
บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ  
และเสรีภาพของชาวไทย ว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น            
ตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ1น และส่งเสริมให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ1นเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาในพื4นที1  ท้องถิ1นใดมีลกัษณะที1จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจดัตั4 งเป็นองค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ1น ทั4 งนี4  ตามที1กฎหมายบัญญติัมาตรา 283 ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น       
ยอ่มมีอาํนาจหนา้ที1โดยทั1วไปในการดูแลและจดัทาํบริการสาธารณะเพื1อประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถิ1น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอาํนาจหน้าที1ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งคาํนึงถึง
ความสอดคล้องกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย และสอดคล ้อง     
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที1แก้ไขเพิ1มเติม (ฉบบัที1 2) พ.ศ. 2545
ตลอดจนพระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและขั4นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ1น พ.ศ.2542 ได้บญัญติัให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล  และองค์การบริหาร 
ส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าที1ในการจดัการศึกษา  ทั4งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอธัยาศยั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1นจึงจาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศ  
เพื 1อพฒันาเด็กเยาวชนและประชาชนในทอ้งถิ1นให้มีคุณลกัษณะที1พึงประสงค์  กล่าวคือ    
เ ป็ นค นเก ่ง   ค นดี  แ ล ะ ม ีค วา ม สุข   ด ้ว ย ก ร ะ บ ว นก า ร เรี ย น รู ้ที 1เน ้นผู เ้ รี ย น เ ป็ น สํา ค ญั            
และบริหารจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  ตลอดจนสร้างสังคมทอ้งถิ1นให้เป็นสังคม  
แห่งการเรียนรู้  (สุวรรณ  พิณตานนท.์ 2556 : 2) 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1นจึงบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนในสังกดัซึ1 งถือว่า
เ ป็นแหล่ง เ รียนรู้ใกล ้ชิดประชาชนในทอ้งถิ1นมากที1สุด  และมีทรัพยากรทางการศึกษา        
เป็นจาํนวนมากเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ1นด้วยการจดัการศึกษาตลอดชีวิตโดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกดัในฐานะที1มีการปฏิบตัิงานมีความคล่องตวัในการบริหาร      
จดัการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู ที้ 1มีส่วนได ้ส่วนเสียเข า้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ      
เกี1ยวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื1อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1นสามารถบริหาร  
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โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ1นด้วยการจดัการศึกษาตลอดชีว ิตได้อย ่างมี     
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  นอกจากนี4 ยงักาํหนดให้องค ์กรปกครองทอ้งถิ1นมีสิทธิ      
จดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ1 ง  หรือทุกระดบัตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และ
ความตอ้งการของทอ้งถิ1น  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ   
ประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1น  และได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 รูปแบบ  ได ้แก่  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา        
ตามอธัยาศยัซึ1 งศ ูนยพ์ฒันาเด็ก เล ็กจดัอยู ่ในการศึกษานอกระบบโดยเน ้นการศึกษาที1มี      
ความยืดหยุ ่นในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา    
การวดัและประเมินผล  ซึ1 งเป็นเงื1อนไขสําคญัของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื4อหาและหลกัสูตร    
จะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  การ
จดัการศึกษานอกระบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1น  ไดแ้ก่  การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร     
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี1ยวกับอินเทอร์เน็ต  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้การศึกษาเด็ก             
อายุระหวา่ง 3 - 5 ปี มีฐานะเป็นสถานศึกษา ซึ1 งประกอบดว้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที1องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ1นจดัตั4งเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที1ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแล       
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1น ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั  มัสยิด          
จากกรมการศาสนา ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กจากกรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
จากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั4นพื4นฐาน ซึ1 งต่อไปนี4  เรียกวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ1น (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ1น.  2547 : 6) ในการจดัการศึกษาทอ้งถิ1น        
มีวตัถุประสงค์ที1เกี1ยวข้องกับการศึกษาปฐมวยัมีความมุ่งหวงัให้เด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริม
พฒันาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลกัษณะนิสัยให้เป็นไป
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เต็มตามศกัยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความ
พร้อมที1เขา้รับการศึกษา ในระดบัการศึกษาขั4นพื4นฐาน ต่อไป  จากที1กล่าวมาทั4งหมดนี4 จะไม่สามารถ
บรรลุผลสําเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวยัหรือเด็กเล็กได้เลย  ถ้าขาดครูผูดู้แลเด็ก            
ที1มีคุณภาพ  ซึ1 งครูผูดู้แลเด็กนั4นถือว่าเป็นผูมี้บทบาทและความสําคญัอยา่งยิ1งในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในช่วงที1เด็กอยู่ที1ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  บุคลากรกลุ่มนี4 มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี1ยนพฤติกรรม        
และการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ ของเด็กมากที1สุด  จึงควรที1จะไดรั้บการส่งเสริมพฒันา
ทกัษะและความรู้ต่าง ๆ เกี1ยวกบัการดูแลเด็กอย่างสมํ1าเสมอ (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 
2544 : 14)   
        จากแนวนโยบายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ1นที1กล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัซึ� งปฏิบติัหน้าที�
ในดา้นการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น  จึงไดต้ระหนกั
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และเห็นความสําคญัของครูผูดู้แลเด็ก  ซึ� งมีส่วนสําคญัในการพฒันาการศึกษาของเด็กปฐมวยั       
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ จึงไดศ้ึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี โดยได้นาํแนวคิด
ทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์กใน14 ดา้น (Herzberg.  1968 : 46)  นาํมาใช้เป็นแนวทาง            
ในการศึกษาวจิยัในครั< งนี<   เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลและเพื�อประกอบการวางแผน
และเสริมสร้างความพึงพอใจให้กบัครูผูดู้แลเด็กได้มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพ   
และประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเด็กเล็กภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี4  
 1. เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจังหวดัจันทบุรีจาํแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา  และ     
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลการวิจยัครั< งนี< เป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  และผูที้�เกี�ยวขอ้ง
นําไปใช้วางแผนพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เกิด  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิ�งขึ<น 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร      
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  369   คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี ปีการศึกษา 2555  โดยไดม้าจากการคาํนวณตามสูตรของยามาเน่ 
(Yamane. 1973 : 729)  และใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  192  คน 

