติดตอสือ่สาร

ภายในองคการ 

6. สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง อากาศ ช่ัวโมงการ

ทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ อีกดวย 

7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่

ของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 

8. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน 

ความย่ังยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ 

9. วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ

ดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

โดยสรุป Herzberg ไดใหความเขาใจวา แรงจูงใจเปนสิ่งที่เกิดข้ึนมาจากแตคนและจะมิใช

ข้ึนอยูกับผูบริหารโดยตรง และปจจัยที่ใชในการบํารุงจิตใจน้ันอยางดีที่สุดก็คือ จะสามารถชวยขจัด

ความไมสูงข้ึนและมีเน้ือหามากข้ึน เพื่อใหมีปจจัยที่ใชจูงใจไดเพิ่มมากข้ึนในตัวงาน การออกแบบ

พอใจตาง ๆ ได แตจะไมสามารถสรางความพึ่งพอใจได ดังน้ัน ในกระบวนการจูงใจที่ตองการสรางให

เกิดแรงจูงใจที่ดี จึงจําเปนตองจัดและกําหนดปจจัยตาง ๆ ทั้งสองกลุม คือ ทั้งปจจัยที่ใชบํารุงจิตใจ 

(สภาพแวดลอม) และปจจัยที่ใชจูงใจได (ของงานที่ทํา) ทั้งสองอยางพรอมกันในการแกไขปญหาเรื่อง

การจูงใจน้ี Herzberg ไดเริ่มตนพัฒนาวิธีการเพิ่มพูนเน้ือหาของงาน (Job enrichment) เพื่อใหคา

ของงานงานเสียใหมใหมีคุณคาเน้ือหาสูงข้ึนน้ีเอง ที่งานตางจะมีความหมายมากย่ิงข้ึน มีความสําเร็จ

ในงานมากข้ึน มีทั้งการยอมรับ ทั้งความรับผิดชอบสูงข้ึน กาวหนามากข้ึน และสงเสริมการเติบโตให 

แกแตละคนได ซึ่งจะมีผลตอการจูงใจเปนอันมากจะเห็นไดวาทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความ 

สัมพันธใกลชิดและคลายกับทฤษฎีการจูงใจของ Maslow เปนอันมาก ซึ่งในทางปฏิบัติจากการพิสูจน

ยืนยันวา ทฤษฎีทั้งสองเปนความจริงและใชไดกบักลุมอาชีพที่มีฐานะตําแหนงสูง เชน วิศวกรหรือนัก

บัญชี ดังที่กลาวมา แตอยางไรก็ตาม กรณีการนําไปใชกับพนักงานระดับตํ่าลงไปหรือพนักงานสตรี 
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และ ณ ระดับของพนักงานประจําวัน ผลปรากฏวาไมเปนไปตามที่กลาวทีเดียวนัก และใหผลผลิต

เพี้ยนไปไดเสมอ 

 

2.2 มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.2.1 ความเปนมา 

มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติเกิดข้ึนมาจากเหตุผลที่สืบตอเน่ืองเปนลําดับหลายประการ 

ประการแรก คือความต่ืนตัวของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา 

เด็กเล็ก และไดจัดต้ังศูนยเด็กเล็กเพื่อใหการดูแลพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เพราะเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาในชวงวัยน้ีรวมทั้งความจําเปนจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่พอแมครอบครวั

ไมมีเวลาอยูดูแลใหการพัฒนาเด็กไดอยางเพียงพอประการที่สอง สภาพสังคมที่แบงงานกันทําตาม

ความสามารถ เช่ียวชาญ ที่ทําใหเช่ือมั่นวาความรูความชํานาญความเช่ียวชาญไดถูกรวบรวมไวในที่

บางแหง บางคนที่ไดรับการศึกษา และพัฒนาความสามารถเฉพาะทางเปนพิเศษที่ทําใหมีการสง

ลูกหลานเขารับการดูแลจากศูนยเด็กเล็กมากย่ิงข้ึน ประการที่สาม หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

เด็กที่ไดจัดต้ังศูนยเด็กเล็กข้ึนมามีบทบาท หนาที่ ความชํานาญตางกัน ใหความสําคัญกับเด็กในแงมุม

ที่ตางกัน กําหนดกรอบมาตรฐานการดําเนินการของศูนย ฯ จากความรู ความชํานาญแตกตางกัน ที่

ทําใหเด็กเล็กของไทยในภูมิภาคตาง ๆ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมตาง ๆ ไดรับการดูแลจาก

มาตรฐานที่หลากหลาย 

เกณฑมาตรฐาน ถูกสรางข้ึนบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ (1) การบริหารจัดการที่ดี (2) กระบวน 

การบริการหรือการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กที่มีคุณภาพและ (3) ประสิทธิผลจากการ

ดําเนินงาน คือ เด็กตองไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 

3 พฤษภาคม 2554 ไดมีมติใหความเห็นชอบรางมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติที่ปรับปรุงข้ึนใหม ให

ใชเปนมาตรฐานกลางของประเทศ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย นํามาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติไปใชเปนแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานศูนยและ

ยกระดับคุณภาพของศูนยเด็กเล็ก 

2.2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 13 (1) บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน การสนับสนุนจากรัฐให

มีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

มาตรา 14 (1) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิ
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ไดรับสิทธิประโยชน การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูใน

ความรับผิดชอบ 

มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานใหจัดในสถานศึกษาดังตอไปน้ี 

1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอน

เกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กซึ่งมีความตองการ

พิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออยางอื่น 

2. โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

หรือศาสนาอื่น 

3. ศูนยการเรียนรู ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคลครอบครวั 

ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ 

โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทยสถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 

มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกการ

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)สํานัก 

งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีแนวคิดและหลักการในการประเมิน 

คุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ โดยมุงเนนคุณภาพของเด็กเปนหลัก

เพื่อใหมั่นใจวาเด็กจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูในทองถ่ินใดก็ตามแนวคิด

และทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) 

1. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา 

2. ประเมินจากผลการจัดการศึกษาที่เช่ือมโยงสัมพันธกับกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งหมาย

รวมถึงการเรียนการสอนที่ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ

ภายใน 

3. ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงพัฒนาการโดยพิชญ

พิจารณ 

4. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเช่ือถือได เพื่อกระตุนใหการ

ประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน 

5. ลดจํานวนตัวบงช้ีและจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถายโอน

ตัวบงช้ี และมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายใน ของศูนยเด็กเล็กโดยหนวยงานตนสังกัด 
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

สถานรับเลี้ยงเด็ก หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมเกินหกปบริบูรณ 

และมีจํานวนต้ังแตหกคนข้ึนไปซึ่งเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของหรือผูดําเนินการสถานรับเลี้ยง

เด็กดังกลาว ทั้งน้ี ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 

หมวด 2 การปฏิบัติตอเด็ก มาตรา 24 ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต 

นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี

หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม 

รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะหสถาน

คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู และสถานพินิจที่ต้ังอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครอง

เด็กจังหวัด แลวแตกรณีเพื่อทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546) 

การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป* บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ

การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ

ภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็ก

พัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม(* 5 ป หมายถึง อายุ 5 ป 11 

เดือน 29 วัน) 

2.2.3 บทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการยกระดับคุณภาพเด็กเล็กของประเทศไทย 

  1. ศูนยเด็กเล็ก จะตองปรับปรุง ยกระดับคุณภาพตัวเองใหสอดคลองมาตรฐานศูนย

เด็กเล็กแหงชาติซึ่งถือเปนมาตรฐานข้ันตํ่าใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

  2. หนวยงานกํากับดูแล จะตองสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของศูนย และดําเนินการ

ตามระบบประกันคุณภาพโดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในพรอมกันไปดวย 

  3. สมศ. และหนวยงานที่ไดรับการรับรอง/กํากับดูแลของ สมศ. จะตองประเมินการ

ประกันคุณภาพภายในอีกครั้งหน่ึงถือเปนการประกันคุณภาพภายนอก ที่ทําใหครบตามระบบประกัน

คุณภาพ 

  4. สท. สนับสนุนการใชมาตรฐาน หรือทําใหศูนยฯ และหนวยงานกํากับดูแลศูนย

เขาใจเกณฑมาตรฐานและนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการใชประโยชนมาตรฐานและผลตอคณะรัฐมนตร ี
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2.3 มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน  

กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย (มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึงสถานที่ดูแลและใหการศึกษา

เด็กอายุระหวาง 3 - 5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษาเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดต้ังเองและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตาง ๆ  ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรบัผดิชอบ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิดกรมการศาสนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3-5 ขวบ) รับถายโอนจากสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติฯลฯซึ่งตอไปน้ีเรียกวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเด็กเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาและมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคตการพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาจึงนับเปน

ภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนักและใหความสนใจเพื่อใหการพัฒนาเด็กเปนไป

อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงานซึ่งมี

ภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตามทั้งองคการ

บริหารสวนตําบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็ดีลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้นปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดต้ังและดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กพรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ 

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก 

ๆ ดานเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพและไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสมซึ่งจะเปน

แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไปสาหรับ

มาตรฐานดังกลาวไดรวบรวมและจัดทาข้ึนจําแนกออกเปนมาตรฐานการดาเนินงาน 4 ดาน

ประกอบดวย 
1. ดานบุคลากรและการบริหารจัดการเปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานบุคลากรและการบริหารจัดการเชนคุณสมบัติละ

บทบาทหนาที่ของบุคลากรตาง ๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหัวหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กผูดูแลเด็กผูประกอบอาหารตลอดจนผูทาความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
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3. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรไดแกคุณลักษณะของเด็ก 

ที่พึงประสงค 12 ประการคุณลักษณะตามวัย (ดานรางกายอารมณจิตใจสังคม และสติปญญา) การจัด

ประสบการณตลอดจนการจัดกิจกรรมประจาวันสําหรับเด็ก 

4. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนเปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชนเชนการ

ประชุมช้ีแจงใหราษฎรในชุมชนทราบถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงานการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธการจัดใหมีกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนการติดตามและ

ประเมินผลรวมถึงการเขามามีสวนรวมจากชุมชนหรือประชาคมในทองถ่ิน 

ป พ.ศ. 2553 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเห็นวา มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดทําข้ึนใน ป พ.ศ. 2547 น้ัน ควรจะปรับปรุงเน้ือหาลัก

เกณฑ หรือ หนังสือสั่งการตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน สอดคลองกับนวัตกรรมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึง

ไดดําเนินการ ปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยแบงมาตรฐาน ออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. มาตรฐานดานบุคลากร  

3. มาตรฐานดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

4. มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

5. มาตรฐานดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  

6. มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 2 ดานบุคลากร 

บุคลากรที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแล

เด็กผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื่น จะตองมี

คุณสมบัติบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และสงเสริมพัฒนาการ

สําหรับเด็กเล็กไดอยาง ถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสมอยางมีคุณภาพเน่ืองจากกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีความ 

กาวหนา และมั่นคงทางวิชาชีพ โดยไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ดําเนินการคัดเลือกและแตงต้ังผูดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีสถาน 

ภาพเปนพนักงานจางตามภารกิจต้ังแตป 2551เปนตนมา ดังน้ันในมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากรกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดกําหนดคุณสมบัติสถานภาพและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
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ตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็ก ใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่ม 

เติม) ซึ่งไดกําหนดใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน แตการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการ

คัดเลือกและแตงต้ังตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดไดตองเปนกรณีที่ไดรับ

การจัดสรรอัตราจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทาน้ัน ดังน้ัน ในระหวางที่ยังไมมีการคัด 

เลือกและแตงต้ังผูดูแลเด็กจากสถานภาพพนักงานจางเปนตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครู

ผูดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางดังกลาว ใหผูดูแลเด็กซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และผูดูแลเด็กในปจจุบัน มีสถานภาพเปนพนักงานเจาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ

หนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็กรวมทั้งการสรรหาเขาสูตําแหนงดังกลาวโดยมี

คุณสมบัติเปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด แตใหมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

ตามมาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากรน้ีไปกอน มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มาตรฐานที่ 2 ดานบุคลากรน้ี จึงไดกําหนดคุณสมบัติของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก และครูผูดูแลเด็ก ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน 

และกรณีมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 1.1 กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

 1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย 

หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี และ 

 2. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทองถ่ิน

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานซึ่งระบุ

ถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน  

 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 1.2 กรณีมีสถานภาพเปนพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณสมบัติการ

คัดเลือกและแตงต้ังตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ มท 0893.4/ว61 ลงวันที่ 10 

กรกฏาคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0893.4/ว476 ลงวันที่ 3 

มีนาคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 

2552 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก รวมถึงการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวอยาง
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ถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ 

การเงินและพัสดุและงานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงคของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เชน จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเลก็ทกุ

ดานอยางตอเน่ือง 

 3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 

 4. จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 5. ประสานความรวมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 6. เปนผูแทนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

 7. นิเทศ สงเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณการเรียนรูของครูผูดูแลเด็กและผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก 

 8. จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 

 9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

2. ครูผูดูแลเด็ก 

 2.1 กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

 1. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.พ. 

กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี  

 2. ไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทองถ่ิน

ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงาน ซึ่ง

ระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน และ 

 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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 2.2 กรณีมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณสมบัติการ

คัดเลือกและแตงต้ังตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดังน้ี 

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธี 

การที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และ

คุณลักษณะตามวัย 

 3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

 5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด 

 7. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 8. จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

 9. จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

 10. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 11. จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 12. ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครอง ชุมชน 

 13. พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผูเรียน 

 14. จัดใหมีการประเมินพัฒนาการผูเรียน 

 15. จัดระบบธุรการในช้ันเรียน 

 16. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 

 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนทองถ่ินกําหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสถานภาพ เปนพนักงานจางทั่วไป/

พนักงานจางตามภารกิจ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

1. สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็ก 
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2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื่นในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 

 1. ธุรการ/การเงิน/พัสดุ 

 2. ผูประกอบอาหาร 

 3. ภารโรง 

 4. ยามรักษาความปลอดภัย 

 5. พนักงานจางตําแหนงอื่น ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาจําเปน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนทองถ่ินกําหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสถานภาพ เปนพนักงานจางทั่วไป/

พนักงานจางตามภารกิจ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

1. ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 1.1 ทําหนาที่ธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ หนังสือ สั่ง

การอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 1.2 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ผูประกอบการ มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 2.1 ประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัย ตามหลักโภชนาการ สําหรับเด็กเล็ก แตง

กายสะอาดเรียบรอย มีสุขภาพดีไมเปนโรคติดตอ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวใหสะอาด

เปนระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ 

 2.2 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. ภารโรง มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 3.1 ทําความสะอาด รักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดูแลซอมแซมบํารุงรักษา

อาคารสถานที่ และทรัพยสินใหอยูในสภาพที่ใชงานไดและมีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 3.2 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4. ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 4.1 ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรพัยสิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4.2 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือวาเปนผูที่มีบทบาท

สําคัญในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
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ดังน้ันผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินควรมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรอง

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายการกํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางย่ังยืน 

 2. สนับสนุนงบประมาณดานบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ วัสดุครุภัณฑ การพัฒนา

เด็กเล็กไดรับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพคร ู

 3. สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก พอแม ผูปกครอง เยาวชน และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพื่อเสริมสรางความรักความอบอุนในครอบครัว 

 4. สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรในศูนยและเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเนนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 

 6. กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ไดมาตร 

ฐานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูบริหารการศึกษา และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1. นํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ 

 2. สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดต้ัง ยาย/รวม ยุบเลิก และดําเนินงานตาม

มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 3. กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที่ ตามฐานะการ

คลังของแตละทองถ่ิน 

 4. ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 5. จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดต้ัง และสนับสนุนการดําเนินงานศูนย 

พัฒนาเด็กเล็ก 

 6. จัดทําประกาศจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ลงนาม 

 7. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 8. จัดทําระเบียบวาดวยการดําเนินงานศูนยพฒันาเด็กเล็กเพื่อเสนอผูบริหารองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินเห็นชอบและลงนาม 

 9. กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ วัสดุครุภัณฑ และการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง 



34 
 

 10. นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตร 

ฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และรายงานผลพรอมขอเสนอใหผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

มาตรฐานท่ี 3 ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการการ

เรียนรูแกเด็กเล็ก ดังน้ัน ในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอม

ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตองคํานึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความ

เหมาะสมและปลอดภัยแกเด็กเล็ก ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพ สงเสริมพัฒนาการเด็ก ใหผูปกครอง

มีความมั่นใจ ไววางใจ การกอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีสวนชวยในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะ อันจะสงผลตอสุขภาพโดยตรงในการปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอ สามารถลด

ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุสงเสริมความปลอดภัยใหกับเด็กและฝกสุขนิสัยใหเด็กมีพฤติกรรมที่

ถูกตอง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ ดังน้ี 

1. ดานอาคารสถานที ่

 1) ที่ต้ัง 

   1.1 สถานที่ต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรอยูในพื้นที่มีขนาดเหมาะสม และไมอยูในพื้นที่ 

อาจเสี่ยงอันตราย เชน บริเวณขนถายแกส นํ้ามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทาง

จากแสงและเสียงที่มากเกินควร หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองมีมาตรการปองกันอุบัติภัย ตาม

มาตรฐานความจําเปนและเหมาะสม 

  1.2 ไมควรอยูใกลถนน หรือใกลทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับค่ัง หกมีความ

จําเปนตองสรางใหหางจากแนวถนนไมนอยกวา 20 เมตร และมีรั้วปองกันอันตราย 

  1.3 พื้นที่กอสรางควรเปนพื้นที่สามารถรับนํ้าหนักอาคารไดอยางปลอดภัย และเปน

พื้นที่ที่นํ้าทวมไมถึง 

 2) จํานวนช้ันของอาคาร 

 อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรเปนอาคารช้ันเดียว หากเปนอาคาร 2 ช้ัน ตองมีมาตรการ

ปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน และความสูงของหองจากพื้นถึงเพดาน ไมนอย

กวา 2.00 เมตร 

 3) ทางเขา-ออกตัวอาคาร 

 ทางเขา-ออกจากตัวอาคาร มีความกวางที่สามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากตัวอาคารได

สะดวกหากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  
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 4) ประตู-หนาตาง 

 ประตู-หนาตาง ตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานไดดี มีขนาด และจํานวนเหมาะสม

กับขนาดพื้นที่ของหอง ความสูงของขอบหนาตาง ควรสูงจากพื้นไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร นับ

จากพื้น และหนาตางมีความกวางและความสูงไมนอยกวา 1 เมตร เพื่อใหเด็กมองเห็นสิ่งแวดลอมได

กวางและชัดเจน ไมควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปดกั้นชองทางลมและแสงสวาง 

 5) บันได 

 ไมลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกวางแตละชวงไมนอยกวา 1 เมตร ลูกต้ังของบันไดสูงไม

เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันตอนมีลูกกรง และราว

บันไดมีขนาดเหมาะสมกับมือเด็ก และระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 17 เซนติเมตร ทั้งน้ี ใหคํานึง 

ถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ เชน ปดกั้นชองบันไดและชองลูกกรง บันได (ชองที่เปนชวง

อันตรายอยูระหวาง 9-23 ซนติเมตร) 

 6) พื้นที่ใชสอยภายใน 

 พื้นที่ใชสอย ตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสม

กับการทํากิจกรรมของเด็ก เชน การเลน การเรียนรู การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยกเปน 

สัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวม และที่พักของเด็กปวย เฉลี่ยพื้นที่ใชสอย 2.00 ตารางเมตร 

ตอเด็ก 1 คนหากไมสามารถแยกเปนแตละหองได อาจจัดรวมเปนหองอเนกประสงค โดยใชพื้นที่

เดียวกันแตตางเวลาและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสม และขอจํากัดของพื้นที่ โดยมี

แนวทางดังน้ี 

  1. บริเวณพื้นที่สําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเทได

สะดวก และอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 

1 คนโดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังน้ี 

 - จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปรง ไมมีเสียงรบกวน และแสงสวางไมจาเกินไป 

 - อุปกรณเครื่องนอนตาง ๆ มีความสะอาด นําไปปดฝุน ตากแดดอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

 - ที่นอน ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาหม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแตละคนทํา

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ดวยการซัก หรือผึง่แดด เพื่อลดการแพรของ

เช้ือโรค 

 - ตรวจตราดูแลไมใหมีสัตว หรือแมลงตาง ๆ มารบกวน ในบริเวณพื้นที่สําหรับนอน 

 2. บริเวณพื้นที่สําหรับการเลนและพัฒนาเด็ก สภาพพื้นที่ทุกหองตองไมลื่นและไมช้ืนควร

เปนพื้นไมหรือวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทําความสะอาดงาย และอยูในสภาพที่สะอาดอยู

เสมอ จัดวางสิ่งของ เครื่องใช เชน ตู โตะ เปนระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรือพื้นอยางมั่นคง  
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 3. บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก มีอากาศถายเทได 

สะดวก มีแสงสวางเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก ทั้งน้ี บริเวณ 

หองอาหาร โตะ เกาอี   ที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร ตองทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และควร

จัดใหมี วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใชงานไดดี  

 4. บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัว ตองแยกหางจากบริเวณพื้นที่สําหรับ เด็ก

พอสมควร มีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลาง และเก็บภาชนะเครื่องใชตาง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเนน 

เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลัก ดังน้ี 

  1. สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด เปนระเบียบ และการขนสงอาหารที่พรอม 

บริโภค ตองมีการปกปด  

  2. มีการระบายอากาศดี ไมมีกลิ่นควันรบกวน  

  3. มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน มีการปองกันอันตรายที่เกิดกับเด็กได จากมีด 

ของมีคม ถังแกส เปนตน  

  4. โตะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร  

  5. ภาชนะใสอาหารทําดวยวัสดุที่ปลอดภัย เชน สนเลศ อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือ

สีออน ไมแตกงาย หรือมีความคม  

   6. ที่ลางภาชนะ ควรใชอางที่มีกอกนาหรือ ทอระบายนา ถาใชกะละมังตองมี 3 ใบ 

วางสูงจากพื้น อยางนอย 60 เซนติเมตร และบริเวณที่ลางจะตองมีการระบายนาไดดี ไมเฉอะแฉะ  

  7. ลางภาชนะ อุปกรณดวยนายาลางภาชนะ และนาสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือลางดวย  

นํ้าไหล  

  8. ภาชนะ อุปกรณ เมื่อลางเสร็จแลวตองควํ่าใหแหง หามเช็ด วางในตะแกรงโปรง 

สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร  

  9. เขียง มีด ตองอยูในสภาพดี สะอาด แยกใชตามประเภทของอาหาร ไดแก ผัก ผลไม 

เน้ือสัตวสุก เน้ือสัตวดิบ มีเขียงแยกใชตามประเภทอาหาร อยางนอย 3 อัน และควรทําความสะอาด 

ทันทีเมื่อใชเสร็จ  

 5. หองปฐมพยาบาล ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา เครื่องภัณฑที่ 

จําเปน และขณะอยูในหองปฐมพยาบาลเด็กตองอยูในสายตาของครูผูดูแลเด็ก หรือผูชวยผูดูแลเด็ก 

ตลอดเวลา กรณีไมสามารถจัดหองปฐมพยาบาลเปนการเฉพาะได ตองจัดใหมีที่ปฐมพยาบาลแยกเปน 

สัดสวนตามความเหมาะสม  

 6. บริเวณพื้นที่สําหรับใชทําความสะอาดเด็ก ตองจัดใหมีบริเวณที่ใชสําหรับทําความ 

สะอาดเด็ก และมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีที่ลางมือและแปรงฟน ในขนาดระดับ

ความสูง 
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 7. หองสวมสําหรับเด็กตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ ตอเด็ก 12 คน โถ

สวมตองมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวข้ึนลงไดงาย หองมีแสงสวางเพียงพอ

อากาศถายเทไดสะดวก พื้นไมลื่น หากมีประตูจะตองไมใสกลอน หรือกุญแจและมีสวนสูงที่สามารถ

เห็นเด็กไดจากภายนอก หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร จะตองไมต้ังอยูในที่ลับตาคน กรณีไม

สามารถทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะได อาจดัดแปลงหองสวมที่มีอยูแลว ใหเหมาะสม และ

ปลอดภัยสําหรับเด็กแยกเปนสัดสวนสําหรับเด็กผูชายและเด็กผูหญิง 

 8. หองอเนกประสงค สําหรับใชกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหารหรือการนอน 

คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเปนอาคารช้ัน

เดียวตองมีฝาใตหลังคา หากเปนอาคารที่มีมากกวา 1 ช้ัน ควรจัดใหช้ันบนสุดมีฝาใตหลังคา โดยมี

ความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร แตกรณีที่มีความสูงเกินกวา 2.00 เมตร อาจไมมีฝา

ใตเพดานก็ได 

 9. การกําจัดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ จัดเก็บในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด และนําออกไปทิ้งภายนอก

อาคารทุกวัน 

2. ดานสิ่งแวดลอม 

 2.1 ภายในอาคาร 

  2.1.1 แสงสวาง 

  ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ สม่ําเสมอทั่วทั้งหอง เอื้อตอการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาเด็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ ในการอานหนังสือไดอยางสบายตา ไมควรใหเด็กอยูในหองที่ใช

แสงสวางจากไฟฟาตอเน่ืองนานกวา 2-3 ช่ัวโมง เพราะจะทําใหเกิดภาวะเครียดและมีผลถึงฮอรโมน

การเติบโตของเด็ก 

  1) เสียงเสียงตองอยูในระดับไมดังเกินไป อาคารควรต้ังอยูในบริเวณที่ระดับเสียง

เหมาะสม 

  2) การถายเทอากาศควรมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยมีพื้นที่ของหนาตาง ประตู 

และชองลมรวมกันแลวไมนอยกวา รอยละ 20 ของพื้นที่หอง กรณีที่เปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณ

โรงงานที่มีมลพิษตองมีเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอยางเหมาะสม บริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนเขตหามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

 2.2 ภายนอกอาคาร 

   1. รั้ว 

  ควรมีรั้วกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและควรมีทางเขา-ออก 

ไมนอยกวา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร 

  2. สภาพแวดลอมและมลภาวะ 
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  ควรมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรต้ังอยูหางจากแหลงอบายมุข 

ฝุนละออง หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายนํ้า การระบายอากาศ และการจัด 

เก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ หรือแพรเช้ือโรค โดยเฉพาะตองกําจัดสิ่งปฏิกูล

ทุกวัน 

  3. พื้นที่เลนกลางแจง 

  ตองมีพื้นที่เลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตาราง ตอจํานวนเด็ก 1 คน โดยจัด

ใหมีเครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก ในกรณีที่ไมสามารถจัดใหมีที่เลน

กลางแจงเปนการเฉพาะ หรือในสถานที่อื่น ๆ  ได ควรปรับใชในบริเวณที่รมแทน โดยมีพื้นที่ตามเกณฑ

กําหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กในสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม เชน ในบริเวณลาน

วัด หรือในสวนสาธารณะในกรณีที่นําเด็กออกไปเลนนอกศูนย จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและการ

ดูแลอยางใกลชิดเปนสําคัญ โดยใหเด็กมีกิจกรรมกลางแจงอยางนอย 1 ช่ัวโมง ในแตละวัน 

  4. ระเบียง 

  ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตร หากมีที่น่ังตามระเบียงตองกวาง

ไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากที่น่ังไมนอยกวา 70.00 เซนติเมตร กรณีที่มีอาคารสูง 

2 ช้ันข้ึนไป ควรมีลูกกรงกั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก นอกจากน้ีควรตรวจสอบสภาพความคงทน 

แข็งแรง และสภาพการใชงานใหปลอดภัยสําหรับเด็กอยูเสมอ 

3. ดานความปลอดภัย 

 3.1 มาตรการปองกันความปลอดภัย 

  1. ติดต้ังระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟภายใน

บริเวณอาคาร 

  2. ติดต้ังเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่องตอพื้นที่ 150 ตารางเมตร และยังดับเพลิง

ติดต้ังสูงจากพื้นถึงหัวถัง ไมเกิน 1.50 เซนติเมตร 

  3. ติดต้ังปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดต้ังตํ่ากวาที่กําหนดจะตอง

มีฝาปดครอบ เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง 

  4. หลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณตาง ๆ  ที่ทําดวยวัสดุแตกหกังายหรอืแหลมคม

หากเปนไม ตองไมมีเสี้ยนไม หรือเหลี่ยมคม 

  5. จัดใหมีตูเก็บยา และเครื่องเวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาล วางไวอยูในที่สูง สะดวก

ตอการหยิบใช และเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก 

  6. จัดใหมีวัสดุกันลื่น ในบริเวณหองนํ้า-หองสวมที่มีลักษณะลื่น และเก็บสารจําพวก

เคมี หรือนํ้ายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก วัสดุกันลื่นที่ใชในหองนํ้า-หองสวม ตอง

ทําความสะอาดสม่ําเสมอ 
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  7. ไมมีหลุม หรือบอนํ้า ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร รวมทั้ง

ไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม 

  8. มีระบบการลอกประตูในการเขา-ออก นอกบริเวณอาคาร สําหรับเจาหนาที่ เปด-

ปดได ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตู สําหรับหองครัวและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปด-

ปด ที่ปลอดภัย เด็กเขาไปไมได 

  9. ติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรค เชน มุงลวด ฯลฯ และมีมาตรการปองกัน

ดานสุขอนามัย 

  10. มีตู หรือช้ันเก็บวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนรูที่แข็งแรง มั่นคง มีความสูงขนาด

ที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก สําหรับสิ่งของเครื่องใช วัสดุอุปกรณ ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กน้ันควรจัดแยก

ใหพนมือเด็ก 

 3.2 มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน 

   1. มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัย ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง 

  2. บุคลากรไดรับการอบรมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกันอุบัติภัยและ

ความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก 

  3. มีโทรศัพทและหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตาง ๆ เชน สถานีตํารวจ

หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไวเพื่อติดตอไดอยางทันทวงที กรณีเกิดเหตุการณ

คับขันหรือจําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก และควรมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฐม

พยาบาลประจําไว 

  4. มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก 

  5. มีมาตรการในการรับ-สงเด็ก อยางเปนระบบ 

  6. มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที่จะตองดําเนินการชวยเหลือ 

โดยดวน 
มาตรฐานท่ี 5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

2545 มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อให

ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและ

วิทยากรตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการ

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
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พัฒนาระหวางชุมชนในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตอง

คํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเปนการใชตนทุน

ทางสังคมที่มีอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

การจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการสรางพื้นฐานการศึกษาใหแกเด็กเล็ก ที่จะทําใหมีการ

สานเสริมการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ

ของสังคมจนเปนที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กระบวนการบริหารแบบการมีสวนรวม จึงมีความจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพราะจะทําใหสามารถขับเคลื่อนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปน

การระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนของสังคม ภายใตทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และผูเกี่ยวของที่จะทํา

ใหเกิดความพรอมใจที่จะรวมมือในการจัดการศึกษาของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกาวหนาตอไปบุคคล 

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรรัฐสถาบันการศึกษา และ

สนศาสนา สามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดดังน้ี 

1. ดานวิชาการ 

 1. ใหคําแนะนําปรึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตาง ๆ ตามแผน 

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2. ใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรม เชน ศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานที่ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กใหกับ

ผูปกครองและครู 

 3. ใหคําแนะนําหรือมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณการเรียนรูภาย 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4. ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ทองถ่ิน ทราบอยางทัว่ถึง 

2. ดานอาคารสถานที ่

 1. รวมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร 

 2. รวมใหการเฝาระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพยสินภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 3. ดานงบประมาณ 

ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อ วัสดุ ครภัุณฑ กิจกรรมศึกษา

เรียนรูนอกสถานที่ อาหารเสริม อาหารวาง อุปกรณกีฬา และอื่น ๆ ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4. ดานบุคลากร 

 1. ใหคําปรึกษาแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานและการพัฒนาบุคลากรศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
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 2. รวมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณการเรียนรู ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5. ดานความสัมพันธกับชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธกับชุมชนได ดังน้ี 

 1. จัดกิจกรรมเย่ียมบาน 

 2. จัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนยกับผูปกครอง 

 3. จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง 

 4. จัดใหมีมุมเรียนรูผูปกครอง 

 5. จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเขารวมในโอกาสตาง ๆ  

 6. จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียน และผลงานเด็ก 

 7. รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีตาง ๆ ของทองถ่ินน้ัน ๆ  

 8. เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่สาธารณะ เชน ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ 

 9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ บุคลากร และ

อื่น ๆ การใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่นอกเหนือจากการใหการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ

การเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถเปนแหลงเรียนรู และใหบริการดานอื่น ๆ แกชุมชนได ดังน้ี 

1. ดานอาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถใหบริการดานอาคารสถานที่แกชุมชน หรือ

ประชาชนภายในทองถ่ิน ในวันสําคัญตาง ๆ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

2. ดานวัสดุครุภัณฑตาง ๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถใหบริการดานวัสดุครุภัณฑตาง ๆ 

เพื่อประโยชนของชุมชนหรือประชาชน 

3. ดานวิชาการ สารสนเทศและแหลงเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถใหบริการดานวิชา 

การ สารสนเทศหรือเปนแหลงเรียนรูใหกับพอแม ผูปกครอง เยาวชน และชุมชนในการคนควา ศึกษา 

ตาง ๆ  

4. ดานการเผยแพรความรูใหกับชุมชนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถใหบริการแกประชาชน 

หรือชุมชนในทองถ่ิน โดยใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผูดูแลเด็ก เปนวิทยากรในการเผยแพร

ความรูในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

5. ดานการใหบริการสาธารณะศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถมีสวนชวยในการสนับสนุนการ

ใหบริการสาธารณะแกชุมชนหรือประชาชนได ตามบริบทหรือวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

การสงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากชุมชน 

1. การสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณตาง ๆ ชุมชน สามารถใหการสนับสนุน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนา

เด็กปฐมวัยในทองถ่ิน 
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2. บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ชุมชน สามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

ตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรวมทั้งการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

3. ใหความรูโดยปราชญชาวบาน ชุมชน หรือจากเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ชุมชน 

สามารถใหการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยปราชญชาวบานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินใหแก

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือผูมีความรูจากหนวยงานตาง ๆ มาถายทอดความรูเพื่อประโยชน

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4. ใหการสนับสนุนแหลงเรียนรูในชุมชนชุมชน สามารถใหการสนับสนุนการจัดประสบการณ

การเรียนรูแกเด็กปฐมวัย ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดโดยใหการสนับสนุนแหลงเรียนรูในชุมชนตาง ๆ  

โดยใหเด็กปฐมวัยเขาไปเรียนรูจากสถานที่จริง 

5. ใหขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สามารถใหการ

สนับสนุนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแกเด็ก

ปฐมวัยอยางครอบคลุม กวางขวาง เปนพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยางมีคุณภาพ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู

ผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองสงเสริมการสรางเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

โดยมีวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพในการ

พัฒนาเด็กเล็ก 

3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานดานพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวางหัวหนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก บริหาร และผูที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

4. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแนวทางปฏิบัติงาน 

 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อกําหนดแผนความรวมมือใน

การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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 2. จัดทําแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามกําหนดการ 

  3. สงแผนงานและปฏิทินงานใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดพิจารณา

เห็นชอบ 

 4. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 5. ดําเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่กําหนดไว 

 6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดหมายเหตุ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปรับรูปแบบ และกิจกรรมภายใตความรวมมือไดตามบริบทของ

แตละทองถ่ิน 

การสงเสริมสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงานผูจัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหนาที่ใน

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณและการ

พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

2. ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาเครือขาย 

3. ประเมินผลการพัฒนา 

4. สนับสนุนใหบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความกาวหนาในวิชาชีพและมีขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติ 

หนาที่การจัดต้ังเครือขายระดับตาง ๆ  

ข้ันที่ 1 การวางแผน 

1. วางแผนงานในการสรางเครือขาย 

2. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ ไดแก 

 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ 

 - สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 

 - สถานีอนามัย 

 - โรงพยาบาล 

 - ศาสนสถาน 

 - สถาบันการศึกษาตาง ๆ  

 - ชมรม/สมาคม ตาง ๆ  

 ฯลฯ 

3. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคในการสรางเครือขาย 
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4. จัดต้ังชมรม คณะกรรมการชมรม คณะทํางานหรือคณะกรรมการที่จะเปนทีมงานพรอม

กําหนดภารกิจหนาที่ และกลไกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมตาง ๆ โดยทีมงานควรประกอบดวย 

 - ผูนําเครือขาย 

 - หัวหนาศูนยฯ 

 - ผูดูแลเด็กดีเดน 

 - ครูผูดูแลเด็ก 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (สอม.) 

 - เจาหนาที่จากสถานีอนามัยในพื้นที่ 

 - เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

 - ภูมิปญญาในพื้นที่ 

 - ผูปกครอง 

 - ผูนําทางศาสนา 

5. วางแผนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 

 - จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก 

 - ศึกษาดูงาน 

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 - นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ข้ันที่ 2 ปฏิบัติงานตามแผน 

ข้ันที่ 3 ประเมินผลการดําเนินงาน 

1. ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปของแตละฝายแตละทีมงานที่แบงภาระงานไว 

2. รวบรวมผลการประเมิน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข เพื่อเสนอทีมงาน คณะทํางาน

และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนา 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการสรางเครือขาย 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและตางประเทศผูวิจัยนําเสนอดังน้ี 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
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ศุภรินทร ยิ้มศิริ (2545) ไดทําการศึกษาองคประกอบที่สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคามการวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบที่

สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคามจํานวน 270 คนและ

จําแนกตามประเภทเจาหนาที่ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) เครือ่ง 

มือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปร 19 ดานที่เกี่ยวของกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคามมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต .35 ถึง .94 และคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .94 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

analysis)  

สมคิด ภูสุด (2545) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษากรุงเทพมหานครในดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนการเปรียบเทียบความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูโดยจําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนเพศอายุประสบการณในการ

ปฏิบัติงานวุฒิทางการศึกษารายไดตอเดือนตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

เกี่ยวกับปญหาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากรุงเทพ- 

มหานครพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากรุงเทพ- 

มหานครเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยจูงใจ

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุดและพบวาดานความกาวหนามีคาเฉลี่ยระดับตํ่าสุดปจจัย

คํ้าจุนดานนโยบายและการบริหารงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดดานเงินเดือนและสวัสดิการมีคาเฉลี่ยในระดับ

ตํ่าสุดเมื่อพิจารณาแยกตามขนาดโรงเรียนพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวา

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญและพบวาครูเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง

กันกับครูเพศหญิงครูที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันจะมี

แตกตางเฉพาะบางดานเทาน้ันคือดานการไดรับการยอมรับนับถือดานนโยบายและการบริหารสวนครู

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจะมี

ความพึงพอใจตํ่ากวาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีและพบวาครูที่มีรายไดตางกันมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกันจะมีเฉพาะดานการยอมรับนับถือเทาน้ันที่ตางกัน 

วิรัตน ธรรมาภรณ และคณะ (2547) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบของระบบประกันคุณภาพการ 

ศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผลตอการพัฒนาตนเองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานครูผลการวิจัยพบวา 
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1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีผลกระทบทางดานบวกในระดับปานกลางตอครูใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมและรายดานทั้งสามดานคือการพัฒนาตนเองความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานและขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. ครูที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแกเพศสถานภาพการสมรสตางกันมีผลกระทบจากการประกัน

คุณภาพการศึกษาไมแตกตางกันแตครูที่มีปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพโรงเรียนเกือบทุกปจจัยไดแกระดับ

โรงเรียนขนาดโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดตางกันมีผลกระทบจากการประกันคุณภาพ

การศึกษาตางกัน 

วลัยภรณ วชิรเขื่อนขันธ (2549) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอยูในระดับปานกลาง ปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก ดานปจจัยคํ้าจุนอยู 

ในระดับปานกลางเพศอายุตําแหนงหนาที่ระดับตําแหนงประสบการณในการทํางานและขนาดของ

โรงเรียนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด

สมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญที่< .01 ปจจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่< .01 ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวาเพศอายุตําแหนงหนาที่ระดับตําแหนงประสบการณในการทํางานและขนาดของ

โรงเรียนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด

สมุทรปราการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 

2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

กรีนและคราฟ (Greene and Craft, 1976 อางถึงใน พิชิต บุตรศรีสวย, 2546, หนา 42) ได

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจและการทํางานพบวา 

1. ความพึงพอใจทําใหเกิดการทํางานกลุมน้ีมีความเช่ือถือวาผูที่มีความสุขในการทํางาน 

ตาง ๆ ดวยความพึงพอใจจะมีผลผลิตจากงานดี 

2. การทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจผลงานที่ดีมีผลจากงานสรางความพึงพอใจใหกับคน

