
 

บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ'นในจงัหวดัจนัทบุรีในครั+ งนี+   ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที'เกี'ยวขอ้ง  และนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี+  
 1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.1 ความหมายของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.2 ความเป็นมาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.3 การจดัการศึกษาและหนา้ที'ความรับผดิชอบของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'น
ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.4 บทบาทหนา้ที'ของผูบ้ริหารเจา้หนา้ที'และครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  1.5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นในจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี'ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  2.1 ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  2.2 ทฤษฎีที'เกี'ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  2.3 ปัจจยัที'มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 3. งานวจิยัที'เกี'ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  3.2 งานวจิยัในประเทศ 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

 ความหมายของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 จากรายงานสถิติจาํนวนประชากรเมื'อปี พ.ศ. 2541 โดยสํานักบริหารการทะเบียน   
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า มีประชากรวยัเด็กอายุระหว่างแรกเกิด ถึง 6 ปี        
หรือที'เรียกว่าเด็กปฐมวยั จาํนวน 5,477,353 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 ของประชากรทั+งประเทศ     
โดยแบ่งกลุ่มเป็นเด็กกลุ่มอายแุรกเกิด ถึง 3 ปี ร้อยละ 2.3 และกลุ่มอาย ุ3 - 5 ปี ร้อยละ 97.7 และจาก
ขอ้มูลการสํารวจเกี'ยวกบัการเลี+ ยงดูเด็กปฐมวยัในปี พ.ศ. 2539 - 2540 พบว่าในช่วงกลางวนั             
มีเด็กปฐมวยัร้อยละ 54.2 ถูกเลี+ ยงดูในบา้น (โดยมีมารดาเป็นผูเ้ลี+ ยงดูร้อยละ 53.1) และร้อยละ 37.3 
อยู่ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เนื'องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัมารดาตอ้งออกทาํงาน   
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นอกบ้านเพื'อหารายได้เลี+ ยงครอบครัวและลักษณะครอบครัวที'เปลี'ยนจากครอบครัวขยายเป็น   
ครอบครัวเดี'ยวมากขึ+น ทาํให้บิดามารดาจาํนวนมากไม่สามารถเลี+ ยงดูบุตรไดด้ว้ยตวัเอง สถานเลี+ยงดู
เด็กหรือโรงเรียนอนุบาลที'มีอยู่ทั'วไป ภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ ทั+งภาครัฐ และเอกชน  
จึงทาํหนา้ที'เลี+ยงดูเด็กปฐมวยัเหล่านี+แทนบิดามารดา (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2544 : 6)    
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จึงมีความเหมาะสม และจาํเป็นอย่างยิ'งที'จะถูกเลือกให้เป็นสถานที'สําหรับ       
การส่งเสริมพฒันาการเด็กในทุกระดบั ทุก ๆ ดา้นและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัในชุมชน ทั+งนี+
เป้าหมายของการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คือ เพื'อพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั อนัเป็นช่วงวยั    
ที'สําคญัที'สุดในชีวิต และเป็นกลุ่มบุคคลที'มีคุณค่าของสังคม เพื'อให้เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริม        
ให้มีสุขภาพดี หรือมีสุขภาวะที'สมบูรณ์ ซึ' งมีความหมายครอบคลุมทุก ๆ ดา้น คือ กาย จิต สังคม 
และจิตวญิญาณ คือ มีร่างกายที'สมบูรณ์ แขง็แรง ไม่เป็นโรค มีสิ'งแวดลอ้มที'ส่งเสริมสุขภาพ มีจิตใจ      
ที'มีความสุข รื'นเริง ไม่เห็นแก่ตวั สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้'นไดดี้ อยูใ่นครอบครัวที'อบอุ่น และชุมชน   
ที'เขม้แข็ง (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณะสุข.  2544 : 8)  และประชา  มาลีนนท ์(2547 : 84 - 86)  
ไดก้ล่าวไวว้า่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที'ดูแลและใหก้ารศึกษาแก่เด็ก อายรุะหวา่ง 3 - 5 ปี 
และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา  ซึ' งพร้อมจะให้ทั+งการดูแล และให้การศึกษาแก่เด็ก เพื'อให้เด็ก      
มีพฒันาการที'ดีทั+งกาย จิตใจและปัญญา  ทั+งในส่วนของการจดัการศึกษา  และการจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก การจดักิจกรรมเพื'อส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพื'อให้เด็ก     
ได้พฒันาเต็มตามศักยภาพแต่เมื'อประมวลเป้าหมายในการจัดบริการแล้ว พบว่า จดัตั+ งขึ+ นมา        
เพื'อช่วยเหลือพ่อแม่ที'ตอ้งไปทาํงานไม่มีเวลา ในการที'จะดูแลเด็กได้ด้วยตนเอง และเพื'อเลี+ ยงดู       
ใหก้ารดูแล และการศึกษาแก่เด็กโดยมุ่งหวงัใหเ้ด็ก มีพฒันาการรอบดา้น  
                   จากที'กล่าวมาแล้ว อาจสรุปได้ว่า ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที'ดูแลและให้

การศึกษาแก่เด็กอายุระหวา่ง 3 - 5 ปี รวมถึงการจดักิจกรรมเพื'อส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้        

ทั+งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา และแบ่งเบาภาระพ่อ แม่ผูป้กครองภายในชุมชน 

เพื'อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ พร้อมเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 ความเป็นมาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทยไดเ้ริ'มการพฒันาเด็กเล็กมาตั+งแต่ พ.ศ. 2510   
โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั+ งศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กขึ+ นในหมู่บ้าน  ตําบล  ความต้องการและ          

ความสามารถของประชาชน  (สุวรรณ  พิณตานนท.์  2556 : 5) เพื'อรับเด็กเล็กในชนบทอายุระหวา่ง 

3 - 6 ปี  เขา้รับการอบรมเลี+ ยงดูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  และให้อยูใ่นความรับผิดชอบ  ควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็กคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน                

คณะกรรมการสภาตาํบลและคณะกรรมการอื'น ๆ ซึ' งช่วยเหลือและสนบัสนุนให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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อยูใ่นสภาพที'เหมาะสมกบัการอบรมเลี+ยงดู  การดาํเนินงานไดย้ดึหลกัความตอ้งการและความพร้อม

ของประชาชนในทอ้งถิ'นเป็นหลกั  กรมการพฒันาชุมชนจะให้การสนบัสนุนให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
อยูใ่นสภาพที'เหมาะสมกบัการอบรมเลี+ยงดู  การดาํเนินงานไดย้ดึหลกัความตอ้งการและความพร้อม

ของประชาชนในท้องถิ'นเป็นหลัก  กรมการพฒันาชุมชนจะให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ     

และงบประมาณในส่วนที'เกินขีดความสามารถของประชาชน  รวมทั+งการฝึกอบรมผูดู้แลเด็ก  และ   
คณะกรรมการพฒันาเด็กเพื'อใหบุ้คคลเหล่านี+สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี  2527 

กรมการพฒันาชุมชนไดข้ยายการดาํเนินงานพฒันาเด็กไปยงัเด็กนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สุวรรณ 
พิณตานนท์.  2556 : 6) โดยการประสานกับหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง  องค์กรเอกชนทั+งในและ          

ต่างประเทศในดา้นการสนบัสนุนงบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์และวิทยาการในการพฒันาเด็กอายุ 0 - 6 ปี 

ทั+งในและนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควบคู่กนัไป  สําหรับกิจกรรมการพฒันาเด็กนอกศูนยฯ์ เรียกว่า  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเคลื'อนที'  โดยเน้นที'ห่างไกลทุรกนัดาร  เช่น  หมู่บา้นชาวเขา  หรือหมู่บา้นชาวเล   

ที'อยู่ตามเกาะต่าง ๆ และในปี 2529 กรมการพฒันาชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รยนิูเซฟ   

ในการพฒันาเด็กนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ตามโครงการเลี+ ยงลูกให้ฉลาด  โดยร่วมกบักรมอนามยั  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กรมประชาสงเคราะห์  สํานกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

และมหาวิทยาลยัมหิดลเพื'อพฒันาเด็กวยั 0 - 6 ขวบ  ดาํเนินการใน 10 จงัหวดั  คือ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  

มุกดาหาร  ยโสธร  ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  กําแพงเพชร  น่าน ลําปาง  และพิษณุโลก โดยได้รับ           
การสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์รยูนิเซฟ และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ  ซึ' งไดเ้ปลี'ยนชื'อเป็นโครงการ

พฒันาเด็กโดยครอบครัวในปี 2533 และในปี 2534 ไดข้ยายโครงการออกไปยงั 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้คือ ยะลา  นราธิวาส  สตูล  ปัตตานี  และสงขลา (สุวรรณ  พิณตานนท.์  2556 : 7)  และเมื'อ

เมื'อว ันที'  7  มิ ถุนายน 2537  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบโครงการพัฒนาครอบครัวของ                 

กรมการพัฒนาชุมชน  และหน่วยงานที' เกี' ยวข้องทั+ งภาครัฐและเอกชนอีก 12 หน่วยงาน                 
งบประมาณ 434.82 ลา้นบาท  ระหว่างปี 2538 - 2542  ตามขอ้เสนอของสํานกังานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ' งเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการจดัทาํแผนปฏิบติั

การศึกษาอบรมเลี+ ยงดูเด็กและวยัรุ่น  สนับสนุนให้ขยายการดําเนินงานโครงการพฒันาเด็กโดย
ครอบครัวใหค้รอบคลุมทุกพื+นที'ของประเทศ  และเพิ'มกลุ่มเป้าหมายต่อไปจนถึงเด็กวยัรุ่นอายุ 7- 18 ปี  

โดยใชชื้'อวา่ “โครงการพฒันาครอบครัว” ซึ' งผนวกกิจกรรมพฒันาเด็กโดยครอบครัวไดแ้ก่ การให้

ความรู้แก่พอ่แม่  ผูป้กครอง  อาสาสมคัรหมู่บา้น ผูน้าํชุมชน ฯลฯ ในการอบรมเลี+ยงดูเด็กวยั 0 - 6 ปี 
และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเพื'อคุณภาพชีวิตของเด็กและวยัรุ่น  และพร้อมกนันี+คณะรัฐมนตรี   