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้  แบ่งเป็นดงันี<   
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  1.1 อาย ุ
   1.1.1 นอ้ยกวา่  30 ปี 
   1.1.2 ตั<งแต่  30  ปีขึ<นไป  
  1.2 ระดบัการศึกษา  
   1.2.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
   1.2.2 ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 
  1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
   1.3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
   1.3.2 ตั<งแต่ 5 ปีขึ<นไป 

 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา      
เด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  ตามแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจยั      
ของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1968 : 46) ใน 14 ดา้น แบ่งเป็นดงันี<    
  2.1 ดา้นปัจจยัจูงใจ  ประกอบดว้ย 
   2.1.1 ความสาํเร็จจากการทาํงาน  
   2.2.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
   2.2.3 ลกัษณะงานที�ปฏิบติั       
   2.2.4 ความรับผดิชอบ 
   2.2.5 ความกา้วหนา้ในงาน 
  2.2 ดา้นปัจจยัคํ<าจุน  ประกอบดว้ย 
   2.2.1 เงินเดือน 
   2.2.2 โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหนา้ 
   2.2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
   2.2.4 สถานะทางอาชีพ 
   2.2.5 นโยบายและการบริหาร 
   2.2.6 สภาพการทาํงาน 
   2.2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั 
   2.2.8 ความมั�นคงในการทาํงาน 
   2.2.9 วธีิปกครองบงัคบับญัชา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวจิยัครั4 งนี4   มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที1เกี1ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี4  