ปฏิบัติ 

3. รางวัลเปนปจจัยของความพึงพอใจในการทํางานแนวคิดน้ีการมอบรางวัลหรือสิ่งที่ไดรับ

ผลตอบแทนเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานนอกจากน้ียังพบวาความพึงพอใจใน

การทํางานมีสวนสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ไดแกปจจยัดานบุคคลเชนอายุเพศการศึกษาประสบการณ

ปจจัยดานงานไดแกสถานที่ทํางาน ลักษณะงาน ลักษณะของหนวยงานโครงสรางของงานทําเลที่ต้ัง
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และขนาดของหนวยงาน สิ่งสําคัญอีกปจจัยหน่ึงก็คือ ดานการจัดการมีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจ

เชนกันไดแก ความมั่นคงความกาวหนาสถานทีท่ํางานความศรัทธาที่มีตอผูบังคับบัญชารวมทั้งความ

เขาใจที่ดีตอกันระหวางพนักงานกับพนักงานพนักงานกับหนวยงานเปนตน 

วอลคเกอร และเกสต (Walker and Guest, 1966 อางถึงใน พิชิต บุตรศรีสวย, 2546, 

หนา41) ไดวิจัยเกี่ยวกับหนาที่ในการทํางานของคนผลการวิจัยสอดคลองและสนับสนุนองคประกอบ

กระตุนของเฮอรซเบิรก (Herzberg) กลาวโดยสรุปพบวา 

1. ผูทํางานมีความรูสึกวาความพึงพอใจเปนเครื่องวัดผลรวมเกี่ยวกับผูทํางานรวมกับโอกาส

ความกาวหนาช่ือเสียงเงินและสวัสดิการถาจะใหเกิดความพึงพอใจตองานก็จะตองทําใหเขาเกิดความ

พึงพอใจตอเพื่อนรวมงานโอกาสกาวหนาช่ือเสียงเงินสวัสดิการ 

2. ช่ัวโมงการทํางานและสภาพการทํางานที่ดีน้ันมีความเกี่ยวของกับความพึงพอใจดวยแต

สภาพการทํางานที่ดีน้ันถึงแมจะเปนที่ปรารถนาในความพอใจก็จริงแตก็ไมทําใหงานดีเดนได 

3. ความสุขจากการทํางานเปนสวนหน่ึงของความพึงพอใจในการทํางาน 

4. หัวหนางานหรือผูทํางานรับผิดชอบคนอื่น ๆ เปนองคประกอบอันหน่ึงของความพึงพอใจ 

บลูม และแบรี ่(Bloom and Barry, 1967 อางถึงใน ลัดดา กุลนานันท, 2543, หนา 35) ได

ทําการศึกษาทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg โดยสันนิษฐานวากลุมตัวแปรอิสระ 2 กลุมคือกลุมตัว

แปรปจจัยจูงใจและกลุมตัวแปรปจจัยสุขอนามัยเปนสิ่งที่กําหนดความพึงพอใจในงานกลุมตัวอยาง

ไดแกพนักงานปฏิบัติการชายชาวนิโกรจํานวน 180 คนทํางานแผนกพืชสวนในมหาวิทยาลัยขนาด

ใหญทางตอนใตของสหรัฐอเมริกาใหตอบแบบวัดทัศนคติตองานจํานวน 40 ขอทําการวิเคราะหขอมูล

โดยการวิเคราะหองคประกอบที่สําคัญคือสถานการณการทํางานการช้ีนําภายนอกเงินเดือนความ 

กาวหนาการสนับสนุนจากภายนอกความพึงพอใจในงานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและไดนําผลที่

ไดจากการวิเคราะหประกอบมาเปรียบเทียบกับขอมูลวิเคราะหองคประกอบที่ไดจากการศึกษาของ 

Malinovsky พบวาปจจัยสุขอนามัยมีความสําคัญตอพนักงานปฏิบัติการชาวนิโกร มากกวาชาวผิว

ขาวดวยเหตุน้ี บลูมและแบรี่ จึงกลาววาทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg อาจจะเปนแนวความคิดของ

ความพึงพอใจในงานและความไมพึงพอใจในงานที่ถูกรวบรวมข้ึนมาอยางงาย ๆ  ซึ่งเมื่อนํามาศึกษากับ

พนักงานที่ทํางานอยูในระดับลางมีประโยชนนอยมากเมื่อนําทฤษฎีน้ีมาใช 

ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรเพศจากผลการศึกษาของ ธรินธ รสรรพกิจกําจร (2542) ที่ศึกษา

ความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบวาบุคลากรที่มี

เพศตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาเพศชาย

มีความพึงพอใจในงานมากกวาเพศหญิงเพศชายมีความขยันขันแข็งอดทนตอความยากลําบากในการ

ปฏิบัติงานสวนเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมากกวาและ พิชิต บุตรศรีสวย 

(2546) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานจําแนกตามเพศตําแหนงและประสบการณการทํางานของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเขตการศึกษา 9 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามเพศ

พบวาบุคคลที่เพศตางกันจะมีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกันแตเมื่อพิจารณาความพึงพอใจราย

ดานพบวาเพศชายมีความพึงพอใจสูงกวาเพศหญิงในดานความสําเร็จของงานสภาพการทํางานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และดานการยอมรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการ

ยอมรับนับถือลักษณะของงานและดานความมั่นคงในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผล

การศึกษาของ คารเรล (อางถึงใน สุรพงษ ลือทองจักร, 2545, หนา15) ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของ

กับความพึงพอใจในการทํางานในปจจัยดานบุคคล (Personal factors) วาเพศแมวางานวิจัยหลาย

เรื่องจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานก็ตามแตก็ข้ึนอยูกับลักษณะงาน

ที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใดรวมทั้งเกี่ยวของกับความทะเยอทะยานและความตองการดานการเงิน

เพศหญิงมีความอดทนที่ตองใชฝมือและทํางานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาชายโดยผูที่ทํา

หนาที่ดูแลเด็กในปจจุบันสวนใหญเปนผูหญิง 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหเพศเปนตัวแปรตนในการวิจัยในครั้งน้ีโดยจําแนกเปน 2 กลุมคือ

เพศชายและเพศหญิง 

สุมณฑา สิทธิพงศสกุล (2527, หนา 85-88 อางถึงใน ชมช่ืน สมประเสริฐ, 2542, หนา 45) 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาล

เย่ียมบานผลปรากฏวาวุฒิการศึกษามีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจในงานและมีความ 

สัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงานและ มาณีย อุยเจริญพงษ (2528 อางถึงใน ชมช่ืน 

สมประเสริฐ, 2542, หนา 45) ไดศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลผลปรากฏวา

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยพยาบาลปริญญาตรี มีความพึง

พอใจในระดับสูง สวนพยาบาลระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจในระดับตํ่า การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

กําหนดใหระดับการศึกษาเปนตัวแปรตนโดยจําแนกเปน 2 กลุมคือ ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี

และระดับปริญญาตรีข้ึนไป เน่ืองจากกลุมตัวอยางในการวิจัยสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาตางกันเพราะมี

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ข้ึนไป 

จากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน พบวาประสบการณในการทํางานมี

สวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจงานของบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากข้ึนทํา

ใหเกิดความพึงพอใจในงานที่ทําและสมัยสมสงวน (2546) ไดศึกษาความตองการและความพึงพอใจ

ในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอนสังกัดสํานักงานประถมศึกษา

จังหวัดเลย สรุปวา ประสบการณของครูผูสอนโดยภาพรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 ครูที่มีประสบการณสอนระหวาง 21-30 ป มีความพึงพอใจมากกวาครูที่มี
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ประสบการณสอนต้ังแต 10 ปลงมา 11-20 ป และ 31 ปข้ึนไป การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงกําหนดให

ประสบการณในการทํางานเปนตัวแปรตน โดยจําแนกเปน 3 กลุมคือ ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 

1 ปต้ังแต 1-3 ปและมากกวา 3 ปข้ึนไปเน่ืองจากกลุมตัวอยางในการวิจัยมีสถานภาพเปนพนักงาน

จางและมีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 1-5 ปและคุณสมบัติผูดูแลเด็กในมาตรฐานดาน

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัยไว 

พิชิต บุตรศรีสวย (2545) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามตําแหนงและประสบการณการทํางานของบุคลากรสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเขตการศึกษา 9 ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก อุดรธานี ขอนแกน เลย สกลนคร

หนองคาย หนองบัวลําภู เพื่อวัดระดับความพึงพอใจจํานวน 12 ดาน ผลการวิจัยพบวาดานตําแหนง

บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีความพึงพอใจสูงกวานักวิชาการศึกษาในดานความ 

สําเร็จของงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานความรับผิดชอบเงินเดือนความมั่นคงใน

งานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และควรนําไปเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาที่มีตําแหนงตางกันใหมีความพึงพอใจที่สูงข้ึนอยางเทาเทียมกัน 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงกําหนดใหตําแหนงเปนตัวแปรตนโดยจําแนกเปน 2 กลุมคือ พนักงาน

จางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจเน่ืองจากกลุมตัวอยางในการวิจัยมีสถานภาพเปนพนักงานจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วินัย ไชยทอง (2547, หนา 77) กลาวถึงการจัดองคการและการจัดคนเขาทํางานวาหนาที่ใน

การจัดคนเขาทํางานจะมีความสัมพันธโดยตรงกับภาระหนาที่ในการจัดองคการ แมวาผูบริหารจะ

สามารถเขาใจและจัดโครงสรางองคการข้ึนมาอยางถูกตองและเหมาะสมเพียงใดก็ตาม แตถาหากไม

สามารถจัดคนเขาทํางานใหไดคนที่มีคุณสมบัติดีพรอมแลวในข้ันของการปฏิบัติงานตามจุดมุงหมายก็

ยอมจะไมมีทางสําเร็จไดดวยดี ความเปนผูนําน้ันเปนภาระอันหน่ึงของการจัดการ (ศูนยชวยสืบคน

ขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550) ซึ่งเปนความรับผิดชอบโดยรวมของคนที่ตองทํา

หนาที่ดานการจัดการหรือการบริหารทั้งหลายต้ังแตระดับหัวหนางานผูจัดการไปจนถึงในระดับ

ผูบริหารระดับสูงขององคการขนาดใหญซึ่งเรียกตําแหนงน้ีวา Corporate ExecutiveOfficers (CEO) 

ความเปนผูนําเปนสิ่งที่แยกไมออกจากงานทางดานการจัดการบทบาทการจัดการ จากแนวคิดการจัด

องคการพนักงานที่อยูในองคการน้ัน มีความสัมพันธกับการบริหารซึ่งสงผลตอ ผลผลิตขององคการ

และงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งน้ีข้ึนอยูกับผูบริหารหรือผูนําที่เปนผูทําหนาที่บริหารจัดการซึ่ง

มีความสัมพันธกันระหวางพนักงานและผูใตบังคับบัญชา สังกัดที่แตกตางกันจึงทําใหการบริหาร

จัดการงานตางกัน 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับดังน้ี  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 

3.6  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร  

   ไดแก ครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ในจังหวัดเลย ในป พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 761 คน  

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

   ไดแก ครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ใน จังหวัดเลยจํานวน 274 ศูนยขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการ

เทียบตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 

2543) จากประชากร 761 คนไดกลุมตัวอยาง 255 คน 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากร และกลุมตัวอยาง  
 

อําเภอ 
ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

เมือง 54 18 

วังสะพุง 128 47 

ผาขาว 82 25 

ปากชม 68 20 

เอราวัณ 40 15 

ภูเรือ 42 18 

ภูหลวง 66 17 

นาดวง 10 3 

หนองหิน 34 13 

ดานซาย 77 29 

เชียงคาน 41 11 

ภูกระดึง 74 28 

นาแหว 15 3 

ทาลี่ 30 8 

รวม 761 255 

 

3.1.3 ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา มีรายละเอียด 

ดังน้ี 

  1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนง  

  2. ตัวแปรท่ีศึกษา การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยยึดตามทฤษฎีความ

พึงพอใจของ เฮอรซเบิรก (1959) ศึกษา 7 ดาน ไดแก 1) ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ดาน

การไดรับการยอมรับนับถือ 3) ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ดานความรับผิดชอบในการทํางาน  

5) ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 6) ดานความสัมพันธของผูบังคับบัญชา 7) ดานความ 

สัมพันธของเพื่อนรวมงาน 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย แบงออกเปน 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงของครูผูดูแลเด็ก  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ เฮอรซเบิรก Herzberg ใน 7 ดาน คือ 

ไดแก  

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  จํานวน 8 ขอ 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จํานวน 8 ขอ 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จํานวน 6 ขอ  

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน จํานวน 6 ขอ 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน จํานวน 7 ขอ  

6. ดานความสัมพันธของผูบังคับบัญชา จํานวน 8 ขอ  

7. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน  จํานวน 7 ขอ 

กําหนดนํ้าหนักคะแนนดังตอไปน้ี 

5 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 

สําหรับวัดคาตัวแปรทั้งหมด โดยไดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอ

คําถามที่เปนขอคําถามเชิงบวก (Positive) ที่สรางข้ึนจํานวน 51 ขอ โดยกําหนดการวัดคาตัวแปร ซึ่ง

เปนการแปลความหมายคาเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยใชหลักทางคณิตศาสตร 0.51 ข้ึนไปปดเปน

เลขจํานวนเต็ม เกณฑที่ใชเปนดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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3.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถาม โดยพัฒนาจากเครื่อง 

มือของ ธนัญญา ลีลานอย (2551, หนา 71-76) ซึ่งการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดําเนิน 

การตามข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตํารา สิ่งพิมพ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลว

นําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ข้ันที่ 2 ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถามแลวนําเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถาม

โดยนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ สํานวน

ภาษาความถูกตองและความเที่ยงตรงของเน้ือหาคือใชวิธี IOC (Index of Item Objective Con-

gruence) = 1.00  

ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน 

ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาคํานวณ คาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2543) โดยใชคาสัมประสิทธิ แอลฟา 