ก็ไดมี้มติเห็นชอบใหจ้ดัตั+งสถาบนัแห่งชาติเพื'อการพฒันาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลยัมหิดล    
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เพื'อทาํหนา้ที'สนบัสนุนดา้นวชิาการ  การพฒันาบุคลากร  วิจยัเพื'อพฒันาและประเมินผล  ตลอดจน

สร้างเครือข่ายวชิาการและเผยแพร่ความรู้ในการพฒันาเด็กและครอบครัวอยา่งเป็นองคร์วม  
 ทั+งนี+ ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2547 (ศูนยอ์นามยัที' 4 ราชบุรี. 2547 : 13) มีการถ่ายโอนภารกิจ  
อาํนาจ หนา้ที'และงบประมาณในการบริหารจดัการ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของหลายหน่วยงานไดแ้ก่ 
กรมการพฒันาชุมชน  กรมการศาสนา  กรมประชาสงเคราะห์ฯ ให้กบัเทศบาลและองคก์รปกครอง
ส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั+นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ'น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16  หน่วยงานภาครัฐจึงจาํเป็นต้องให้การสนับสนุนและ         
ส่งเสริมทอ้งถิ'นในการพฒันามาตรฐานการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นสถานที'ที'อบรมเลี+ยงดู
เด็กปฐมวยั ซึ' งเป็นช่วงที'มีการจดจาํเรียนรู้สิ'งต่าง ๆ ในช่วงวยัหน้าต่างแห่งโอกาสไดดี้ที'สุดให้เติบโต
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 ดงันั+นจึงกล่าวไดว้่าในการจดัตั+งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ'น     

มีแนวคิดเกี'ยวกบัการอบรมเลี+ยงดูและให้การศึกษาที'เนน้เด็กเป็นสําคญั  โดยส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และพฒันาการของเด็กโดยองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นและกิจกรรมที'เหมาะสมกับวยั  

สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได้อย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนแนวคิดในการประสานความร่วมมือ

ระหว่างครอบครัวและสถานศึกษาในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก สังเกตได้ว่าในการจัด

การศึกษาให้กบัเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ได้มุ่งเน้นไปที'ตวัเด็กและครอบครัวของเด็กมากกว่า     

ซึ' งได้กล่าวถึงครูผูดู้แลเด็กน้อยมาก   ดงันั+นในการศึกษาวิจยัครั+ งนี+ จึงมีความสนใจที'จะศึกษาถึง

พฤติกรรมของครูผูดู้แลเด็กว่ามีปัจจยัใดบา้งที'มีผลต่อการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กเพื'อนาํไปใช้

ใหเ้ป็นประโยชน์สาํหรับผูที้'มีส่วนเกี'ยวขอ้งต่อไป 

 การจัดการศึกษาและหน้าที�ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น            

ด้านศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

 การจดัการศึกษาและหนา้ที'ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'นดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'น ได้กาํหนดภารกิจในการจดัการศึกษาให้กบัองค์กร    

ปกครองส่วนทอ้งถิ'น ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื'อพฒันาความพร้อมแก่เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   

ให้มีการพฒันาทั+งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยา่งเหมาะสมตามวยัเต็มตามศกัยภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'น. 2549 : 10) 

 1. การส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้อ่แม่ ผูป้กครอง มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี+ยงดู

เด็กเล็กไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเพื'อให้เด็กมีความพร้อม

ทางวฒิุภาวะและสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
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 2. พฒันาบุคลากรและส่งเสริมบุคคล  ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื'น ๆ ให้มีส่วนร่วมจดัการศึกษา      
เด็กเล็กในรูปแบบที'หลากหลายอยา่งมีคุณภาพและไดต้ามมาตรฐาน ซึ' งกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ'น มีบทบาทสําคญัยิ'งในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เนื'องจากมีหน้าที'รับผิดชอบโดยตรง  
ซึ' งสามารถจดัสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม บางแห่งมีเจา้หน้าที'        
ที'มีความรู้ดา้นต่าง ๆ ที'สามารถให้คาํแนะนาํแก่ครูผูดู้แลเด็ก (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 
2544 : 5) ซึ' งกรมส่งเริมการปกครองทอ้งถิ'น ไดม้อบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น ในฐานะ
หน่วยงานที' มีภารกิจหน้าที' รับผิดชอบการพัฒนาเด็กเล็ก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ             
และกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั+นตอนการกระจายอาํนาจ ไม่วา่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ'น
ในรูปแบบใดก็ตาม ทั+งองค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล หรือเมืองพทัยา ลว้นแลว้แต่มีบทบาท     
ที'สาํคญัในการบริหารจดัการเกี'ยวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั+งสิ+น ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น
ได้จัดตั+ งและดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั+ งรับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ' งเดิม             
อยูใ่นความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ'นมีหนา้ที'รับผิดชอบ
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ด้าน เพื'อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ            
และไดม้าตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'น ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัในการจดัทาํมาตรฐาน  
การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น ใหส้ามารถดาํเนินงานเพื'อพฒันาเด็ก
ได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ' งจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นถือปฏิบัติ      
และให้การสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ ดังนี+  (กรมส่งเสริม              
การปกครองทอ้งถิ'น. 2549 : 1 - 4) 
  2.1 ด้านค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั+ งแต่            
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  และครูผูดู้แลเด็ก จะไดรั้บเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตามคุณวุฒิ  
และคุณสมบติัที'กาํหนดไว ้
  2.2 ดา้นเงินอุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ'น จะจดัสรรงบประมาณ
ผา่นทางสํานกังานทอ้งถิ'นจงัหวดั และกระจายไปตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ'น เพื'อสนบัสนุน
การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นรายปี 
  2.3 ด้านเครื' องแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น เป็นผูอ้อกแบบเครื' องแต่งกาย
สาํหรับครูผูดู้แลเด็ก และแจกจ่ายใหก้บัผูดู้แลเด็กตามความเหมาะสม 
  2.4 ด้านทุนการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ'น เป็นผูใ้ห้การสนับสนุน     
ทุนการศึกษาสําหรับครูผูดู้แลเด็กที'รักอาชีพนี+  และมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี 
สาขาที'เกี'ยวขอ้งกบัการดูแลเด็กเล็ก 
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  2.5 ดา้นการอบรมสัมมนา นอกจากครูผูดู้แลเด็กจะไดรั้บการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
อื'น ๆ แล้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ'น ได้จดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูผูดู้แลเด็ก     
อยา่งต่อเนื'อง 
  2.6 ดา้นการตรวจเยี'ยม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นไดจ้ดัศูนยพ์ฒันาอยูใ่นส่วนของ
กองการศึกษา และมีบุคลากรทาํหน้าที'ดูแลศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยการตรวจเยี'ยม ให้คาํปรึกษา     
วางแผนพฒันา และสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.7 ดา้นการเผยแพร่ผลงาน ในการดาํเนินกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะไดรั้บ
การเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน เพื'อให้ผูป้กครอง ชุมชน คนในสังคมไดรั้บทราบ เพื'อเป็นการสร้าง
ขวญักาํลงัใจให้กบัครูผูดู้แลเด็ก และสร้างความเชื'อมั'นให้กบัผูป้กครองและชุมชน โดยการจดั
นิทรรศการที'ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที'องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ที'เทศบาล ที'มีการจดัประชุมสัมมนา 
หรือเผยแพร่ลงในวารสารเช่น วารสารอนามยัสิ'งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  2.8 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ องคก์รปกครองทอ้งส่วนถิ'น มีหนา้ที'สนบัสนุนและซ่อมแซม 
วสัดุอุปกรณ์ ที'จาํเป็นต้องมีในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี+ เด็ก และของครูผูดู้แลเด็ก    
เครื'องนอน เครื'องครัว เครื'องเล่นสนาม คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 จึงกล่าวได้ว่า การจดัการศึกษาให้เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ได้เน้นให้มีการพฒันา       
ทั+งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  สติปัญญา  การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  พร้อมทั+ง
ส่งเสริมให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้การพฒันาเด็กให้เต็มศกัยภาพ และไดรั้บ
การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลทั+ งงบประมาณ วสัดุการศึกษาต่าง ๆ การได้รับการพฒันาอาชีพ      
อย่างต่อเนื'องของครูผูดู้แลเด็ก จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ'น ทาํให้การจัดการศึกษา            
มีศกัยภาพเพิ'มมากขึ+น 
 บทบาทหน้าที�ของผู้บริหารเจ้าหน้าที�และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
 บทบาทของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น มีหนา้ที'ดงันี+  (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ'น.  2549 : 11)   
 1. กาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และทิศทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่งย ั'งยนื 
 2. สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร  สื' อ หนังสือ  วสัดุอุปกรณ์  วสัดุครุภัณฑ ์       
การพฒันาบุคลากร  และการบริหารจดัการเพื'อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้รับการพฒันาศกัยภาพ       
การพฒันาเด็กปฐมวยัทั+งคุณภาพครูผูดู้แลเด็ก  สภาพแวดลอ้ม  วิชาการ  และกิจกรรมการเรียนรู้  
ตามหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 3. ส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้สาํหรับเด็ก พอ่แม่ ผูป้กครอง  เยาวชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ'น
โดยจดักิจกรรมสานสายใยรักเพื'อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว 
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 4. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนา          

เด็กปฐมวยั 

 5. ระดมทรัพยากรเพื'อการบริหารและศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ   

ทุกภาคส่วน 

 6. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

 บทบาทของเจา้หนา้ที' ผูรั้บผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น มีบทบาทหนา้ที'ดงันี+  

(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'น. 2547 : 13)   

 1. นาํนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติั 

 2. สํารวจความต้องการของชุมชนในการจดัตั+ ง ยา้ย/รวม ยุบเลิกและดาํเนินงานตาม 

มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 3. กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  บุคลากร  สถานที'ตามฐานะ   

การคลงัของแต่ละทอ้งถิ'น 

 4. ควบคุม  กาํกับดูแลการดาํเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐาน     

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 5. จดัทาํแผนงานโครงการและงบประมาณในการจดัตั+งและสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 6. จดัทาํประกาศจดัตั+งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื'อเสนอผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น 

 7. แต่งตั+งคณะกรรมการบริหารจดัตั+งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 8. จดัทาํระเบียบวา่ดว้ยการดาํเนินงานจดัตั+งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื'อเสนอผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ'นเห็นชอบและลงนาม 