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของครูผูดู้แลเด็กที1มีต่อการปฏิบติังาน
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามแนวคิดทฤษฏี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ซึ1 งประกอบไปดว้ย
ปัจจยัดงันี4   
 1. ด้านปัจจยัจูงใจ   หมายถึง  องค์ประกอบที1จะตอบสนองความต้องการทางจิตใจ      
เป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนทาํใหผู้ป้ฎิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ซึ1 งประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.1 ความสําเร็จจากการทํางาน หมายถึง การทํางานได้เสร็จสิ4 น และประสบ        
ความสําเร็จอยา่งดี  สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ และรู้จกัป้องกนัปัญหาที1จะเกิดขึ4น เมื1อผลงานสําเร็จ    
จึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื4มในผลสาํเร็จของงานนั4น ๆ 
  1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ  หมายถึง  การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก      
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื1อน  จากบุคคลในหน่วยงาน ซึ1 งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย
แสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงออกอื1นใดที1ก่อใหเ้กิดการยอมรับในความสามารถ 
  1.3 ลกัษณะงานที1ปฏิบติั  หมายถึง  งานที1ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ ตรงกบั
ความรู้ ความสามารถ ความถนดัของผูป้ฏิบติังาน 
  1.4 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความพึงพอใจที1เกิดขึ4นจากการไดรั้บมอบหมายให ้  
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที1ไม่มีการตรวจหรือควบคุม    
อยา่งใกลชิ้ด 
  1.5 ความกา้วหน้าในงาน  หมายถึง  การไดรั้บโอกาสให้ไดเ้ลื1อนขั4น เลื1อนตาํแหน่ง
ให้สูงขึ4น  และการไดรั้บการสนบัสนุนการไดศึ้กษาเพื1อหาความรู้เพิ1มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม
ตามโอกาสต่าง ๆ 
 2. ดา้นปัจจยัคํ4าจุน  หมายถึง องคป์ระกอบที1เป็นสิ1งแวดลอ้ม จะตอบสนองความตอ้งการ
ทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนทาํให้ผูป้ฏิบติังานพึงพอใจในงาน ซึ1 งประกอบดว้ย 9 ดา้น     
ไดแ้ก่ 
  2.1 เงินเดือน  หมายถึง  เงินค่าจา้งที1ไดรั้บเป็นรายเดือน มีความเหมาะสมกบัลกัษณะ
งานที1รับผดิชอบ การสอน และงานอื1น ๆ ที1ไดรั้บมอบหมายสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 
  2.2 โอกาสที1จะได้รับความก้าวหน้า หมายถึง  การได้เลื1อนระดับ ปรับเปลี1ยน
ตาํแหน่งหนา้ที1การทาํงาน และไดรั้บเงินเดือนที1มากขึ4น 
  2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน  หมายถึง  ไดท้าํงานร่วมกบัผูอื้1น
อย่างมีความสุขและได้รับความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา หรือมีความสัมพนัธ์ภาพที1ดีในการ
ทาํงานกบัเพื1อนร่วมงาน 
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  2.4 สถานะทางอาชีพ  หมายถึง  ลกัษณะของงานหรือสถานะที�เป็นองค์ประกอบ    
ทาํใหเ้กิดความรู้สึกที�ดีต่องาน โดยไดรั้บการยอมรับนบัถือในชุมชนและสังคม 
  2.5 นโยบายและการบริหาร  หมายถึง  ไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการวางแผน 
การดาํเนินงานตามแผนงาน การวดัผลประเมินผล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและได้เรียนรู้       
การทาํงานจากผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามโอกาส 
  2.6 สภาพการทํางาน หมายถึง สถานภาพทางกายภาพที� เอื< อต่อความเป็นสุข            
ในการทาํงาน มีเวลาเพียงพอในการปฏิบติังาน ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และมีเวลาพกัผ่อน            
อยา่งเหมาะสม 
  2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตวั  หมายถึง  ลกัษณะงานมีเวลาปฏิบติังาน และเวลาพกัผ่อน
ส่วนตวัอยา่งเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคในการดาํเนินชีวติ 
  2.8 ความมั�นคงในการทาํงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลที�มีความมั�นคงของงาน
และความมั�นคงในองคก์ร มีความรู้สึกปลอดภยั สถานที�สิ�งแวดลอ้มเอื<อเฟื< อต่อการปฏิบติังาน 
  2.9 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา  หมายถึง  ความรู้ ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา
ในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหารงาน ทาํให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกพึงพอใจ มีความเป็น
อิสระในการทาํงาน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที�ให้การอบรมเลี< ยงดู  จดัประสบการณ์และ    
ส่งเสริมพฒันาการ  จดัการเรียนรู้สําหรับเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี ให้มีความพร้อม ทั<งด้านร่างกาย  
อารมณ์ -จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี 
 ครูผู้ดูแลเด็ก  หมายถึง  บุคลากรที�องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นคดัเลือกและแต่งตั<งจาก    
ผูที้�มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์  เพื�อปฏิบติัหน้าที�หลกัในการอบรมเลี< ยงดู  จดัประสบการณ์และ    
ส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและ         
สติปัญญา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี  
ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจาํนวน 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 4 แห่ง  เทศบาลตาํบล 26 แห่ง  
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 51 แห่ง 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัครั< งนี<   ผูว้ิจยัมุ่งที�จะศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ตามกรอบแนวคิด        
ในการวจิยัครั< งนี<  ดงัภาพประกอบ  1 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกเป็น      
3 ดา้น 

1.  อาย ุ  
1.1 อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี  
1.2 มากกวา่30 ปีขึ<นไป  

2. ระดบัการศึกษา  
2.1 ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี                                                          
2.2 ปริญญาตรี และสูงกวา่ 
       ปริญญาตรี           

3. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  
3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
3.2 ตั<งแต่ 5 ปีขึ<นไป  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานตามแนวคิด
ทฤษฎี  2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
จาํแนกเป็น 2 ดา้น 

1.  ดา้นปัจจยัจูงใจ  
1.1 ความสาํเร็จจากการทาํงาน     
1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
1.3 ลกัษณะงานที1ปฏิบติั     
1.4 ความรับผดิชอบ 
1.5 ความกา้วหนา้ในงาน 

 2.  ดา้นปัจจยัคํ4าจุน  
2.1 เงินเดือน  
2.2 โอกาสที�จะไดรั้บความกา้วหนา้ 
2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

และผูร่้วมงาน  
2.4 สถานะทางอาชีพ 
2.5 นโยบายและการบริหาร 
2.6 สภาพการทาํงาน 
2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั 
2.8 ความมั1นคงในการทาํงาน 
2.9 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 



 8

สมมติฐานในการวจัิย 

 1. ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจังหวดั
จนัทบุรีที�มีอายุที�ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2. ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจังหวดั
จนัทบุรีที�มีระดบัการศึกษาที�ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 3. ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจังหวดั
จนัทบุรีที�มีประสบการณ์ปฏิบติังานที�ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 




