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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาครั1 งนี1 มีวตัถุประสงค์เพื3อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ3นในจังหวดัจันทบุรี   
จาํแนกตามอายุ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ประชากรที3ใช้ในการวิจยัครั1 งนี1   
ได้แก่  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ3นในจงัหวดัจนัทบุรี      
ปีการศึกษา 2555  จาํนวน 369 คน โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งการคาํนวณตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่  
และสุ่มแบบง่าย  จาํนวน  10 อาํเภอ  รวม 192 คน เครื3องมือที3ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครอง    
ส่วนทอ้งถิ3น ในจงัหวดัจนัทบุรีประกอบด้วยปัจจยัจูงใจ 5 ด้าน และปัจจยัคํ1 าจุน 9 ด้านสถิติที3ใช ้     
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉลี3ยส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวจิยัพบวา่  1) ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น
ในจงัหวดัจนัทบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานทั1งด้านปัจจยัจูงใจและด้านปัจจยัคํ1 าจุนโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ%นในจงัหวดัจนัทบุรีจาํแนกตามอาย ุ       
ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่  ครูผูดู้แลเด็กที3มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานที3แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที3ระดบั .05  โดยครูผูดู้แลเด็กที%มีอายุมากกว่า 30 ปี  
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกกว่าครูผูดู้แลเด็กที%มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ทั1งดา้นปัจจยัจูงใจ
และด้านปัจจยัคํ1 าจุน  ส่วนครูผูดู้แลเด็กที3มีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ ในการปฏิบติังาน       
ที3ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานที3ไม่แตกต่างกนั ทั1งดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้นปัจจยัคํ1าจุน 
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Abstract 

 

 The objectives of this study were to study and compare the satisfaction of teachers’ 

performance in looking after children at child development centers that are under the supervision 

of local administration organizations in Chanthaburi province.  It has been classified by age, 

education levels, and work experience.  The research samples included 369 teachers who have 

been working in child centers that are under the supervision of local administration organizations 

in Chanthaburi province in the academic year of 2012 was categorized by applying Taro 

Yamane’s formula and 192 teachers from 10 districts by using simple random sampling method.  

Tool used in this research was a questionnaire form aiming to find out levels of the satisfaction of 

teachers’ performance in looking after children at child development centers that are under the 

supervision of local administration organizations in Chanthaburi province and consisted of 5 key 

factors and 9 support factors.  Statistical tools used to analyze data were the percentage value, the 

standard deviation value, and the t-test. 

 The research has found that 1) the overall satisfaction level of teachers who work in the 

child centers under the supervision of local administration organizations in Chanthaburi province 

was high for both key factors and support factors, 2) comparison results for satisfaction of 

teachers’ performance who work at child development centers that are under the supervision of 

local administration organizations in Chanthaburi province and was classified by age, education 

levels, and work experience, and the results show that teachers who belonged to different age 

groups tend to have different work satisfaction level of statistical significance at .05.  Those who 

were older than 30 years old tend to have better work satisfaction than those who were younger 



than 30 years old for both key factors and support factors.  For teachers who have different 

education backgrounds and work experience show no signs of difference for both key factors and 

support factors.    