 9. กาํหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาจดัตั+งศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กดา้นบุคลากร  สื'อ  หนงัสือ  วสัดุอุปกรณ์  วสัดุครุภณัฑ ์และการบริหารจดัการอยา่งต่อเนื'อง 

 10. นิเทศติดตาม  ประเมินผลการจดัการศึกษาของจดัตั+งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานจดัตั+งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและรายงานผลพร้อมขอ้เสนอให้ผูบ้ริหาร  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น 

 กล่าวสรุปไดว้า่การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามีอิทธิพลต่อการดูแลเด็กของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กหากผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสําคญัและให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็ก

อย่างจริงจงัและสมํ'าเสมอจะทาํให้ครูผูดู้แลเด็กมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานได้อย่างดี      

บทบาทหนา้ที'ความรับผดิชอบของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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 หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปฏิบติัหน้าที'รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
รวมถึงการดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที'วางไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจดัการ งานอาคารสถานที'และสิ'งแวดล้อม   
งานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร งานการมีส่วนและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ    
การเงินและพสัดุ และงานอื'นที'เกี'ยวขอ้งหรือที'ไดรั้บมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดงันี+  (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ'น. 2547 : 16)   
 1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึง การดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย แผนงาน  และวตัถุประสงคข์องศูนย ์
 2. วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจัดทาํรายงานเกี'ยวกับการดาํเนินงานของ     
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น จัดทาํแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันา       
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกดา้นอยา่งต่อเนื'อง 
 3. จดัทาํแผนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การจดักระบวนการเรียนรู้การพฒันา
สื'อนวตักรรม เทคโนโลย ีและการวดัผลการประเมินผล 
 4. จดัทาํภาระงานของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานดา้นบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื'อง 
 5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน  ในการระดมทรัพยากรเพื'อการศึกษาและพฒันา   
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 6. เป็นผูแ้ทนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในกิจกรรมทั'วไป และประสานเครือข่ายศูนยพ์ฒันา
เด็กปฐมวยั 
 7. นิเทศ  ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กและ         
ผูช่้วยครู ผูดู้แลเด็ก 
 บทบาทหนา้ที'ความรับผดิชอบของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ครูผูดู้แลเด็กคือบุคลากรที'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นคดัเลือกและแต่งตั+ งจากผูที้' มี     
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์  เพื'อปฏิบติัหนา้ที'หลกัในการอบรมเลี+ยงดู  จดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา         
มีหนา้ที'ดงันี+   (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'น. 2547 : 17)   
 1. ปฏิบติัหน้าที'ตามกิจวตัรของเด็ก  ครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งทาํหน้าที'ดูแลเด็กและปฏิบติั 
ตามกิจวตัรประจาํวนัของเด็ก เพื'อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพฒันาการทุกด้านตามวยั และมี     
การเรียนรู้ที'เหมาะสม 
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 2. ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กในลกัษณะบูรณาการ  ครูผูดู้แลเด็กมีหนา้ที'

ส่งเสริมพฒันาการเด็กในลกัษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  กล่าวคือให้เด็กได้พฒันาด้านจิตใจ  
อารมณ์  สังคม  และจริยธรรมไปพร้อมกนั โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ'งของและผูค้นที'อยูร่อบขา้ง  

ซึ' งเด็กจะเรียนรู้ไดโ้ดยประสาทสัมผสัทั+งห้า  การเคลื'อนไหว  การเล่น  และการลงมือทาํ  ดงันั+น    

ครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งส่งเสริมให้โอกาสเด็กไดพ้ฒันาอยา่งเต็มที' รวมทั+งปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กดว้ยคาํพูด
และกิริยาท่าทางที'นุ่มนวล  อ่อนโยน  แสดงความรักความอบอุ่น 

 3. สังเกต  เฝ้าระวงั และบนัทึกความเจริญเติบโต  พฤติกรรม  พฒันาการด้านต่าง ๆ    
ของเด็ก ครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งเป็นคนช่างสังเกต  เฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพ  พฒันาการและการเรียนรู้

ของเด็ก  จดบนัทึกพฤติกรรมเพื'อจะไดเ้ห็นความเปลี'ยนแปลงทั+งปกติและผิดปกติที'เกิดขึ+นกบัเด็ก  

ซึ' งจะนาํไปสู่การคน้หาสาเหตุ  เพื'อช่วยเหลือและแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
 4. มีการปรับเปลี'ยนพฤติกรรมที'ไม่พึงประสงค์ของเด็ก  ครูผูดู้แลเด็กจะตอ้งเป็นคน    

ช่างสังเกต มีความรู้ และเขา้ใจพฤติกรรมที'เป็นปัญหา และไม่พึงประสงค์ของเด็ก ซึ' งพฤติกรรมนั+น      

อาจเกิดจากการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก รวมทั+งการปรับตวัของเด็กต่อสิ' งแวดล้อม      
หากไม่ไดรั้บการแกไ้ขตามแนวทางที'เหมาะสม อาจนาํไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กในอนาคต 

แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันตามพนัธุกรรมและการอบรมเลี+ ยงดู แต่ถ้าเข้าใจและช่วยลด     

พฤติกรรมจะช่วยขจดัปัญหาที'จะตามมาไดท้นัท่วงที 
 5. จดัสิ'งแวดลอ้มที'ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ เหมาะสมกบัการพฒันาเด็กทุกดา้นครูผูดู้แลเด็ก

จะต้องดูแลจัดสภาพแวดล้อมทั+ งภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ     
ปลอดภยั  และมีบรรยากาศเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก 

 6. ประสานสัมพนัธ์ระหว่างศูนยพ์ฒันาเด็ก ครอบครัวและชุมชน  ครูผูดู้แลเด็กจะตอ้ง

เป็นผูป้ระสานสัมพนัธ์ที'ดีระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่ หรือผูป้กครองสมาชิกในครอบครัวและบุคคลต่าง ๆ 
ในชุมชน เพื'อทราบถึงพฤติกรรม  พฒันาการการเปลี'ยนแปลงของเด็กไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเนื'อง 

 7. รู้จักพฒันาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพ  ครูผู ้ดูแลเด็กจะต้องใฝ่หาความรู้          

ในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ดงันี+  
  7.1 การพฒันาดา้นความรู้ทางวิชาการและทกัษะอาชีพอย่างต่อเนื'อง เช่น การศึกษา

หาความรู้  การเขา้รับการอบรมเพิ'มเติมอย่างสมํ'าเสมอ  การติดตามความเปลี'ยนแปลงดา้นความรู้

และเทคโนโลยีโดยอาศยัสื'อที'หลากหลาย  รวมทั+งการรวมกลุ่มแลกเปลี'ยนประสบการณ์       
การศึกษาดูงาน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/สถานพฒันาเด็กเล็กที'มีคุณภาพ การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและ   

จดัตั+งชมรมเครือข่ายครูผูดู้แลเด็ก  ซึ' งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงแก่ครูผูดู้แลเด็ก 
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  7.2 การพฒันาดา้นบุคลิกภาพ จะตอ้งเป็นผูที้'มีคุณลกัษณะรักเด็ก  อุปนิสัยอ่อนโยน   
มีกิริยาวาจานิ'มนวลอ่อนหวาน ใจเย็น รู้จกัปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ        
ซึ' งหนา้ที'ของครูผูดู้แลเด็กที'จะตอ้งปฏิบติัทุกวนั ดงันี+    
   7.2.1 อบรมเลี+ยงดูเด็ก  ตั+งแต่รับเด็กจากผูป้กครองจนกระทั'งส่งคืนใหผู้ป้กครอง 
   7.2.2 จดักิจกรรมประจาํวนั เพื'อส่งเสริมพฒันาการ และเตรียมความพร้อม     
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง และได้รับการพฒันาทั+งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  สติปัญญาและลกัษณะนิสัย  โดยจดักิจกรรมกลางแจง้  ในร่ม  และจดัมุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น        
มุมหนงัสือ  มุมศิลปะ  มุมดนตรี ฯลฯ 
   7.2.3 ปลูกจิตสํานึกให้เด็กรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การรักษาสิ'งแวดลอ้ม ความมีระเบียบวินยั  มีความรับผิดชอบ            
ความมีนํ+าใจ ฯลฯ 
   7.2.4 ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร        
ของศูนยฯ์ 
   7.2.5 ใหเ้ด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
   7.2.6 สํารวจรายชื'อเด็กที' เข้ารับการเลี+ ยงดูประจาํวนั  เยี'ยมเยียนผูป้กครอง    
และเด็ก  ในกรณีที'เด็กไม่มาเรียนเกิน 3 วนั  และในกรณีที'เกิดปัญหาอื'น ๆ 
   7.2.7 จดัเตรียมสถานที'เรียน  จดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวสัดุ  
ที'มีอยูแ่ลว้ในทอ้งถิ'น  จดัอาหารเสริม  นํ+าดื'มนํ+ าใช ้ จดัทาํบนัทึกการสอน  และบนัทึกประจาํตวัเด็ก  
ตลอดจนจดัทาํทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
   7.2.8 จดัทาํบญัชีรายรับ - รายจ่าย  ตามโครงการจดัหาอาหารเสริม (นม)  
สาํหรับเด็ก 
   7.2.9 จดัทาํบญัชีแสดงรายการอาหารกลางวนัรายสัปดาห์  ตามโครงการจดัหา
อาหารกลางวนัสาํหรับเด็ก  
   7.2.10 ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาเด็กเล็ก  ผูป้กครอง  จดับรรยายสิ'งแวดลอ้ม
ในบริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
 กล่าวสรุปได้ว่า ครูผูดู้แลเด็กเป็นผูที้�อยู่ใกล้ชิดเด็กและมีบทบาทต่อการปรับเปลี�ยน    
พฤติกรรมพฒันาการดา้นต่างๆของเด็กมากที�สุดในช่วงที�เด็กอยู่ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ผูดู้แลเด็ก   
จะต้องเป็นผู ้ที� มีความรู้ความสามารถรู้จักรับผิดชอบ รักเด็ก อุปนิสัยอ่อนโยนโอบอ้อมอารี             
มีความยติุธรรม  มีลกัษณะเป็นผูน้าํเพื�อที�จะเป็นผูใ้หก้ารดูแลเด็กอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นแบบอยา่ง
ที�ดีของเด็กเป็นการวางรากฐานความคิดสติปัญญาอารมณ์ สังคมและลกัษณะนิสัยเสริมสร้างบุคลิก
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ที�ดีให้กบัเด็กพร้อมทั6งส่งเสริมพฒันาการและดูแลความปลอดภยั สุขอนามยัที�ดีให้กบัเด็กนกัเรียน
เมื�ออยูใ่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็  สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในจังหวดัจันทบุรี 

 ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นในจังหวัดจันทบุรี  ที'ได้รับ           

การถ่ายโอนภารกิจ  อาํนาจหน้าที'และงบประมาณในการบริหารจัดการ  จากหลายหน่วยงาน 

ประกอบด้วย  กรมพฒันาชุมชน  กรมการศาสนา  และสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ          

ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั+นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'น  

พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 16  ทั+ งนี+ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นในจงัหวดัจนัทบุรี ได้มีการจดัตั+ ง     

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขึ+นเองตามความพร้อมและความตอ้งการของชุมชนดว้ย  ดงันั+นจึงมีศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กที'อยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นในจงัหวดัจนัทบุรี  มีจาํนวนทั+งสิ+น  

121  แห่ง  โดยจาํแนกไดด้งันี+   (สาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ'นจงัหวดัจนัทบุรี. 2554 : 5) 

 1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที'องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นจดัตั+งเอง จาํนวน  79  แห่ง   

 2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที'ไดรั้บการถ่ายโอนจากกรมการพฒันาชุมชน  จาํนวน  31  แห่ง   

 3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที'ไดรั้บถ่ายโอนจากกรมการศาสนา  จาํนวน  10  แห่ง   

 4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที'ไดรั้บถ่ายโอนจาก สาํนกังานกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  

จาํนวน  1  แห่ง   

 ดังนั+ นกล่าวสรุปได้ว่าศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดจันทบุรีได้รับการถ่ายโอน               

จากหลายหน่วยงานและมีศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ'น ที'จ ัดตั+ งเองขึ+ น       

เป็นจาํนวนมาก ทั+งองค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล  ซึ' งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นหน่วยงานหนึ' ง    

ที'อยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของกองการศึกษา  โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดในการ

บริหารงาน โดยปฏิบติัตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ'น  

โดยยึดนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นแกนกลาง ในการปฏิบติัเพื'อให้เกิดผลสําเร็จตามวิสัยทศัน์  

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที'กาํหนดไว ้ 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เกิดจากความพึงพอใจของบุคคลในองค์กร บางคน    

อาจพอใจในลักษณะของการทํางาน  พอใจในเพื'อนร่วมงาน นักวิชาการและนักการศึกษา            

ใหค้วามหมายความพึงพอใจในการทาํงาน ไวด้งันี+  
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 สร้อยตระกลู  อรรถมานะ (2540 : 149)  กล่าววา่  ความพึงพอใจในงานเป็นภาวะทางอารมณ์
ซึ' งเป็นผลจากการยอมรับในผลงานของบุคคลหนึ' ง  หรือประสบการณ์ในงานของบุคคลหนึ' ง   
ภาวะอารมณ์ที'ชื'นชอบหรือภาวะอารมณ์ทางบวกจะช่วยเสริมให้การปฏิบติังานตามค่านิยมของเขา 
บรรลุผล  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาดว้ย 
 กรองแกว้  อยู่สุข  (2542 : 16)  ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า  
หมายถึง  ทัศนคติโดยทั'วไปของพนักงานที'มีต่องาน  ถ้าเขาได้รับการปฏิบัติที'ดีตอบสนอง        
ความต้องการของเขาตามสมควร  เช่น  สภาพการทาํงานที'มั'นคงปลอดภยั  ได้เงินเดือนค่าจา้ง    
ตอบแทนเพียงพอแก่การยงัชีพ ฯลฯ  จะทาํให้พนักงานพอใจและมีความรู้สึก (ทศันคติ) ที'ดี           
ต่อองคก์ร 
 พิทยา  บวรวฒันา (2542 : 34)  กล่าววา่  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึก  
ที'ดีของคนที'มีต่อประสบการณ์ในการปฏิบติังานบางอยา่ง ซึ' งเป็นผลมาจากลกัษณะงานที'ทาํมีการ
กาํหนดบทบาท  ความรับผิดชอบที'ชดัเจนไม่คลุมเครือ  ลกัษณะขององค์กรมีขนาด อายุนานมากน้อย
แค่ไหน  ภาวะผูน้าํเป็นอยา่งไร  และลกัษณะเฉพาะของคนงาน  เช่น  เพศ  อายุ  การศึกษา  รายได ้ 
ประสบการณ์มีมากนอ้ยหรือไม่ 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2544 : 122)  ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ว่าเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที'มีต่อการทาํงานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที'เกิดจาก     
การปฎิบติังานและไดรั้บผลการตอบแทนคือผลที'เป็นความพึงพอใจที'ทาํให้บุคคลรู้สึกกระตือรือร้น
มีความมุ่งมั'นที'จะทาํงาน   สิ'งเหล่านี+ จะเป็นผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน  
รวมทั+งส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 อาํนวย  แสงสว่าง  (2544 : 88)  ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังานหมายถึง  
การแสดงความรู้สึกของผูท้าํงานที'แสดงออกในทางผลบวกต่อองค์กร  บุคคลผูร่้วมงานและงานที'ทาํ  
ได้แก่  การแสดงความยินดี  ชื'นชม  การคิด  สร้างสรรค์  การร่วมมือ  ร่วมแรง  การมีความสุข      
ในการทาํงานเป็นตน้ 
 มิทเชลล ์ (Mitchell. 1982 : 393)  กล่าววา่  ความพึงพอใจในการทาํงานเป็นปัจจยัที'ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการทาํงานที'สําคญั เพราะความพึงพอใจเป็นตวัการที'ก่อให้เกิดการเพิ'มขวญั      
ซึ' งจะนาํไปสู่การเพิ'มผลผลิต 
 เดวิส และนิวสตอม (David and Newstrom. 1988 : 175 - 177)  กล่าววา่  ความพึงพอใจ
ในการทาํงานเป็นทศันคติที'ชอบหรือไม่ชอบของผูป้ฏิบติังานที'มีต่องานที'ทาํ  ซึ' งแสดงให้เห็นว่า    
มีขอ้ตกลงระหวา่งความคาดหวงัจากงานของผูป้ฏิบติักบัผลตอบแทนที'ไดจ้ากงาน ระดบัความพึงพอใจ
มีลกัษณะไม่นิ'ง กล่าวคือ เปลี'ยนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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 เฟรนซ์ (French. 1994 : 111)  ไดก้ล่าววา่  ความพึงพอใจในการทาํงานเกิดจากการไดรั้บการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคล  อาจเป็นเงินเดือน  ผลประโยชน์ตอบแทนและการกาํกบัดูแล
ความพึงพอใจในงานสูงหรือตํ'ายอ่มขึ+นอยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ รวมทั+งความตอ้งการของบุคคล
ลกัษณะงาน  ขอบเขตงาน  สภาพการทาํงานและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

 เซคคอร์ด และแบค็แมน (Secord and Backman. 1964 : 391 ; อา้งถึงใน  มหาวทิยาลยั 
รามคาํแหง. ออนไลน์. 2555) กล่าวไวว้่า  ความพึงพอในการปฏิบติังานเกิดจากความต้องการ      
ของบุคคลในองค์กรที'แตกต่างกนั  บางคนอาจจะพอใจเมื'อได้ทาํงานเสร็จ  บางคนอาจจะพอใจ     
ในลกัษณะของงาน  แต่บางคนอาจจะพอใจในสภาพแวดลอ้ม และเพื'อนร่วมงาน 
 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานตามทรรศนะของนกัวิชาการและ     

นกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเรื'องที'เกี'ยวขอ้งกบั

อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติของบุคคลที'มีต่อการปฏิบติังาน ซึ' งเป็นผลมาจากอิทธิพล

หลายๆอย่างมาประกอบเป็นความรู้สึกที'เกิดขึ+นจากการได้รับการตอบสนองตามความตอ้งการ    

ของบุคคลทั+งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ความพึงพอใจ         

ของแต่ละบุคคลไม่มีวนัสิ+นสุด เปลี'ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคล         

จึงมีโอกาสที'จะไม่พึงพอใจในสิ'งที'เคยพึงพอใจมาแลว้ 

 ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของมนุษย ์และการจูงใจ

ดงันั+นการศึกษาเรื' องความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จึงตอ้งศึกษาหลกัการและทฤษฎีเกี'ยวกับ  

ความตอ้งการของมนุษยแ์ละการจูงใจดว้ย ซึ' งผูบ้ริหารตอ้งใช้เทคนิคในการสร้างความพึงพอใจ    

ให้เกิดขึ+ นกับครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที' เกี'ยวข้องกับ           

การบริหาร ซึ' งมีวิวฒันาการมาหลายสมยั ในการศึกษาวิจยัครั+ งนี+ มุ่งศึกษาถึงการบริหารเชิงพฤติกรรม 

ที'เนน้ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มุ่งสร้างความพึงพอใจในการทาํงานแก่คน ให้ความเป็นอิสระที'จะ       

ริเริ'มสร้างสรรค์ การมีสิทธิที'จะเลือกวิธีการทาํงานโดยยึดถือคนเป็นศูนยก์ลาง มองคนเป็น     

มนุษยส์ังคมมากกวา่เป็นมนุษยเ์ศรษฐกิจ มีทฤษฎีที'เกี'ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี+  

 1. ทฤษฎีลาํด ับขั+นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy 

Theory)  มาสโลว ์ (Maslow. 1970 : 35 - 47 ; อา้งถึงใน พิภพ  วชงัเงิน. 2547 :13)  เป็นคนแรก        

ที'ศึกษาพบว่า ความต้องการมีความสําคัญต่อพฤติกรรมองค์การ ความต้องการทาํให้เกิดพลัง         

เป็นสิ'งเร้าแรงจูงใจ  ทฤษฎีลาํดบัขั+นความตอ้งการของมาสโลว ์กล่าวว่า ในกระบวนการจูงใจ          

มีจุดเริ'มตน้อยูที่'ความตอ้งการของมนุษย ์ซึ' งมีขอ้สังเกตดงันี+  
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  1. มนุษยม์ีความตอ้งการไม่มีวนัสิ+นสุด เมื'อไดรั้บการตอบสนองอยา่งหนึ'งแลว้ก็จะ
เกิดความตอ้งการสิ'งอื'นต่อ ๆ ไปอีก ไม่รู้จบ 
  2. มนุษยเ์รามีความตอ้งการสูงขึ+นตามลาํดบัขั+น เมื'อไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ

อยา่งหนึ'งแลว้ ก็จะเกิดความตอ้งการสิ'งอื'น ๆ ต่อไปอีก ไม่รู้จบ 

   3. ความต้องการในระดับต้นจะเป็นพื+นฐานของความต้องการในระดับสูงขึ+ นไป 

มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเป็นลาํดบัขั+น 

    4. ความตอ้งการที'ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะทาํให้เกิดการจูงใจที'จะแสดงพฤติกรรม 

ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เกิดการจูงใจอีกต่อไป 

  ทฤษฎีลําดับขั+นความต้องการของมาสโลว์จัดลําดับความต้องการไว ้ 7  ร ะ ด ับ      

จากความตอ้งการระดบัตํ'าไปสู่ระดบัสูง ดงันี+  (ธงชยั  สันติวงษ.์ 2540 : 28) 

  1. ความต้องการทางสรีระ คือ  ความต้องการขั+นนี+  จาํเป็นสําหรับการมีชีวิตรอด     

การไดกิ้นเพื'อผอ่นคลายความหิว ดื'มนํ+าเพื'อดบัความกระหาย ร่างกายตอ้งการ นํ+ า อาหาร อากาศ เพศ 

และลกัษณะทางชีวภาพทั+งหมด ขั+นนี+มนุษยทุ์กคนตอ้งการ 

  2. ความต้องการความปลอดภัย  คือ  ความต้องการการคุ้มครองปกป้องรักษา          

ความอบอุ่นใจ  ความปราศจากอนัตรายและตอ้งการหลีกเลี'ยงความวติกกงัวล 

  3. ความตอ้งการความเป็นเจา้ของ  และความรัก   คือความอยากมีเพื'อน มีพวกพอ้ง      

มีกลุ่ม  มีครอบครัวและมีความรัก  ขั+นนี+จดัเป็นความตอ้งการทางสังคม 

  4. ความตอ้งการเป็นที'ยอมรับ  ยกย่องมีเกียรติยศชื'อเสียง  คือ  ความอยากมีชื'อเสียง    

มีหนา้มีตา มีคนยกยอ่งเลื'อมใส  มีความเด่นดงั  และตอ้งการความรู้สึกที'ดีของคนอื'นต่อตน 

  5. ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  คือ  ความอยากรู้อยากเข้าใจ  อยากมีความสามารถ        

มีประสบการณ์ 

  6. ความตอ้งการทางสุนทรียะ  คือ  ความตอ้งการดา้นความดี  ความสวยงาม  คุณธรรม  

และความละเอียดอ่อนทางจิตใจ 

  7.  ความต้องการความสําเร็จ  หรือความสมบูรณ์แบบในชีวิต   คือ  ขั+นนี+ ถือเป็น          

ความต้องการสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์  มนุษย์ ซึ' งจะเกิดขึ+ นนี+ ได้ต้องปูพื+นฐานให้บุคคลได ้      

ตอบสนองความตอ้งการของตนในลาํดบัขั+นที'  1  เป็นลาํดบัมาจนถึงระดบัสูง  หรือสร้างความรู้สึก 

“พอ”  ในความเป็นเขาเสียก่อน  ซึ' งบุคคลประเภทนี+ มักได้รับประสบการณ์สูงสุดคือ ได้รับ     

ประสบการณ์เขม้ขน้บางประการดว้ยตนเอง  จนตระหนกัในสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิต  ซึ' งบางคน

กล่าววา่เขา้ถึงปรัชญาชีวติ  หรือสัจธรรมแห่งชีวติ 
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  กล่าวสรุปไดว้า่  ความตอ้งการของมนุษยแ์มจ้ะถูกจดัเรียงกนัเป็นลาํดบัขั+นจากตํ'าไปสูง 
แต่ไม่ได ้หมายความวา่ความตอ้งการในลาํดบัขั+นที'ต ํ'ากวา่จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อนเสมอไป 
ความตอ้งการในลาํดบัขั+นสูงจึงจะแสดงอิทธิพลออกมาได ้บางครั+ งความตอ้งการหลายอยา่ง อาจส่ง
อิทธิพลออกมาพร้อม ๆ กนั 
 2. ทฤษฏีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer  Existence , Relatedness, Growth 
(ERG) Theory)   
  ทฤษฏี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer. 1969 : 142 - 175 ; อา้งถึงใน สิทธิโชค  
วรานุสันติกูล.  2546 : 164 - 165)  ไดพ้ฒันาโดยยึดพื+นฐานความรู้มาจากทฤษฏีของมาสโลว ์     
โดยตรง  โดยเสนอ ทฤษฏี ERG ขึ+นมาวา่  คนเรามีความตอ้งการ 3  ประเภท  คือ 
  1. ความตอ้งการมีชีวติอยู ่  ซึ' งเป็นความตอ้งการทั+งหลายที'จะตอ้งตอบสนองเพื'อให้
มีชีวติต่อไป  ไดแ้ก่  ความตอ้งการทางสรีระและความตอ้งการความปลอดภยั 
  2. ความต้องการที' จะมีสัมพันธภาพกับผู ้อื'น   ซึ' ง เ ป็นความต้องการที' จะ มี
ความสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้งอยา่งมีความหมาย 
  3. ความตอ้งการที'จะเจริญงอกงาม   ไดแ้ก่  ความตอ้งการที'จะได้รับการยอกย่อง
และความตอ้งการที'จะพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
  จะเห็นได้ว่าทฤษฏีของแอลเดอร์เฟอร์ คล้ายคลึงกับทฤษฏีของมาสโลว์นั'นเอง       
แตกต่างกันแต่เพียงว่าแอลเดอเฟอร์ไม่ยอมรับเรื' องการตอบสนองความต้องการเป็นลาํดับขั+น        
เขาเสนอวา่ความตอ้งการทั+ง  3 อย่างนั+นสามารถจะเกิดขึ+นเมื'อไหร่ก็ไดจ้ะตอบสนองเมื'อไหร่ก็ได้
ไม่จาํเป็นตอ้งตอบสนองตามลาํดบัขา้มไปขา้มมาก็ได ้ และนอกจากนั+นความตอ้งการอาจเกิดขึ+น
พร้อมกันที' เดียว 2 - 3 อย่างก็ได้  เช่น  ในขณะที' เกิดความต้องการเงินอย่างมากเพื'อบําบัด           
ความตอ้งการให้ตนเองดาํเนินชีวิตต่อไป  คนเราอาจมีความตอ้งการพฒันาตนเองให้เจริญงอกงาม  
ดงันั+นบางคนอาจปฏิเสธการทาํงานที'มีเงินเดือนสูง  แต่หาเวลาเป็นตวัของตวัเองจากการศึกษา     
ไม่ได ้ เพื'อไปทาํงานเงินเดือนนอ้ยกวา่แต่มีเวลาไปเพิ'มพนูความรู้ใหก้บัตนเองได ้
 3. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzbergs’s Two - Factors Theory) 
  เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1968 : 46 ;  อา้งถึงใน  ปัญญา  นามธรรม.  2551 : 48)        
ได้เสนอแนวคิดที'เกี'ยวข้องกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน     
โดยศึกษาเพิ'มเติมจากแนวความคิดของเทเลอร์ (Taylor) และทฤษฎีลาํดับขั+นความต้องการ          
ของมาสโลว ์ (Maslow)  ซึ' งขอ้สมมุติฐานตามทฤษฏีเฮอร์ซเบอร์ก เชื'อว่าคนหรือผูป้ฏิบติังาน         
จะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั+นยอ่มขึ+นกบัความพอใจของผูป้ฏิบติังาน  เพราะความพึงพอใจ
ในงานจะช่วยเพิ'มความสนใจในงานและเพิ'มความกระตือรือร้นในการทาํงานมากขึ+น  ในทางตรงขา้ม
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หากเกิดความไม่พอใจในงานแล้วย่อมก่อให้เกิดผลเสียทําให้คนไม่สนใจ  ไม่กระตือรือร้น           
การปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ  ดงันั+นผูบ้ริหารจะตอ้งรู้วิธีที'จะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจ
เพื'อจะให้งานบรรลุเป้าหมายและผลผลิตของงานสูงขึ+น  เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)  กล่าววา่มีปัจจยั  
2  ประการที'เป็นแรงจูงใจทาํให้ผูป้ฏิบติังานอยากทาํงานและมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ  
ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้  และปัจจยัคํ+าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั  ดงันี+  
  1. ปัจจยัจูงใจ  เป็นปัจจยัที'เกี'ยวขอ้งกบังานโดยตรง เพื'อจูงใจให้คนชอบและรักงาน
ที'ปฏิบตัิเป็นตวักระตุน้ทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์รให้ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมี     
ประสิทธิภาพมากยิ'งขึ+น เพราะเป็นปัจจยัที'สามารถตอบสนองความตอ้งการภายในของบุคคล        
มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.1 ความสําเร็จจากการทาํงาน  หมายถึง  หมายถึง การทาํงานได้เสร็จสิ+น และ
ประสบความสําเร็จอยา่งดี  สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ และรู้จกัป้องกนัปัญหาที'จะเกิดขึ+น เมื'อผลงาน
สาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื+มในผลสาํเร็จของงานนั+น ๆ 
   1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจาก    
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื'อน  จากบุคคลในหน่วยงาน ซึ' งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย
แสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงออกอื'นใดที'ก่อใหเ้กิดการยอมรับในความสามารถ 
   1.3 ลกัษณะงานที'ปฏิบติั  หมายถึง   งานที'ไดรั้บมอบหมายที'มีความน่าสนใจ ตอ้งอาศยั
ความคิดริเริ' มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือทาํ หรือเป็นงานที'มีลักษณะสามารถกระทาํได้ตั+ งแต่          
ตน้จนจบโดยลาํพงัผูเ้ดียว 
   1.4 ความรับผิดชอบ  หมายถึง   ความพึงพอใจที'เกิดขึ+นจากการไดรั้บมอบหมาย  
ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มที'ไม่มีการตรวจหรือควบคุม  
อยา่งใกลชิ้ด 
   1.5 ความกา้วหนา้ในงาน หมายถึง  การไดรั้บโอกาสใหไ้ดเ้ลื�อนขั6นเลื�อนตาํแหน่ง 
ให้สูงขึ6น  และการได้รับการสนับสนุนการมีโอกาสได้ศึกษาเพื�อหาความรู้เพิ�ม หรือได้รับการ
ฝึกอบรม 
  2.  ปัจจยัคํ+ าจุน  หมายถึง  ปัจจยัที'จะคํ+ าจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล           
มีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะที'ไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์กรบุคคลในองค์กรจะเกิด     
ความไม่ชอบงานขึ+นมาและเป็นปัจจยัที'มาจากตวับุคคล มี 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
   2.1 เงินเดือน  หมายถึง  เงินค่าจ้างที'ได้รับเป็นรายเดือน มีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะงานที'รับผิดชอบ การสอน และงานอื'น ๆ ที'ไดรั้บมอบหมายสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั 
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   2.2 โอกาสที'จะได้รับความก้าวหน้า หมายถึง  การได้เลื'อนระดบั ปรับเปลี'ยน