(α – coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายในการสราง

สรางเครื่องมือตามกรอบแนวคิด 

เสนอเครื่องมือใหอาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรงุแกไข 

เสนอใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

ปรับปรงุแกไขเครือ่งมอื 

นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) ปรบัปรุงแกไข 

จัดพิมพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบบัสมบรูณ 

ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความเปนจริง ผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี  

3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง ถึงผูอํานวยสถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหใหผูปกครองเปนกลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดที่เปนกลุมตัวอยาง โดยแบบ 

สอบถามผูวิจัยเปนผูนําสงดวยตัวเอง 

3.4.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 159 ฉบับ มาตรวจสอบความสมบูรณ แลวกําหนด

คะแนนตามนํ้าหนักแตละขอ เพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดทั้งหมดมาตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถามจัด

ระเบียบขอมูลลงรหัส รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนตาง ๆ แลวนําขอมูลดังกลาวไป

คํานวณหา คาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ ความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 

3.6.2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย (Mean) และ คาความเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.6.3 การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามระดับ

การศึกษา ประสบการณการทํางานและตําแหนง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 

way ANOVA) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t- test, F-test แลวนํามาเปรียบเทียบรายคูโดย

การทดสอบวิธีการของ Scheffe’ 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ซึ่งผลการวิเคราะหผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับหัวขอ

ดังตอไปน้ี 

 4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย  

 4.4  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ

ทํางาน และตําแหนง 

  

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 X  แทน  คาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง 

 S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

 n  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 

 t แทน  คาสถิติที่ใชในการทดสอบตัวแปรที่ม ี2 กลุม 

 F  แทน  คาสถิติที่ใชในการทดสอบตัวแปรที่มากกวา 2 กลุม 

 df แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  แทน  ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 

 MS  แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean of Square) 

 Scheffe’ แทน  คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกตางเปนรายคู 

 p-values  แทน  คาความนาจะเปนที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 

 *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ผูดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 255 คน ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 255 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามจากจํานวนทั้งหมด 

ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามผูวิจัยไดจําแนกตามระดับ

การศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนง ดังเสนอในตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนความถ่ีและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ความถ่ี (n=255) รอยละ 

1. ระดับการศึกษา 

1.1) ตํ่ากวาปริญญาตร ี 30 9.7 

1.2) ปริญญาตรีข้ึนไป 225 90.3 

2. ประสบการณทํางาน 

2.1) ตํ่ากวา 1 ป 23 6.3 

2.2) ต้ังแต 1 – 3 ป 

2.3) มากกวา 3 ปข้ึนไป 

65 

167 

26.6 

67.1 

3. ตําแหนง 

3.1) ครูผูดูแลเด็ก 106 41.5 

3.2) พนักงานจางตามภารกจิ 149 58.5 

รวม 255 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 90.3 เมื่อพิจารณาประสบการณทํางาน จะมีประสบการณทํางาน

มากกวา 3 ปข้ึนไป จํานวน 167 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.1 และสวนใหญจะเปนตําแหนง

พนักงานจางตามภารกิจ คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงครูผูดูแลเด็ก คิดเปนรอยละ 41.5 ของผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน แสดงดัง

ตารางที่ 4.2 – 4.9 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบติังาน 4.23 0.47 มาก 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 4.25 0.52 มาก 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.15 0.51 มาก 

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 4.26 0.51 มาก 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน 4.05 0.59 มาก 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

7. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 

4.12 

4.09 

0.63 

0.53 

มาก 

มาก 

รวม 4.16 0.43 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 

0.43) เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ดานความรับผิดชอบในการทํางาน (  = 4.26, S.D = 0.51) รองลงมาคือดานการไดรับ

การยอมรับนับถือ (  = 4.25, S.D. = 0.52) และดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (  = 4.23, 

S.D = 0.47) สวนดานทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน (  

= 4.05, S.D. = 0.59) 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดาน

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
 

ขอ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทานไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่

กําหนด 4.20 0.51 มาก 

2. ทานสามารถแกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จดวย

ตัวเอง 4.17 0.58 มาก 

3. ทานสามรถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี 4.18 0.63 มาก 

4. ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานอยู

อยางสม่ําเสมอ 4.14 0.66 มาก 

5. ทานอาสาเขาชวยงานของหนวยงาน ตามความรูและ

ประสบการณ 4.13 0.57 มาก 

6. ทานหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอ

หนวยงาน 4.18 0.63 มาก 

7. ทานมีสวนสรางความตระหนักในการพัฒนาองคกร

เพื่อนําไปสูความสําเร็จ 4.18 0.58 มาก 

8. ทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน

เพื่อใหการทํางานสําเร็จ 4.26 0.60 มาก 

รวม 4.23 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (  = 4.23, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือขอทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานเพื่อใหการทํางานสําเร็จ 

(  = 4.26, S.D. = 0.60) รองลงมา คือขอทานไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด 

(  = 4.20, S.D. = 0.51) สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอทานอาสาเขาชวยงานของหนวยงาน

ตามความรูและประสบการณ (  = 4.13, S.D. = 0.57) 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดานการ

ไดรับการยอมรับนับถือ  
 

ขอ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทานรูสึกมีเกียรติที่ไดทํางานอาชีพครูในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กแหงน้ี 4.31 0.63 มาก 

2. ทานไดรับเลือกเปนหัวหนางานเสมอ 4.04 0.72 มาก 

3. บุคลากรในหนวยงานของทานใหเกียรติและใหความ

นับถือ 4.18 0.61 มาก 

4. ทานไดรับคําชมเชยจากผูบริหารในการปฏิบัติงาน 4.06 0.68 มาก 

5. บุคลากรในหนวยงานช่ืนชมยินดีกับความสามารถใน

การทํางานของทาน 4.06 0.66 มาก 

6. ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี 4.16 0.62 มาก 

7. ทานไดรับความเช่ือมั่นจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติ 

งานสําคัญเสมอ 4.03 0.62 มาก 

8. ไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองนักเรียน 4.20 0.63 มาก 

รวม 4.25 0.52 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.4 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือทานรูสึกมีเกียรติที่ไดทํางานอาชีพครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงน้ี (  = 4.31, 

S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองนักเรียน (  = 4.20, S.D. = 

0.63) และทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี (  = 4.16, S.D. = 0.62) สวนขอ 

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานไดรับความเช่ือมั่นจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานสําคัญเสมอ  

(  = 4.03 S.D. = 0.62) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดานลักษณะ

ของงานท่ีปฏิบัติ 
 

ขอ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติ 

งาน 4.19 0.63 มาก 

2. ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานเสมอ 4.20 0.61 มาก 

3. ทานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความรูความ 

สามารถ 4.12 0.60 มาก 

4. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบั ติงานที่ทาทายความ

สามารถ 4.12 0.56 มาก 

5. ปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติ 

งาน 4.15 0.61 มาก 

6. ทานปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและรายละเอียดชัดเจน 4.09 0.56 มาก 

7. ภาระงานที่ทานปฏิบัติมีลักษณะทาทายแลจูงใจ 4.13 0.64 มาก 

รวม 4.15 0.51 มาก 
  

  จากตารางที่ 4.5 พบวา ความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานเสมอ (  = 4.20,  

S.D. = 0.61) รองลงมา คือทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน (  = 4.19, 

S.D. = 0.63) และปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติงาน (  = 4.15,  

S.D. = 0.61) สวน ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือทานปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและรายละเอียดชัดเจน  

(  = 4.09, S.D. = 0.56) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดานความ

รบัผิดชอบในการทํางาน  
 

ขอ ดานความรับผิดชอบในการทํางาน   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 4.26 0.63 มาก 

2. ภาระงานที่ทานไดรับมีความเหมาะสม 4.16 0.65 มาก 

3. ทานสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางอิสระ 4.10 0.60 มาก 

4. ทานปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 4.12 0.58 มาก 

5. ทานนําผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงวิธี

การทํางานอยูเสมอ 4.10 0.56 มาก 

6. ทานมีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 4.26 0.60 มาก 

รวม 4.26 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความรับผิดชอบในการทํางาน โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก (  = 4.26, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอ อยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย (  = 4.26, S.D = 0.63) 

รองลงมา คือทานมีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย (  = 4.26, S.D = 

0.60) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานนําผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงวิธีการ

ทํางานอยูเสมอ (  = 4.10, S.D = 0.56) 

 



62 

ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดานความ 

กาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการทํางาน 
 

ขอ ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการทํางาน   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผูบังคับบัญชาสงเสริม สนับสนุนใหทานศึกษาตอเพื่อ

เพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน 4.17 0.71 มาก 

2. ทานมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการ

ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4.20 0.58 มาก 

3. ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจน 4.11 0.63 มาก 

4. ความทาทายในตําแหนงของทานทําใหผูบังคับบัญชา

ภูมิใจ 4.09 0.55 มาก 

5. ทานมีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู  และ

ประสบการณ 4.17 0.64 มาก 

6. ทานไดรับการสงเสริมใหเขารวมประชุมสัมมนาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ 4.18 0.67 มาก 

7. ทานมีโอกาสไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณี

พิเศษจากผลงานที่ปฏิบัติ 3.93 0.70 มาก 

รวม 4.05 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก โดย

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือทานมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ และทักษะในการปฏิบัติงานในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (  = 4.20, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ทานไดรับการสงเสริมใหเขารวมประชุม 

สัมมนาในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ(  = 4.18, S.D. = 0.58) และทานมีโอกาสไปรวมอบรม

สัมมนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณ (  = 4.17, S.D. = 0.64) สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ทานมีโอกาสไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษจากผลงานที่ปฏิบัติ (  = 4.93, S.D. = 

0.70) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดานความ 

สัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
 

ขอ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง 4.13 0.72 มาก 

2. ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ  4.09 0.75 มาก 

3. ผูบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ทาน 4.07 0.68 มาก 

4. ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี 4.11 0.71 มาก 

5. ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการปฏิบัติงานของ

ทาน 4.02 0.64 มาก 

6. 

 

7. 

 

8.  

 

ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานไดรับโอกาสกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่ 

ทานไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาใหมีการเพิ่มพนู

ความรูอยางสม่ําเสมอ 

ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนํา

เกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการและปฏิบัติงานอื่นเปนอยางดี 

 

4.13 

 

4.10  

 

4.13  

 

0.67 

 

0.67 

 

0.74 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.30 0.32 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (  = 4.12, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนําเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการและปฏิบัติงานอื่นเปน

อยางดี (  = 4.13, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง 

(  = 4.13, S.D. = 0.74) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการ

ปฏิบัติงานของทาน (  = 4.19, S.D. = 0.64) 

 

 

 

 



64 

ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายขอ ดานความ 

สัมพันธของเพ่ือนรวมงาน  
 

ขอ ดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน   S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ทานใหความเสมอภาคแกผูรวมงาน 4.02 0.66 มาก 

2. ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวม 

งาน 4.11 0.62 มาก 

3. ทานยินดีใหคําปรึกษากับผูรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงาน 4.14 0.58 มาก 

4. ในหนวยงานของทานมีบรรยากาศความเปนญาติมิตร

และความสามัคคี 4.07 0.69 มาก 

5. ทานพอใจในสภาพการทํางานของบุคคลในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 4.14 0.61 มาก 

6. 

 

7.  

ทานเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ทานแสดงบทบาทผูนําและผูตามในงานที่ทําหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

4.14 

 

4.17 

 

0.64 

 

0.63 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.09 0.53 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (  = 4.09, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือทาน

แสดงบทบาทผูนําและผูตามในงานที่ทําหรือที่ไดรับมอบหมาย (  = 4.17, S.D. = 0.63) รองลงมา 

คือ ทานเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (  = 4.14, S.D. = 

0.64) สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานใหความเสมอภาคแกผูรวมงาน(  = 4.02, S.D. = 0.66) 
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4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการ 

ศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนง 
 4.4.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ระดับการศึกษา  

t-test 

 

p-Value ตํ่ากวา ป.ตร ี ป.ตรีขึ้นไป 
  S.D.   S.D. 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 4.10 0.55 4.24 0.46 -1.30 0.19 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 4.27 0.63 4.25 0.51 .16 0.86* 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.07 0.46 4.16 0.52 -.77 0.44 

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 4.37 0.50 4.24 0.51 1.03 0.30 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ

ทํางาน  3.85 0.85 4.07 0.55 -1.61 0.10 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

7. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 

4.12 

3.97 

0.72 

0.65 

4.12 

4.10 

0.62 

0.51 

-.00 

-1.07 

0.99* 

0.28 

รวม 4.03 0.52 4.17 0.42 -1.38 0.16 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 

  จากตารางที่ 4.10 พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพฒันาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

  แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในแตละดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูดูแลเด็กที่สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาไดแกดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การทํางานและดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงานสวนดานอื่น ๆ นอกน้ันไมมีความ

แตกตางกัน 
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4.5 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายดาน 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวม 

และรายดาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน  
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  

ตํ่ากวา 1 ป ต้ังแต 1-3 ป มากกวา 3 ป

ขึ้นไป 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 4.26 0.38 4.38 0.51 4.16 0.45 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 4.88 0.21 4.33 0.53 4.16 0.50* 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.46 0.32 4.18 0.54 4.12 0.51* 

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 4.76 0.33 4.30 0.53 4.19 0.49 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ

ทํางาน 4.50 0.40 4.12 0.50 3.98 0.62* 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 4.65 0.37 4.30 0.54 4.00 0.64* 

7. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 4.61 0.36 4.30 0.54 3.96 0.48 

รวม 4.44 0.25 4.34 0.47 4.06 0.39 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 

  จากตารางที่ 4.11 ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนย สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและ

รายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม

แตกตางกัน 

  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มี่ประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การทํางาน พบวา ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีคาเฉลี่ยสูงสุด(  =4.50, S.D. 