ตาํแหน่งหนา้ที'การทาํงานและไดรั้บเงินเดือนที'มากขึ+น 
   2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน หมายถึง  ไดท้าํงานร่วมกบัผูอื้'น

อยา่งมีความสุขและไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื'อนร่วมงานจนเกิดความอบอุ่นในการทาํงาน 

   2.4 สถานะทางอาชีพ  หมายถึง  ลกัษณะของงานหรือสถานะที'เป็นองค์ประกอบ
ทาํใหเ้กิดความรู้สึกที'ดีต่องาน 

   2.5 นโยบายและการบริหาร  หมายถึง  ได้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย     
การวางแผน การดาํเนินงานตามแผนงาน การวดัผลประเมินผล และได้เรียนรู้การทาํงานจาก           

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

   2.6 สภาพการทาํงาน  หมายถึง สถานภาพทางกายภาพที'เอื+อต่อความเป็นสุข   
ในการทาํงาน 

   2.7 ความเป็นอยู ่ส่วนตวั  หมายถึง  ลักษณะบางประการของงานที'ส่งผลต่อ     

ชีวติส่วนตวั 
   2.8 ความมั'นคงในการทาํงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลที'มีความมั'นคง  

ของงานและความมั'นคงในองคก์ร 

   2.9 วิ ธีการปกครองบังคับบัญชา  หมายถึง   ความรู้  ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหารงาน 

  เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg.  1968 : 46) เชื'อวา่ ความตอ้งการทางดา้นการจูงใจ ประกอบดว้ย
ปัจจยัที'เกี'ยวขอ้งกบังานโดยตรงกบัปัจจยัเกี'ยวกบัการบาํรุงรักษา มีความสาํคญัสรุปไดด้งันี+  

  1. สิ'งจูงใจให้ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ คืองานที'ทา้ทาย สนุกสนานเพลิดเพลิน 

ก่อให้เกิดความรู้สึกที'ดีเกี'ยวกบัความสําเร็จของงาน มีความรู้สึกกา้วหนา้ภูมิใจไดรั้บความเชื'อถือ
ให้เป็นผูรั้บผดิชอบไดรั้บการยกยอ่ง 

  2. บุคลากรจะเกิดความไม่พอใจในการทาํงานถา้หากสิ'งต่อไปนี+ เป็นไปอยา่งไม่เหมาะสม 

ค่าจา้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การยอมรับความมีอาวุโส  เวลาหยุดพกั แสงสว่าง กฎระเบียบของ     
องคก์าร 

  3. พนกังานจะไม่พอใจถา้ไม่มีโอกาสไดรั้บความรู้สึกเกี'ยวกบัความสาํเร็จของงาน 

  4. ถ้าผู ้ป ฏิบัติงานไม่ได้รับการตอบสนองปัจจัยด้านการจูงใจ  เ ช่น ยกย่อง              
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า ความสําเร็จ เขาจะแสวงหาการตองสนองความพอใจจากปัจจยั     

ดา้นบาํรุงรักษาหรือปัจจยัคํ+าจุน 
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  5. ความตอ้งการดา้นการบาํรุงรักษาจะลดลง  หากความตอ้งการดา้นการจูงใจไดรั้บ
การตอบสนองความพึงพอใจแลว้ 
  กล่าวสรุปได้ว่าทฤษฏีการจูงใจของเฮอร์ เบิร์กเป็นทฤษฏีที'เกี'ยวขอ้งกบัปัจจยั          
2 ส่วน  คือ ปัจจยัจูงใจที'ส่งผลต่อความตั+งใจในการทาํงานและปัจจยัคํ+าจุนที'ส่งผลต่อความพอใจ   
ในการทาํงาน เมื'อพิจารณาแลว้ผูว้จิยัเห็นวา่ทฤษฎีดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัการนาํมาประยุกตใ์ช้
กบัองคก์รทางราชการและผูบ้ริหารในองคก์รควรเอาปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัภายในมาเป็นเครื'องมือ 
ในการจูงใจให้เจา้หน้าที'ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจในเวลาเดียวกนัก็ตอ้งตอบสนองหรือใชปั้จจยัคํ+าจุน
ควบคู่กนัไป จึงจะทาํใหก้ารดาํเนินการขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์
 ปัจจัยที�มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการทาํงานมีส่วนเกี'ยวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ หลายปัจจยั  ซึ' งปัจจยัเหล่านี+
ใชเ้ป็นเครื'องมือบ่งชี+ ถึงปัญหาที'เกี'ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการทาํงานและใชเ้ป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความพึงพอใจในการทาํงานต่อไปได ้ สาํหรับปัจจยัที'มีผลต่อความพึงพอใจนั+น  นกัวิชาการ
หลายท่านไดเ้สนอแนวคิด ไวด้งันี+  
 เฟรนซ์ (French. 1994 : 28 - 31)  ไดก้ล่าววา่  คนจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานได ้ 
ถา้สถานภาพของคนดี  ซึ' งก็หมายถึงการบริหารงานที'ดี  ทั+งนี+ เพราะลกัษณะงานที'ดีจะก่อให้เกิด
สถานภาพทางสังคมสูง  และทาํให้บุคคลสามารถปรับบุคลิกภาพให้เขา้กบัสภาพสังคมทั+งภายใน
และภายนอกองคก์รได ้ ปัจจยัที'สร้างความพึงพอใจในการทาํงานนั+น  ไดแ้ก่ 
 1. ความมั'นคงในอาชีพ 
 2. เงินเดือนหรือค่าจา้ง 
 3. ความเป็นธรรม 
 4. มนุษยสัมพนัธ์ 
 5. สวสัดิการและผลประโยชน์เกื+อกลู 

 6. สภาพการทาํงานดี 
 7. มีความกา้วหนา้ 
 8. มีโอกาสไดเ้ลื'อนตาํแหน่ง  เลื'อนขั+น  ขึ+นค่าจา้ง  เงินเดือน  และเพิ'มพนูคุณวฒิุ 
 9. งานที'ทาํเป็นงานอาชีพที'มีเกียรติในสังคม 
 กิลเมอร์ (Gilmer.  1973 : 280)  สรุปปัจจยัที'มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไว ้
10  ประการ  ดงันี+  
 1. ลกัษณะงานที'ทาํเป็นองค์ประกอบที'สัมพนัธ์กบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
กล่าวคือ หากผูป้ฏิบติังานไดท้าํงานตามที'เขามีความถนดัก็จะเกิดความพึงพอใจ   
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 2. การนิเทศงานมีส่วนสาํคญัที'ทาํใหผู้ท้าํงานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในงานได ้

 3. ความมั'นคงในงาน ไดแ้ก่ ความมั'นคงในการทาํงาน ไดท้าํงานในหนา้ที'อยา่งเต็ม 

ความสามารถ  การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 

 4. สถานประกอบการและการจดัการ ได้แก่ ความพอใจต่อเพื'อนร่วมงาน ชื'อเสียง      

ขององคก์ร  การดาํเนินงานและการจดัโครงสร้างภายในองคก์ร  

 5. สภาพแวดลอ้มและเงื'อนไขการทาํงาน ไดแ้ก่  แสง  เสียง  ห้องอาหาร  ห้องสุขา        

ชั'วโมงการทาํงาน  

 6. ค่าจา้ง ผลตอบแทนจากการทาํงาน 

 7. ความกา้วหน้าในการทาํงาน การไดรั้บตาํแหน่งสูงขึ+น การไดรั้บสิ'งของตอบแทน   

จากความสามารถในการทาํงาน 

 8. ลกัษณะทางสังคม  ถา้งานใดมีผูป้ฏิบติังานร่วมกนัทาํงานอย่างมีความสุขก็จะเกิด

ความพอใจในงานนั+น     

 9. การติดต่อสื'อสาร การสื'อสารที'ดีจะนําไปสู่ความเข้าใจที'ตรงกันซึ' งจะนําไปสู่       

ความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานในที'สุด 

 10. ผลตอบแทนที'ได ้รับจากการทาํงาน เงินบาํเหน็จตอบแทนเมื'อออกจากงาน       

การบริการและการรักษาพยาบาล  สวสัดิการ  อาหาร  ที'อยูอ่าศยั  วนัหยดุ 

 โรบบินส์  (Robbins. 1986 : 49 - 52 ; อา้งถึงใน วิสิฏฐ์  กิจปรีชา. 2541 : 32 - 33) ไดก้ล่าววา่ 

อายุมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นอยา่งมาก ผลจากการศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอายขุองผูป้ฏิบติังานกบัการลาออกจากงาน ปรากฏอยา่งเด่นชดัวา่ บุคลากร

ที�มีอายมุากขึ6นมีแนวโนม้ที�จะไม่ลาออกจากงาน ซึ� งเรื�องนี6คงไม่เป็นน่าที�แปลกใจจนเกินไป เพราะ

ตามความเป็นจริงคนงานเมื�อมีอายุมากขึ6น โอกาสที�จะเลือกงานย่อมมีน้อยลง ในขณะเดียวกัน      

สิ�งที�ช่วยย ํ6าให้คนงานที�มีอายุมากมีแนวโน้มที�จะลาออกนอ้ยลงเพราะการอยู่ปฏิบติังานในหน่วยงาน

ยิ�งนานก็ยิ�งทาํใหไ้ดรั้บอตัราค่าจา้งสูงขึ6น และอาจจะรวมไปถึงการไดรั้บสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน

การได้รับบําเหน็จหรือบํานาญที�น่าพอใจกว่า ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว ่างอาย ุและ        

ความพึงพอใจในการทาํงานนั6น ผลปรากฏว่า ทั6งสองสิ�งนี6 มีความสัมพนัธ์กนั คือ ผูที้�มีอายุสูงขึ6น

มีความพึงพอใจในการทาํงานสูงตามไปดว้ย    

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 124 - 129) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที'มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานไว ้ 3  ประการ   คือ 

 1. ปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย 
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  1.1 ประสบการณ์  จากการศึกษาในงานวิจยัพบว่า ประสบการณ์ในการทาํงาน      

มีส่วนเกี'ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการทาํงาน บุคคลที'ทาํงานนานจนมีความรู้ความชาํนาญในงาน

มากขึ+นทาํใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานที'ทาํ 

  1.2 เพศ ขึ+นอยูก่บัลกัษณะงานที'ทาํ รวมทั+งเกี'ยวขอ้งกบั ระดบัความทะเยอทะยาน และ
ความตอ้งการทางดา้นการเงิน เพศหญิงมีความอดทนที'จะทาํงานที'ตอ้งใชฝี้มือ และงานที'ตอ้งการ
ความละเอียดอ่อนมากกวา่เพศชาย 
  1.3 จาํนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ  กลุ่มที'ทาํงานดว้ยกนัมีผลต่อความพึงพอใจ   
ในการทาํงาน งานซึ' งตอ้งการความสามารถหลายอยา่งประกอบกนั ตอ้งมีสมาชิกที'มีทกัษะในงาน
หลายด้าน และความปรองดองกัน ของสมาชิกในการทํางาน ก็มีส่วนที'จะนําไปสู่ความสําเร็จ                  
ในการทาํงาน 
  1.4 อายุ แมจ้ะมีผลต่อการทาํงานไม่เด่นชัด แต่อายุก็เกี'ยวขอ้งกบัระยะเวลา  
และประสบการณ์ในการทาํงาน ผูที้'มีอายุมากมกัจะมีประสบการณ์ในการทาํงานนานดว้ย แต่ก็   
ขึ+นอยูก่บัลกัษณะงานและสถานการณ์ในการทาํงานดว้ย 
  1.5 เวลาในการทาํงาน งานที'ทาํในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน 
มากกวา่งานที'ตอ้งทาํในเวลาที'บุคคลอื'นไม่ตอ้งทาํงาน เพราะเกี'ยวกบัการพกัผอ่นและการสังสรรค ์ 
กบัผูอื้'นดว้ย  
  1.6 เชาวปั์ญญา   ปัญหาเรื' องเชาวปั์ญญากบัความพึงพอใจในการทาํงานขึ+นอยู่กบั
สถานการณ์และลักษณะงานที'ทาํ ในบางลักษณะไม่พบความแตกต่างระหว่างเชาว์ปัญญากับ    
ความพึงพอใจในการทาํงานแต่ในลกัษณะงานบางอยา่งพบวา่มีความแตกต่างกนั พนกังานในโรงงาน
แห่งหนึ' งมีเชาวปั์ญญาในระดบัสูง มกัจะเบื'อหน่ายงานได้ง่ายและมีเจตคติที'ไม่ดีต่อการทาํงาน     
ในโรงงานผลิตซึ'งงานที'ทาํไม่เหมาะแก่ความสามารถของเขา 
  1.7 การศึกษากบัความพึงพอใจในการทาํงานนั+นมีผลการวิจยัที'ไม่เด่นชดัจากงานวิจยั
บางแห่งพบว่า การศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานแต่มกัจะ
ขึ+นอยูก่บังานที'ทาํวา่เหมาะกบัความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่    
  1.8 บุคลิกภาพ ปัญหาเรื'องบุคลิกภาพกบัความพึงพอใจงานนั+นอยูที่'เครื'องมือวดั
บุคลิกภาพที'ไม่เที'ยงตรง สิ' งหนึ' งที'เห็นได้ชัดเจนก็คือ คนที'มีอาการของโรคประสาท มกัจะเป็น
เพราะความไม่พึงพอใจในการทาํงานเป็นเหตุให้เกิดโรคประสาทได้ เพราะตอ้งเครียดกบัภาวะ    
ของความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 
  1.9 ระดบัเงินเดือน  จากงานวิจยัหลายชิ+น พบว่าเงินเดือนมีส่วนในการสร้าง 
ความพึงพอใจในการทาํงาน เงินเดือนที'มากพอแก่การดาํรงชีพตามสถานภาพทาํให้บุคคลไม่ตอ้ง     



 
 

 

29

ดิ+นรนมากนักที'จะไปทาํงานเพิ'มนอกเวลาทาํงาน และเงินเดือนยงัเกี'ยวขอ้งกบัการสามารถจดัหา
ปัจจยัอื'นที'สําคญัแก่การดาํรงชีวิตอีกดว้ย ผูที้'มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกว่า 
ผูที้'มีเงินเดือนตํ'า   
  1.10 แรงจูงใจในการทาํงาน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบุคคล      
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจยั ตวัผูท้าํงานเองก็จะสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน     
  1.11 ความสนใจในงาน  บุคคลที'สนใจในงาน และไดท้าํงานที'ตวัเองถนดัและพอใจ 
จะมีความสุขและความพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่บุคคลที'มีศูนยค์วามสนใจในชีวติไม่ไดอ้ยูที่'งาน 
 2.  ปัจจยัดา้นงาน  ประกอบดว้ย 
  2.1 ลกัษณะงาน ได้แก่ ความน่าสนใจในตวังาน ความแปลกของงานโอกาสที'จะ
ไดเ้รียนรู้และศึกษางาน โอกาสที'จะทาํให้งานนั+นสําเร็จ การรับรู้หน้าที'รับผิดชอบ การควบคุม    
การทาํงาน และวิธีทาํงาน การที'ผูท้าํงานมีความรู้สึกต่องานที'ทาํอยู่ว่า เป็นงานที'สร้างสรรค์ 
เป็นประโยชน์ ท้าทาย เป็นต้น สิ' งเหล่านี+ จะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน            
มีความตอ้งการที'จะปฏิบติังานนั+น ๆ และเกิดความผกูพนักบังาน 
  2.2 ทกัษะในการทาํงาน  ความชาํนาญในงานที'ทาํมกัจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบั

ลกัษณะของงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผดิชอบ เงินเดือนที'ไดรั้บ ตอ้งพิจารณาไปดว้ยกนัจึงจะเกิด

ความพึงพอใจในงาน 

  2.3 ฐานะทางวิชาชีพ  เมื'อมีโอกาสหรือในสภาวะที'เศรษฐกิจดีมีงานให้เลือกทาํ         

ก็จะทาํให้มีการเปลี'ยนงานบ่อยเพื'อเลื'อนเงินเดือน  เลื'อนฐานะตนเอง  ดงันั+นตาํแหน่งทางการงาน    

ที'มีฐานะทางวชิาชีพสูง เช่น เป็นเจา้ของกิจการ เป็นผูจ้ดัการจะมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกวา่

อาชีพที'มีฐานะทางอาชีพตํ' ากว่า  ความจริงแล้วต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความอิสระในงาน        

ความภาคภูมิใจในงานประกอบไปด้วย  ทั+ งนี+ เพราะฐานะอาชีพนอกจากจะขึ+ นอยู่กบับุคคลนั+น        

เป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจ หน่วยงานยงัให้ความสําคญัของฐานะทางวิชาชีพแตกต่างกนัไป ระยะเวลา    

ที'ผา่นไปความคิดเป็นเกี'ยวกบัฐานะทางวชิาชีพก็เปลี'ยนไปดว้ย 

  2.4 ขนาดของหน่วยงาน  ความพึงพอใจในการทาํงานในหน่วยงานขนาดเล็กจะดีกวา่

หน่วยงานขนาดใหญ่ หน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จกักนั ทาํงานคุน้เคยกนัได้ง่ายกว่า

หน่วยงานใหญ่ ทาํให้พนกังานมีความรู้สึกเป็นกนัเองและร่วมมือช่วยเหลือกนั ขวญัในการทาํงานดี

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน   

  2.5 ความห่างไกลของบา้น และที'ทาํงาน  การที'บา้นอยู ่ห่างไกลการเดินทาง         
ไม ่สะดวกมีผลต่อความพึงพอใจต่อการทํางาน คนที' เป็นคนจังหวัดหนึ' งต้องไปทํางานในอีก        
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จงัหวดัหนึ'ง สภาพของทอ้งถิ'น ความเป็นอยู ่ภาษาไม่คุน้เคยทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 
เนื'องจากการปรับตวั และการสร้างความคุน้เคยตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 
  2.6 สภาพทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละทอ้งถิ'นแต่ละพื+นที'มีส่วนสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ 

ในการทาํงาน คนงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจน้อยกว่าคนงานในเมืองเล็ก ทั+ งนี+ เนื'องจาก     

ความคุน้เคยความใกลชิ้ดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ทาํให้เกิดความอบอุ่น

และมีความสัมพนัธ์กนั 

  2.7 โครงสร้างของงาน  หากโครงสร้างงานชดัเจนย่อมสะดวกแก่ผูป้ฏิบตัิงาน 

สามารถป้องกนัมิให้เกิดความบิดพลิ+วในการทาํงานดว้ย นอกจากนี+ ยงัพบว่า งานใดที'มีโครงสร้าง

ของงานดี รู้วา่จะทาํอะไรและดาํเนินการอยา่งไรสภาพการควบคุมจะง่ายขึ+น 

 3. ปัจจยัการจดัการ  ประกอบดว้ย 

  3.1 ความมั'นคงในงาน พนกังานมีความตอ้งการงานที'มีความแน่นอนมั'นคง ความมั'นคง 

ในงานถือเป็นสวสัดิการอยา่งหนึ'งโดยเฉพาะในวยัที'พน้จากการทาํงานแลว้ และเป็นความตอ้งการ

ของพนกังาน 

  3.2 รายรับ รายรับที'ดีจะช่วยเยยีวยาโรคไม่พอใจในการทาํงานได ้

  3.3 ผลประโยชน์  การได้รับผลประโยชน์เป็นสิ'งชดเชยและสร้างความพึงพอใจ     

ในงานได ้ 

  3.4 โอกาสก้าวหน้า โอกาสที'จะมีความก้าวหน้าในการทาํงานมีความสําคญัสําหรับ

อาชีพหลายอาชีพ เช่น การขาย เสมียนพนักงาน และบุคคลที'ใช้ฝีมือและความชํานาญงาน               

มีความสําคัญน้อยสําหรับบุคคลที'ไม่ตอ้งใช ้ความชํานาญงาน แต่มีการศึกษาสูงและอยู ่ใน