= 0.40) รองลงมาคือ ต้ังแต 1-3 ป ( = 4.12, S.D. = 0.50) และมากกวา 3 ปข้ึนไป ( = 3.98, 

S.D. = 0.62) ตามลําดับ และดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงานพบวา ประสบการณการทํางานตํ่า

กวา 1 ป มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4. 61, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ต้ังแต 1-3 ป ( = 4.30, S.D. = 

0.54) และมากกวา 3 ป ข้ึนไป ( = 3.96, S.D. = 0.48) ตามลําดับ สวนดานอื่น ๆ  นอกน้ันไมมีความ

แตกตางกัน  
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 4.4.3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

1. ดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.80 

45.06 

2 

204 

0.92 

0.22 

4.08** 0.01 

รวม 46.87 206    

2. ดานการไดรับการยอมรับ

นับถือ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6.63 

50.79 

2 

204 

3.31 

0.24 

13.31** 0.00 

รวม 57.43 206    

3. ดานลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.40 

53.33 

2 

204 

0.70 

0.26 

2.68 0.07 

รวม 54.73 206    

4. ดานความรับผิดชอบใน

การทํางาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4.10 

51.30 

2 

204 

2.05 

0.25 

8.16** 0.00 

รวม 55.41 206    

5. ด านความก าวหน า ใ น

ตําแหนงหนาที่การทํางาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3.61 

68.81 

2 

204 

1.80 

0.33 

5.33** 0.00 

รวม 72.41 206    

6. ด านความสั มพั น ธ กั บ

ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

7.24 

75.48 

2 

204 

3.62 

0.37 

9.76** 0.00 

รวม 82.73 206    

7. ดานความสัมพันธ ของ

เพื่อนรวมงาน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

8.06 

49.98 

2 

204 

4.04 

0.24 

16.50** 0.00 

รวม 58.06 206    
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4.00 

34.54 

2 

204 

2.00 

0.16 

11.81*

* 

0.00 

รวม 38.54 206    
 

*P< .05, **P< .01 
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ตารางท่ี 4.13 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการทํางาน 

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และดานวามสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน  

จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ประสบการณ 

 
ตํ่ากวา 1 ป ต้ังแต 1-3 ป มากกวา 3 ป

ขึ้นไป 

1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ตํ่ากวา 1 ป 

ต้ังแต 1-3 ป 

มากกวา 3 ปข้ึนไป 

  4.26 4.38 4.16 

4.26 

4.38 

4.16 

- 

- 

- 

 0.12 

- 

- 

0.10 

0.22* 

- 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ตํ่ากวา 1 ป 

ต้ังแต 1-3 ป 

มากกวา 3 ปข้ึนไป 

  4.88 4.33 4.16 

4.88 

4.33 

4.16 

- 

- 

- 

0.55 

- 

- 

0.72* 

0.23 

- 

3. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

ตํ่ากวา 1 ป 

ต้ังแต 1-3 ป 

มากกวา 3 ปข้ึนไป 

  4.76 4.30 4.19 

4.76 

4.30 

4.19 

- 

- 

- 

0.46 

- 

- 

0.57* 

0.11 

- 

4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน 

ตํ่ากวา 1 ป 

ต้ังแต 1-3 ป 

มากกวา 3 ปข้ึนไป 

  4.50 4.12 3.98 

4.50 

4.12 

3.98 

- 

- 

- 

0.38 

- 

- 

0.52* 

0.14 

- 

5. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา 

ตํ่ากวา 1 ป 

ต้ังแต 1-3 ป 

มากกวา 3 ปข้ึนไป 

  4.65 4.30 4.00 

4.65 

4.30 

4.00 

- 

- 

- 

0.35 

- 

- 

0.65* 

0.30 

- 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ประสบการณ 

 
ตํ่ากวา 1 ป ต้ังแต 1-3 ป มากกวา 3 ป

ขึ้นไป 

6. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 

ตํ่ากวา 1 ป 

ต้ังแต 1-3 ป 

มากกวา 3 ปข้ึนไป 

  4.61 4.30 3.96 

4.61 

4.30 

3.96 

- 

- 

- 

0.31 

- 

- 

0.65* 

0.34 

- 
 

*p<.05 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานพบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 1-3 ปและ

มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 1-3 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา สวนคู

อื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการไดรับการยอมรับนับถือพบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ปและมากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการ

ทํางานตํ่ากวา1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา สวนคูอื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานความรับผิดชอบในการทํางานพบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา1 ปและมากกวา 3 ปข้ึนไป มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มี

ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา สวนคูอื่น ๆ นอกน้ัน

ไมแตกตางกัน 

 ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางานพบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา1 ปและมากกวา 3 ปข้ึน

ไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มี

ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา สวนคูอื่น ๆ นอกน้ัน

ไมแตกตางกัน 

 ดานความสัมพันธกับพบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา1 ปและมากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 

1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา สวนคูอื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน 

ความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดเลย ที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา1 ป และมากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพอใจ

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางาน

ตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา สวนคูอื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน 
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4.6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามตําแหนง 

 

ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามตําแหนง โดย

ภาพรวมและรายดาน 
 

การปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

 

t 

 

p-Value 

  S.D.   S.D. 

1. ดานความสําเรจ็ในการปฏิบัติงาน 4.12 0.44 4.30 0.48 2.68** 0.00 

2. ดานการไดรับการยอมรบันับถือ 4.18 0.52 4.30 0.52 1.61 0.10 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.06 0.52 4.22 0.50 2.26* 0.02 

4. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 4.16 0.54 4.32 0.49 2.17* 0.03 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ

ทํางาน  3.91 0.63 4.14 0.54 2.79** 0.00 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 4.06 0.58 4.16 0.66 1.06 0.28 

7. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 4.02 0.56 4.14 0.49 1.68 0.09 

รวม 4.07 0.43 4.22 0.42 2.51** 0.01 
 

*P< .05, **P< .01 

  จากตารางที่ 4.14 พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเลก็ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานแตกตางกัน 

  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจมีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานที่

ปฏิบัติดานความรับผิดชอบในการทํางานและดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางานสวนดาน

อื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

 

t 

 

p-Value 

  S.D.   S.D. 

1. ทานไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมายที่กําหนด 4.10 0.53 4.27 0.50 2.32* 0.02 

2. ทานสามารถแกไขปญหาในการทํางาน

ใหสําเร็จดวยตนเอง 4.08 0.61 4.23 0.55 1.82 0.07 

3. ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 4.06 0.65 4.27 0.60 2.42** 0.01 

4. ทานไดศึกษาหาความรูใหม  ๆ นํามา

พัฒนางานอยูอยางสม่ําเสมอ 3.99 0.71 4.24 0.60 2.73** 0.00 

5. ทานอาสาเขาชวยงานของหนวยงาน 

ตามความรูและประสบการณ 3.99 0.58 4.23 0.54 3.07** 0.00 

6. ทานหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอหนวยงาน 4.09 0.71 4.25 0.56 1.73 0.08 

7. ทานมีสวนสรางความตระหนักในการ

พัฒนาองคกรเพื่อนําไปสูความสําเร็จ 4.12 0.54 4.22 0.61 1.29 0.19 

8. ทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพื่อนรวมงานเพื่อใหการทํางานสําเร็จ 4.15 0.52 4.34 0.65 2.21* 0.02 

รวม 4.12 0.44 4.30 0.48 2.68** 0.00 
 

*P< .05, **P< .01 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนง 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา 

   เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจ 
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มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ทานไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่

กําหนด ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ 

นํามาพัฒนางานอยูอยางสม่ําเสมอ ทานอาสาเขาชวยงานของหนวยงาน ตามความรูและประสบการณ 

และทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานเพื่อใหการทํางานสําเร็จ  สวนขออื่น ๆ 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติ จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

 

t 

 

p-Value 

  S.D.   S.D. 

1. ทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็ม 

ที่ในการปฏิบัติงาน 4.14 0.65 4.23 0.61 1.03 0.30 

2. ทานไดศึกษาหาความรูใหม  ๆ นํามา

พัฒนางานเสมอ 4.08 0.59 4.28 0.62 2.31* 0.02 

3. ทานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ 4.10 0.61 4.12 0.60 0.22 0.82 

4. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทา

ทายความสามารถ 4.01 0.60 4.20 0.52 2.36** 0.01 

5. ปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับ

เวลาในการปฏิบัติงาน 4.02 0.61 4.25 0.60 2.60** 0.01 

6. ท า นป ฏิ บั ติ ง าน ที่ มี ข อ บ เ ข ตแ ล ะ

รายละเอียดชัดเจน 3.95 0.57 4.18 0.54 2.90** 0.00 

7. ภาระงานที่ทานปฏิบัติมีลักษณะทาทาย

และจูงใจ 3.99 0.66 4.22 0.61 2.63** 0.00 

รวม 4.06 0.52 4.22 0.50 2.26* 0.02 
 

*P< .05, **P< .01 

  จากตารางที่ 4.16 พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จําแนกตามตําแหนง โดย

ภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา 

  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจ

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานเสมอ 

ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ ปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาใน

การปฏิบัติงานทานปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและรายละเอียดชัดเจนและภาระงานที่ทานปฏิบติัมลีกัษณะ

ทาทายและจูงใจ สวนขออื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความรับผิดชอบในการ

ทํางาน จําแนกตามตําแหนงโดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

 

t 

 

p-Value 

  S.D.   S.D. 

1. ทานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ

มอบหมาย 4.16 0.63 4.33 0.62 1.89* 0.05 

2. ภาระงานที่ทานไดรับมีความเหมาะสม 4.08 0.67 4.21 0.63 1.45 0.14 

3. ทานสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานได

อยางอิสระ 4.00 0.63 4.17 .58 1.94* 0.05 

4. ทานปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 4.13 0.59 4.12 0.58 -.14 0.88 

5. ทานนําผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานมา

ปรับปรุงวิธีการทํางานอยูเสมอ 4.09 0.54 4.10 0.58 0.07 0.93 

6. ทานมีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติ 

งานที่ไดรับมอบหมาย 4.17 0.63 4.32 0.58 1.73 0.08 

รวม 4.16 0.54 4.32 0.49 2.17* 0.03 
 

*P< .05 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดเลย มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบในการทํางาน จําแนกตามตําแหนง 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา 

 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจ

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ทานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและ

ทานสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางอิสระ สวนขออื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมและรายขอ 
 

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

ครูผูดูแลเด็ก พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

 

t 

 

p-Value 

  S.D.   S.D. 

1. ผูบังคับบัญชาสงเสริม สนับสนุนใหทาน

ศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน 3.99 0.77 4.31 0.64 3.21** 0.00 

2. ทานมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ และ

ทักษะในการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 4.03 0.60 4.31 0.54 3.46** 0.00 

3. ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจน 3.93 0.64 4.23 0.58 3.48** 0.00 

4. ความทาทายในตําแหนงของทานทําให

ผูบังคับบัญชาภูมิใจ 4.01 0.58 4.14 0.53 1.64 0.10 

5. ทานมีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิม่พนู

ความรูและประสบการณ 3.99 0.66 .4.30 0.60 3.50** 0.00 

6. ทานไดรับการสงเสริมใหเขารวมประชุม 

สัมมนาในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ 4.07 0.69 4.26 0.63 1.98* 0.04 

7. ทานมีโอกาสไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนเปนกรณีพิเศษจากผลงานที่

ปฏิบัติ 3.85 0.74 3.99 0.67 1.43 0.15 

รวม 3.91 0.63 4.14 0.54 2.79** 0.00 
 

*P< .05, **P< .01 

 จากตารางที่ 4.18 พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน 

จังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน จําแนกตาม

ตําแหนง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา 

 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจ 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ผูบังคับบัญชาสงเสริม สนับสนุนใหทานศึกษาตอเพื่อ



78 

เพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน ทานมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทานมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจนทานมีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณ และทานไดรับการสงเสริมใหเขารวม ประชุมสัมมนาในการปฏิบัติงานเพื่อ

เลื่อนระดับสวนขออื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ผูวิจัยขอนําเสนอวัตถุ 

ประสงคของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยวิธีดําเนินการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมลู

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะตามลําดับดังน้ี 

 

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
5.1.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยจําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณการ

ทํางานและตําแหนง 

 

5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี  

5.2.1 ประชากร  

  ไดแก ครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ในจังหวัดเลย ในป พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 761 คน 

5.2.2 กลุมตัวอยาง  

  ไดแก ครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ในจังหวัดเลย จํานวน 274 ศูนย ขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากการ

เทียบตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน บุญชมศรีสะอาด, 

2543) จากประชากร 761 คนไดกลุมตัวอยาง 255 คน 

5.2.3 ตัวแปรท่ีวิจัย  

  1. ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการ

ทํางาน และตําแหนง 
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  2. ตัวแปรตามไดแกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กวัดไดตามทฤษฎี

ของเฮอรซเบิรก จํานวน 7 ดาน คือ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานการไดรับการยอมรับนับถือลักษณะ 

ของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในการทํางาน ความกาวหนาในตําแนงหนาที่การงาน ความสัมพันธ

ของผูบังคับบัญชาและความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน 

 

5.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

5.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนครูผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ในป พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 761 คน 

กลุมตัวอยาง 255 คน 
5.3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยผานความเห็นและการ

ตรวจสอบแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญทั้ง5ทานตามข้ันตอนอยางสมบูรณ

ไดขอคําถามที่มีคา IOC 1.00 ทุกขอแลวนําไปทดลองใช (Try out) กับครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach 

อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หนา 96-98) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93 ซึ่งแบบสอบถาม

แบงออกเปน 2 ตอนคือตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ ผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 

สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเลก็สงักดั

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ตามองคประกอบ 7 ดานรวมทั้งหมด 51 ขอ 

 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวมรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังน้ี 

5.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยใหออกหนังสือขอความรวมมือจากองคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดเลย เพื่อแจงวัตถุประสงคใหทราบ และขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจาก

บุคลากรตอบแบบสอบถาม 

5.4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาดวยวิธีขอความ

อนุเคราะหองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จํานวน 255 คน โดยไปสงดวยตัวเอง และสงทาง

ไปรษณีย เพื่อใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามเสร็จแลวสงคืนใหผูวิจัยทางไปรษณียและบาง 

สวนผูวิจัยไปเก็บคืนดวยตนเอง 

5.4.3 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณของการตอบแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามคืนครบถวน และสมบูรณทุกชุด จํานวน 255 

ชุด คิดเปนรอยละ 100 แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
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5.5 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

5.5.1 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวม พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในอยูระดับมาก เมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายดานแลว พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ

พึงพอใจระดับมาก ทั้ง 7 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน และดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การทํางานตามลําดับ 

5.5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบวาครูผูดูแลเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และสําเร็จปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กที่สําเร็จ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม

แตกตางกัน 

5.5.3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน พบวา ความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่มี่ประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันหลายดาน ดังน้ี 

   1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน พบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 

1-3 ป มีความพงึพอใจมากกวาเมื่อพิจารณารายขอพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางาน 

ต้ังแต 1-3 ป และประสบการณ การทํางาน มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตก 

ตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอที่ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 

1-3 ป มีความพึงพอใจมากกวา ไดแก ทานไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด ทาน

สามารถแกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี ทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานเพื่อใหการทํางานสําเร็จอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ 

งานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มี

ความพึงพอใจมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา  

1 ป และประสบการณ การทํางาน มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอที่ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มี

ความพึงพอใจมากกวา ไดแก ทานรูสึกมีเกียรติที่ไดทํางานอาชีพครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงน้ี ทาน

ไดรับเลือกใหเปนหัวหนางานเสมอ ทานไดรับคําชมเชยจากผูบริหารในการปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนวยงานช่ืนชมยินดีกับความสามารถในการทํางานของทาน ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวม 

งานเปนอยางดี ทานไดรับความเช่ือมั่นจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานสําคัญอยูเสมอ ไดรับการ

ยอมรับนับถือจากผูปกครองนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. ดานความรับผิดชอบในการทํางานพบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 

1 ป มีความพึงพอใจมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่า

กวา 1 ป และประสบการณ การทํางาน มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอที่ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 

ป มีความพึงพอใจมากกวา ไดแก ทานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ภาระงานที่ทาน

ไดรับมีความเหมาะสม ทานปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด ทานมีความต้ังใจและมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน พบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางาน

ตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการ

ทํางานตํ่ากวา 1 ป และประสบการณการทํางาน มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอที่ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางาน

ตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจมากกวา ไดแก ทานมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการ

ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจน ความทาทายในตําแหนง

ของทานทําใหผูบังคับบัญชาภูมิใจ ทานมีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

ทานไดรับการสงเสริมใหเขารวม ประชุมสัมมนาในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ ทานมีโอกาสได 

รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษจากผลงานที่ปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

  5. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาพบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 
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1 ป มีความพึงพอใจมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่า

กวา 1 ป และประสบการณ การทํางาน มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอที่ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา  

1 ป มีความพึงพอใจมากกวา ไดแก ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง ผูบังคับ 

บัญชาใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ผูบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน 

ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการปฏิบัติงานของทาน ผูบังคับ 

บัญชาสงเสริมใหทานไดรับโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ทานไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชา

ใหมีการเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนําเกี่ยวกับ

เรื่องงานวิชาการและปฏิบัติงานอื่นเปนอยางดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  6. ดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงานพบวาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 

1 ป มีความพึงพอใจมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่า

กวา 1 ป และประสบการณ การทํางาน มากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขอที่ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา  

1 ป มีความพึงพอใจมากกวา ไดแก ทานใหความเสมอภาคแกผูรวมงาน ทานไดรับความรวมมือใน

การปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน ทานยินดีใหคําปรึกษากับผูรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของทานมีบรรยากาศความเปนญาติมิตรและความสามัคคี ทานพอใจในสภาพการทํางาน

ของบุคคลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทานเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน ทานแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในงานที่ทําหรือที่ไดรับมอบหมาย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

   7. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวม พบวา ครูผูดูแลเด็ก

และพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาความพึง

พอใจรายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กและพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกตางกันหลายดานดังน้ี 

    1) ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา เมื่อพิจารณารายขอพบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และ

พนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ทานได

ปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลลุวง
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ไปดวยดี ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานอยูอยางสม่ําเสมอ ทานอาสาเขาชวยงานของ

หนวยงาน ตามความรูและประสบการณ และทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน

เพื่อใหการทํางานสําเร็จ สวนขออื่น ๆ นอกน้ันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    2) ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และ

พนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ทานไดศึกษา

หาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานเสมอ ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ 

ปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติงาน ทานปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและ

รายละเอียดชัดเจน และภาระงานที่ทานปฏิบัติมีลักษณะทาทายและจูงใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

    3) ดานความรับผิดชอบในการทํางานพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก และ

พนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ทานมีความ

รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและทานสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางอิสระอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    4) ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน พบวา โดยภาพรวมมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตําแหนงพนักงานจาง

ตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาเมื่อพิจารณารายขอพบวา ตําแหนงครูผูดูแล

เด็กและพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา ไดแก ผูบังคับ 

บัญชาสงเสริม สนับสนุนใหทานศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน ทานมีโอกาสเพิ่มพูน

ประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานอยาง

ชัดเจน ทานมีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และทานไดรับการสงเสริม

ใหเขารวม ประชุมสัมมนาในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.6 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย มีผลการวิจัยโดยภาพรวมและรายดาน 

นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

5.6.1 จากการสรุปผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับการศึกษาของ สมคิด ภูสุด (2545) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน 

ระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 

3.55 อยูในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษา พิชิต บุตรศรีสวย (2546) ที่ศึกษา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม เพศ 

ตําแหนงและประสบการณการทํางานของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 9 ผล 

การวิจัยพบวา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งผลการ 

วิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

เลย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากยอมจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานตามหนาที่ ให

บรรลุตามเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได 

5.6.2 จากการสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม

เพศ พบวาเพศหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางจาก  

ธรนิธร สรรพกิจกําจร (2542) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจในงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของ

บุคลากรในดาน เพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได วุฒิทางการศึกษา สถานภาพสมรส และ

ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายไดตางกัน 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

5.6.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการ 

ศึกษา พบวา ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และสําเร็จการ 

ศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

สุจินดา สุนนท (2547) ไดทําการศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีว 

ศึกษา เขตการศึกษา 9 และเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามประสบการณการ

ทํางาน คุณวุฒิ และสถานภาพสมรส พบวา สถานภาพสมรส และคุณวุฒิ มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจรายดาน พบวาครูผูดูแลเด็กที่สําเร็จการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ในดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา และดานความมั่นคงในงาน ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
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แมโดยภาพรวมแลวครูผูดูแลเด็กที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และสําเร็จการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

5.6.4 จากการสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึง่ตางจากผลการวิจัยของ พิชิต บุตรศรีสวย (2546, หนา 

65) เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตาม 

เพศ ตําแหนง และประสบการณการทํางาน ของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเขตการศึกษา 9 

พบวา เพศ ตําแหนง และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตก 

ตางกัน แตเมื่อวิเคราะหความพึงพอใจรายดาน พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานแตก 

ตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานลักษณะของ

งานและดานความกาวหนา ดังน้ี 

 1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

  ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 1-3 ป มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม มากกวาครูผูดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป อาจเปนเพราะวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทาํงาน 

ต้ังแต 1-3 ป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานเพื่อใหการทํางานสําเร็จในการทํางาน

มากกวากวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป จึงทําใหปฏิบัติงานไดบรรลุ

ตามเปาหมาย ตลอดจนผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะของงานรายขอ พบวาครูผูดูแล

เด็กที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 1-3 ป มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณ

การทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป ในการปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด ทานสามารถ

แกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลุลวงไป

ดวยดีดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน 

จังหวัดเลย ที่เปนครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานต้ังแต 1-3 ป มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานลักษณะของงานมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป 

 2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา1 ป มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยภาพรวม มากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณ

การทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป อาจเปนเพราะวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป

ไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดีในการทํางานมากกว ากวาครูผู ดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป จึงทําใหปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย ตลอดจนผล

การวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะของงานรายขอ พบวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการ
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ทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึน

ไป บุคลากรในหนวยงานช่ืนชมยินดีกับความสามารถในการทํางาน และไดรับการยอมรับนับถือจาก

ผูปกครองนักเรียนดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร 

สวนตําบลในจังหวัดเลยที่เปนครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3  

ปข้ึนไป 

 3. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

 ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา1 ป มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบั ติงานดานความรับผิดชอบในการทํางานโดยภาพรวม มากกวาครูผู ดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป อาจเปนเพราะวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการ

ทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความรับผิดชอบในและมีความต้ังใจและมุงมั่นงานที่ไดรับมอบหมายในการ

ทํางานมากกวากวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป จึงทําใหปฏิบัติงานได

บรรลุตามเปาหมายตลอดจนผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะของงานรายขอ พบวา ครู

ผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบ 

การณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป ภาระงานที่ทานไดรับมีความเหมาะสมและปฏิบัติงานสําเร็จตาม

เวลาที่กําหนด ดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดเลย ที่เปนครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานลักษณะของงานมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป 

 4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการทํางาน 

  ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางานโดยภาพรวม มากกวาครูผูดูแล

เด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป อาจเปนเพราะวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณ

การทํางานตํ่ากวา 1 ป มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในการทํางานมากกวากวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป จึงทําให

ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย ตลอดจนผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะของงานรายขอ 

พบวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป มีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจน มีโอกาสไดรับการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษจากผลงานที่ปฏิบัติ ดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน จังหวัดเลย ที่เปนครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณ

การทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป 
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 5. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

 ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยภาพรวม มากกวาครูผูดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป อาจเปนเพราะวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการ

ทํางานตํ่ากวา 1 ปไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาใหมีการเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอในการ

ทํางานมากกวากวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป จึงทําใหปฏิบัติงานได

บรรลุตามเปาหมาย ตลอดจนผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะของงานรายขอ พบวาครูผู 

ดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กทีม่ปีระสบการณ

การทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป สงเสริมใหไดรับโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ดวยเหตุผลน้ี จึงสง 

ผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเลย ที่เปนครูผูดูแลเด็ก

ที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานมาก 

กวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป 

 6. ดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน 

 ผลการวิจัยพบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธของเพื่อนรวมงานโดยภาพรวม มากกวาครูผูดูแลเด็กที่มี

ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป อาจเปนเพราะวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการ

ทํางานตํ่ากวา 1 ปไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงานมีบรรยากาศความเปนญาติ

มิตรและความสามัคคี ในการทํางานมากกวากวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 

ปข้ึนไป จึงทําใหปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย ตลอดจนผลการวิเคราะหความพึงพอใจดาน

ลักษณะของงานรายขอ พบวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจ

มากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานได

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในงานที่ทําหรือที่ไดรับมอบ 

หมายดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดเลยที่เปนครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 1 ป มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานลักษณะของงานมากกวาครูผูดูแลเด็กที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 3 ปข้ึนไป 

5.7.5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนง

พบวา ครูผูดูแลเด็กที่มีตําแหนงตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทวนศักด์ิ มูลพิมพ (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1-5 และเปรยีบเทยีบพงึพอใจในการปฏิบติังาน 

ของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1-5 จําแนกตามประสบการณการทํางานและตําแหนง

งาน พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน แตอยางไรก็
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ตาม เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายดานแลวพบวา ครูผูดูแลเด็กตําแหนงพนักงาน

จางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันในดานความ 

กาวหนา ดานสภาพการทํางาน และดานความมั่นคงในงานซึ่งแสดงใหเห็นวา มีความพึงพอใจในราย

ดานที่พนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ี 

 1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจดานความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมมากกวาครูผูดูแลเด็ก แสดงใหเห็นวา พนักงานจางตามภารกิจ ไดปฏิบัติการ

สอน สามารถแกไขปญหา และศึกษาความความรูใหม ๆ อยูเสมอมากกวาครูผูดูแลเด็ก ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานรายขอ พบวา พนักงานจางตาม

ภารกิจ มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กไดแก ไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่

กําหนด สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนา

งานอยูอยางสม่ําเสมอ อาสาเขาชวยงานของหนวยงาน ตามความรูและประสบการณ และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานเพื่อใหการทํางานสําเร็จดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่เปนตําแหนงพนักงานจางตาม

ภารกิจมีความพึงพอใจดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากกวาครูผูดูแลเด็ก 

 2. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจดานลักษณะของงานที่

ปฏิบัติโดยภาพรวมมากกวาครูผูดูแลเด็ก แสดงใหเห็นวา พนักงานจางตามภารกิจไดศึกษาความรูใหม 

ๆ มาพัฒนางานเสมอ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ ปฏิบัติงานที่มีขอบเขต

และรายละเอียดชัดเจน มากกวาครูผูดูแลเด็ก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหความพึงพอใจดาน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติรายขอ พบวา พนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็ก

ไดแก ไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานเสมอ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความ 

สามารถปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและราย 

ละเอียดชัดเจน และภาระงานที่ทานปฏิบัติมีลักษณะทาทายและจูงใจดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครู

ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่เปนตําแหนงพนักงาน

จางตามภารกิจมีความพึงพอใจดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมากกวาครูผูดูแลเด็ก 

 3. ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจดานความรับผิดชอบใน

การทํางานโดยภาพรวมมากกวาครูผูดูแลเด็ก แสดงใหเห็นวา พนักงานจางตามภารกิจมีความ

รับผิดชอบในงานที่ไดรับ ปฏิบัติงานไดอยางอิสระมากกวาครูผูดูแลเด็ก ซึ่งสอดคลองกับผลการ

วิเคราะหความพึงพอใจดานความรับผิดชอบในการทํางานรายขอ พบวา พนักงานจางตามภารกิจ มี
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ความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กไดแกมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถ

ปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางอิสระ ดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่เปนตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจดาน

ความรับผิดชอบในการทํางานมากกวาครูผูดูแลเด็ก 

 4. ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

 ผลการวิจัย พบวา พนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การงาน โดยภาพรวมมากกวาครูผูดูแลเด็ก แสดงใหเห็นวา ผูบังคับบัญชาสงเสริม 

สนับสนุน มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากกวาครู

ผูดูแลเด็ก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน

รายขอ พบวา พนักงานจางตามภารกิจ มีความพึงพอใจมากกวาครูผูดูแลเด็กไดแก ผูบังคับบัญชา

สงเสริม สนับสนุนใหทานศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึนมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและ

ทักษะในการปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจนมีโอกาสไปรวม

อบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูและประสบการณและไดรับการสงเสริมใหเขารวม ประชุมสัมมนาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับดวยเหตุผลน้ี จึงสงผลใหครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ที่เปนตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจมีความพึงพอใจดานความ 

กาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานมากกวาครูผูดูแลเด็ก 

 

5.7 ขอเสนอแนะ 

5.7.1 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน 

  1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรวางแผนและพัฒนาระดับความพึงพอใจ

ของครูผูดูแลเด็กใหสูงข้ึน โดยใหความสําคัญดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางานมากที่สุด 

เน่ืองจากความพึงพอใจดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางานมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน จังหวัดเลย โดย

ภาพรวมและรายดานจะอยูในระดับมาก 

  2. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตองเห็นความสําคัญตอบุคลากรที่เปนเพศหญิง โดย

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่เปนเพศหญิงมีสิทธิในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย ในการทํางานใน

ตําแหนงหนาที่การสอนผูบริหารผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานควรแสดงความรูสึกช่ืนชม พอใจ 

และยอมรับในความสําเร็จของผลงาน ควรมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถบาง และใหการ

สนับสนุนชวยเหลือในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนเพศหญิงมากข้ึน เพื่อใหบุคลากรที่เปนเพศ

หญิงมีความพึงพอใจสูงข้ึน 
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  3. ผูบังคับบัญชาควรกระตุนบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานสูงใหมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึน โดยพัฒนาความรู ความสามารถและบูรณาการองคความรูของแตละ

บุคคลจากประสบการณการทํางาน ใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติและสงเสริมการใชความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคจากการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานสูง มีโอกาสเลื่อนระดับ 

ตําแหนงที่สูงข้ึน 

  4. ผูบริหารควรสนับสนุนบุคลากรตําแหนงตาง ๆ ไดพัฒนาความรูความสามารถและ

ทักษะในการทํางานใหสูงข้ึนอยูเสมอ เชน การอบรม การประชุม การศึกษาตอ เปนตน เพื่อรองรับ

ความกาวหนาในตําแหนง ของบุคลากรน้ัน ๆ  

5.7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่ครอบคลุมรอบดาน ที่สงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย ซึ่งอาจ

ทําใหเห็นความแตกตางในดานอื่น และนําไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึนตอไป 

  2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่

ครอบคลุมรอบดานมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิเคราะหขอมูล

จากแบบสอบถามดวยการใชสถิติเทาน้ัน 

  3. ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอื่น ซึ่งอาจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

ตามบริบทและสภาพการณในแตละพื้นที่ได ทั้งน้ี หากสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ก็จะเปนประโยชน

ตอการนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพได 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญการตรวจสอบความตรงของเครือ่งมือ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.บุญชวย ศิริเกษ 

 การศึกษา ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

  วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

2. รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร สดเอ่ียม 

 การศึกษา กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

3. ดร.สุเทพ บุญเติม 

 การศึกษา กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 

4. ดร.นวภา วงษอินตา 

 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน ศึกษานิเทศก  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 

5. ดร.สมพงษ พรมใจ 

 การศึกษา ปร.ด. (ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค) 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

บันทึกขอความ 
หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง    โทร 0 4281 4616 

ที่ศธ6016(2.3)/ วันที่    15 พฤศจิกายน 2557 

เรื่องขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.บุญชวย  ศิริเกษ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางทิศากร  สุนทราวิรัตน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา วงษ
อินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 

  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง      

ไดพิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียน

เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

บันทึกขอความ 
หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง    โทร 0 4281 4616 

ที่ศธ6016(2.3)/ วันที่    15 พฤศจิกายน 2557 

เรื่องขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร  สดเอี่ยม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางทิศากร  สุนทราวิรัตน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา  
วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 

  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง      

ไดพิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียน

เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ ศธ6016(2.3)/      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

       วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

       42000 

 15  พฤศจิกายน2557 
 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน ดร.สุเทพ บุญเติม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางทิศากร  สุนทราวิรัตน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา วงษ
อินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ได
พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียนเชิญ
ทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 0 4281 4616 

โทรสาร 0 4283 0686 

 



 

 

 

ที่ ศธ6016(2.3)/      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

       วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

       42000 

 15  พฤศจิกายน2557 
 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน ดร.นวภา วงษอินตา 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางทิศากร  สุนทราวิรัตน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา  
วงษอินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ได
พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียนเชิญ
ทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 0 4281 4616 

โทรสาร 0 4283 0686 
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       วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

       42000 

 15  พฤศจิกายน2557 
 

เรื่อง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

เรียน ดร.สมพงษ  พรมใจ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

  ดวย นางทิศากร  สุนทราวิรัตน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง  กําลังทํา
วิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร และดร.นวภา วงษ
อินตา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการทําวิจัยครั้งน้ี จําเปนตองมีผูเ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดังกลาว 
  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง ได
พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องดังกลาว จึงขอเรียนเชิญ
ทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิษณพงศ ศรจันทร) 
ผูชวยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลีานชาง 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

โทร. 0 4281 4616 

โทรสาร 0 4283 0686 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

 
 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบล จังวัดเลย เพื่อผูบริหารจะไดนําขอมูลจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร

จัดการและเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงระดับความพึงพอใจ

ออกเปน 5 ระดับจํานวน 51ขอ 

3 ผูวิจัยขอความกรุณาจากทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอเพื่อความสมบูรณของ

แบบสอบถามที่จะใชในการวิเคราะหขอมูลตอไปผูวิจัยจะนําคําตอบของทานไปใชในการวิเคราะห

เทาน้ันถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใดซึ่งขอมูลที่ไดจะเปน

ประโยชนตอการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลยตอไป 

หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีอยางดีย่ิง และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

        นางทิศากร สุนทราวิรัตน 

        นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

          สาขาการบริหารการศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

        วิทยาลัยวิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบแบบ 

สอบถาม 

 

1. ระดับการศึกษา 

  ตํ่ากวาปริญญาตร ี

  ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

2. ประสบการณทํางาน 

  ตํ่ากวา 1 ป 

  ต้ังแต 1 - 3 ป 

  มากกวา 3 ป 

 

3. ตําแหนง 

  ครูผูดูแลเด็ก 

  พนักงานจางตามภารกิจ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

คําชี้แจง โปรดอานขอคําถามแตละขอโดยละเอียด แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับ

ความรูสึกที่เปนจริงของทานเพียงระดับเดียว 

 ระดับ 5 หมายถึง ความรูสึกพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทีสุ่ด  

 ระดับ 4 หมายถึง ความรูสึกพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

 ระดับ 3 หมายถึง ความรูสึกพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง ความรูสึกพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ความรูสึกพงึพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย 

ท่ีสุด 

1 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

1. ทานไดปฏิบัติการสอนสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด      

2. สามารถแกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง      

3. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี      

4. ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานอยูอยาง

สม่ําเสมอ 

     

5. ทานอาสาเขาชวยงานของหนวยงานตามความรู  และ

ประสบการณ 

     

6. ทานหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอ

หนวยงาน 

     

7. ทานมีสวนสรางความตระหนักในการพัฒนาองคกรเพื่อ

นําไปสูความสําเร็จ 

     

8. ทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน

เพื่อใหการทํางานสําเร็จ 

     

 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

9. ทานรูสึกมีเกียรติที่ไดทํางานอาชีพครูในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กแหงน้ี 
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10. ทานไดรับเลือกใหเปนหัวหนางานเสมอ      

11. บุคลากรในหนวยงานของทานใหเกียรติและใหความนับ

ถือ 

     

12. ทานไดรับคําชมเชยจากผูบริหารในการปฏิบัติงาน      

13. บุคลากรในหนวยงานช่ืนชมยินดีกับความสามารถในการ

ทํางานของทาน 

     

14. ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี      

15. ทานไดรับความเช่ือมั่นจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติ 

งานสําคัญอยูเสมอ 

     

16. ไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองนักเรียน      

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

17. ทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติ 

งาน 

     

18. ทานไดศึกษาหาความรูใหม ๆ นํามาพัฒนางานเสมอ      

19. ทานไดปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับความรู ความ 

สามารถ 

     

20. ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ      

21. ปริมาณคนที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาในการปฏิบัติ 

งาน 

     

22. ทานปฏิบัติงานที่มีขอบเขตและรายละเอียดชัดเจน      

23. ภาระงานที่ทานปฏิบัติมีลักษณะทาทายและจูงใจ      

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

24. ทานมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย      

25. ภาระงานที่ทานไดรับมีความเหมาะสม      

26. ทานสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานไดอยางอิสระ      

27. ทานปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนด      

28. ทานนําผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงวิธีการ

ทํางานอยูเสมอ 

     

29. ทานมีความต้ังใจและมุงมั่นในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย 

ท่ีสุด 

1 

 ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน      

30. ผูบังคับบัญชาสงเสริม สนับสนุนใหทานศึกษาตอเพื่อ

เพิ่มวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน 

     

31. ทานมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณและทักษะในการ

ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

32. ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานอยางชัดเจน      

33. ความทาทายในตําแหนงของทานทําใหผูบังคับบัญชา

ภูมิใจ 

     

34. ทานมีโอกาสไปรวมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณ 

     

35. ทานไดรับการสงเสริมใหเขารวม ประชุมสัมมนาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับ 

     

36. ทานมีโอกาสไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปน

กรณีพิเศษจากผลงานที่ปฏิบัติ 

     

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

37. ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง      

38. ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ      

39. ผูบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ทาน 

     

40. ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางที่ดี      

41. ผูบังคับบัญชาใหความไววางใจในการปฏิบัติงานของ

ทาน 

     

42. ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานไดรับโอกาสกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่ 

     

43. ทานไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาใหมีการเพิ่มพนู

ความรูอยางสม่ําเสมอ 
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ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย 

ท่ีสุด 

1 

44. ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่ใหคําปรึกษาหารือแนะนํา

เกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการและปฏิบัติงานอื่นเปนอยางดี 

  

 

   

ดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน 

45. ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคแกผูรวมงานทุกทาน      

46. ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อน

รวมงาน 

     

47. ทานยินดีใหคําปรึกษากับผูรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

     

48. ในหนวยงานของทานมีบรรยากาศความเปนญาติมิตร

และความสามัคคี 

     

49. ทานพอใจในสภาพการทํางานของบุคคลในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

     

50. ทานเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

     

51. ทานแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในงานที่ทําหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

     

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพือ่หาคณุภาพของเครือ่งมือ (IOC) 
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ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง(IOC)ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเลย 

----------------------------------------- 
 

ขอ 

ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

(R
) 

 

N
R

IOC 

 

หมาย

เหตุ 
คนท่ี  

1 

คนท่ี  

2 

คนท่ี  

3 

คนท่ี  

4 

คนท่ี  

5 

ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ 

ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

(R
) 

 

N
R

IOC 

 

หมาย

เหตุ 
คนท่ี  

1 

คนท่ี  

2 

คนท่ี  

3 

คนท่ี  

4 

คนท่ี  

5 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานความสัมพันธของผูบังคับบัญชา 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ 

ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 

(R
) 

 

N
R

IOC 

 

หมาย

เหตุ 
คนท่ี  

1 

คนท่ี  

2 

คนท่ี  

3 

คนท่ี  

4 

คนท่ี  

5 

ดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน 

ขอที่ 1    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 2    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 3    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 4    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 5    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 6    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 

ขอที่ 7    +1    +1    +1    +1    +1 5 1.00 ใชได 
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ประวัตผิูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล : นางทิศากร สุนทราวิรัตน 

วัน เดือน ป เกิด : วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2518 

สถานท่ีเกิด : อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

สถานท่ีอยูปจจุบัน : 204 หมู 2 บานทาลี่ ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

สถานท่ีทํางาน : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกกานเหลือง สังกัดองคการบริหารสวน 

   ทาลี่ ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 

 

การศึกษา 

 พ.ศ.2529 : ประถมศึกษา โรงเรียนบานทาลี่ 

 พ.ศ. 2532 : มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทาลี่วิทยา 

 พ.ศ. 2535 : ปวช.คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

 พ.ศ. 2537 : ปวส.ผาและเครื่องแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

 พ.ศ. 2539 : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาการศึกษาปฐมวัย 

   สถาบันราชภัฏเลย จังหวัดเลย 

 พ.ศ. 2553 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพคร)ู 

   มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง  

   จังหวัดเลย    

 พ.ศ.2558  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง  

   จังหวัดเลย 

 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ. 2540-2542 : ครู โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก (เอกชน) อําเภอเมืองขอนแกน  

   จังหวัดขอนแกน 

  : ครู โรงเรียนบานนํ้าเย็น (ขยายโอกาส) ตําบลกกสะทอน 

   อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 พ.ศ.2550-ปจจุบัน : ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกกานเหลืองตําบลทาลี่ 

   อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย  
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