ตาํแหน่งสูง จากการศึกษาพบว่า คนสูงวยัให้ความสนใจกบัโอกาสก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคน

ที'อ่อนวยั อาจเป็นเพราะวา่ คนสูงวยัไดผ้า่นโอกาสความกา้วหนา้มาแลว้ 

  3.5 อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าที'  หมายถึง อาํนาจที'หน่วยงานมอบให้ตามตาํแหน่ง 

เพื'อควบคุมสั'งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานให้ปฏิบติังานที'มอบหมายให้สําเร็จ งานบางอยา่ง

มีอาํนาจที'ไม่เด่นชดัทาํให้ผูท้าํงานปฏิบติังานยาก และอึดอดั อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ที'จึงมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงาน    

  3.6 สภาพการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงานมาจากสภาพสาเหตุในที'ทาํงาน 

  3.7 เพื'อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ที'ดีระหว่างเพื'อนร่วมงานทาํให้คนเรามีความสุข    

ในการทาํงาน สัมพนัธภาพระหวา่งเพื'อนจึงเป็นความสาํคญัและเป็นปัจจยัที'ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ

ในการทาํงาน 
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  3.8 ความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ระหว่าง           

ความรับผดิชอบร่วมกบัปัจจยัอื'น เช่น อาย ุประสบการณ์  เงินเดือน และตาํแหน่งดว้ย 
  3.9 การนิเทศงานสําหรับพนกังาน คือ การชี+ แนะในการทาํงานของหน่วยงาน     

ดังนั+ นความรู้สึกต่อผูนิ้เทศก็มักจะเน้นความรู้สึกที'มีต่อหน่วยงานและองค์การด้วยการสร้าง      

ความเขา้ใจที'ดีระหวา่งผูนิ้เทศและพนกังานจะเกิดบรรยากาศที'ดีในการทาํงาน 
  3.10 การสื'อสารกับผูบ้งัคบับญัชา การศึกษาหลายแห่งพบว่า ข่าวสารจากบริษัท

หน่วยงานต่าง ๆ มีความสาํคญัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน 
  3.11 ความศรัทธาในตัวผู ้บริหาร พนักงานที'ชื'นชมความสามารถของผู ้บริหาร         

จะมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานด้วยความศรัทธา      

ในความสามารถและความตั+งใจที'ผูบ้ริหารมีต่อหน่วยงาน ทาํให้พนักงานในหน่วยงานทาํงาน    
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

  3.12 ความเขา้ใจกนัระหว ่างผูบ้ริหารกบัพนกังาน ความเขา้ใจดีต่อกนัทาํให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน   
 ซรีวาสวา และคณะ (Srivastva and et al.  1977 : 56)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

โดยรวบรวมผลการวิจยัเกี'ยวกบัความพึงพอใจถึง 2,000 กวา่เรื'อง ไดส้รุปสิ'งที'พบจากผลงานวิจยั 

ซึ' งเป็นปัจจยัเกี'ยวขอ้งกบัความพึงพอใจในการทาํงานมี  5  ประการ คือ 
 1. แรงจูงใจภายในที' มีผลต่อการปฏิบัติงานโดยมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ         

ความพึงพอใจในการทาํงาน   และมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัการเปลี'ยนงานและการขาดงาน 
 2. ความเป็นอิสระของงาน  มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจในการทาํงาน  

(Job Performance) 

 3. รูปแบบของผูบ้งัคบับญัชาที'เป็นประชาธิปไตย  มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ    
ความพึงพอใจในการทาํงานแต่อาจจะสัมพนัธ์ไดท้ั+งทางบวกและทางลบกบัการปฏิบติังาน 

 4. รูปแบบของผูบ้งัคบับญัชาที'สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

ความพึงพอใจในการทาํงาน 
 5. บรรยากาศขององค์การซึ' งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนการติดต่อประสาน      

ความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งเปิดเผย   การมีอิสระในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจ

ในการทาํงาน   และส่วนมากมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานดว้ย 
 ศิริการต ์ ทิมแยม้งาม (2550 : 23)  กล่าวถึง   ปัจจยัสําคญัที'ทาํให้เกิดความพึงพอใจในงาน  

6  ประการ  คือ 
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 1. ผลตอบแทน  หมายถึง  ค่าจ้างและเงินเดือนซึ' งจะมีบทบาทสําคญัต่อการสร้าง   

ความพึงพอใจงานมาก เพราะว่าผลตอบแทนเป็นสิ'งที'สนองความตอ้งการได้หลายอย่าง เช่น  
อาหาร เสื+อผา้ ที'พกัอาศยั  ยิ'งกวา่นั+นผลตอบแทนจะเป็นเครื'องหมายของความสําเร็จและเป็นแหล่งที'มา

ของการยกยอ่งอยา่งหนึ'ง 

 2. การเลื'อนตาํแหน่ง  ซึ' งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจงานอีกระดับหนึ' ง  เพราะ     
การเลื'อนตาํแหน่งจะทาํให้ความรับผิดชอบและผลตอบแทนสูงขึ+น งานระดบัสูงจะให้ความอิสระ  

ความทา้ทาย  และเงินเดือนที'สูงขึ+น 
 3. การบงัคับบัญชาจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจงานที'แตกต่างกันในอีกระดับหนึ' ง     

โดยทั'วไป  การบงัคบับญัชาที'สร้างความพอใจในงานจะมีอยู ่ 2  ลกัษณะ คือ  บงัคบับญัชาแบบมุ่งคน 

โดยผูบ้งัคบับญัชาจะสร้างความสัมพนัธ์แบบสนบัสนุนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัการบงัคบับญัชา
แบบมีส่วนร่วม  โดยผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที'กระทบต่อพวกเขา 

 4. ลกัษณะงาน เนื+อหาของงาน จะมีบทบาทสําคญัต่อการสร้างความพึงพอใจเหมือนกบั

ผลตอบแทน  ลกัษณะของงานที'กระทบต่อความพอใจงานจะมีอยู ่  2  ดา้น  คือ  ความหลากหลาย 
ของงานและการควบคุมวิธีการทาํงานโดยทั'วไป งานที'มีความหลากหลายนอ้ยจะสร้างความพอใจ

ไดสู้งที'สุด งานที'มีความหลากหลายมากเกินไปทาํให้พนกังานรู้สึกตึงเครียด งานที'สร้างความอิสระ

จะสร้างความพอใจในงานไดสู้งที'สุด 
 5. กลุ่มงาน  การมีเพื'อนร่วมงานที'ร่วมมือและเป็นมิตรจะเป็นแหล่งที'มาของความพอใจ

อยา่งหนึ'ง 
 6. สภาพแวดลอ้มการทาํงาน สภาพแวดลอ้มการทาํงานจะเป็นแหล่งที'มาของความพอใจ

อยา่งหนึ'ง  เช่น  อุณหภูมิ  ความชื+น  การระบายอากาศ  แสงสวา่ง  และเสียง  ตารางเวลาการทาํงาน  

และเครื'องมือที'เพียงพอ  จะมีผลกระทบต่อความพอใจงาน 

 อรุณ  แสงแก้ว (2553 : 39)  กล่าวไวว้่า ปัจจยัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน             

มี 6  ประการ ดงัต่อไปนี+  

 1. ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้มีบทบาทสําคัญต่อความพึงพอใจในงาน             

อยา่งมีนยัสําคญัเพราะเป็นเครื'องมือที'จะใชใ้นการที'จะให้ไดม้าซึ' งความตอ้งการต่าง ๆ เช่น อาหาร   

เครื'องแต่งกาย 

 2. ลกัษณะงานที'ทาํ ลกัษณะงานที'ทาํมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดความพึงพอใจ คือ 
ความหลากหลายและการควบคุมวิธีการทาํงาน และความสอดคลอ้งของงานโดยทั'วไปลกัษณะงาน
ที'น่าพอใจ จะตอ้งมีปริมาณความหลากหลายไม่น้อยเกินไป เพราะจะทาํให้เกิดความเบื'อหน่าย 
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ส่วนงานที'มากจนเกินไปก็จะทาํให้เกิดความเครียดของอารมณ์ งานโดยทั'วไปจะให้อาํนาจลูกจา้ง    
ในการทาํงานเอง ถา้นายจา้งเขา้มาควบคุมวธีิการทาํงานต่าง ๆ ทุกอยา่งจะทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ 
 3. การเลื'อนตาํแหน่ง มีผลต่อความพึงพอใจในงาน เพราะเป็นการเปลี'ยนแปลงไปสู่
ระดบัที'สูงขึ+น เงินเดือนสูงขึ+น ทา้ทายมากขึ+น มีอิสระมากขึ+น 
 4. การบงัคบับญัชา ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชามี 2 แบบ ที'มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
แบบแรกคือ การให้ลูกจา้งเป็นศูนยก์ลางหรือให้สิทธิลูกจา้งมีส่วนร่วมในการพิจารณา ผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยการสนบัสนุนหรือให้ความสนใจส่วนบุคคล ในแบบที'สอง
ลกัษณะการบงัคบับญัชาตอ้งมีการกระจายอาํนาจ ในการตดัสินใจให้ลูกจา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ลูกจา้งที'มีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีผลต่อความพึงพอใจในงานในระดบัที'สูงขึ+นต่อผูบ้งัคบับญัชา 
และสภาพการทาํงาน 
 5. ทีมงาน การมีมิตรภาพในการทาํงานเป็นทีม และสัมพนัธภาพของผูร่้วมงาน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในงานต่อลูกจา้งแต่ละคน 
 6. สภาพบรรยากาศในการทาํงาน ลกัษณะสภาพแวดลอ้มของสถานที'ทาํงาน เช่น เครื'อง
อาํนวยความสะดวกในสาํนกังาน วสัดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ ความชื+น การระบายอากาศ แสงเสียง ตาราง          
การทาํงาน และความสะอาดของที'ทาํงาน ซึ' งทั+งหมดนี+ มีผลต่อความพึงพอใจของงานทั+งสิ+น 
 จากที'กล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า  ความพึงพอใจนั+นมีปัจจยัหลายอย่างทั+งปัจจยั
ด้านบุคคล  ปัจจยัด้านงาน  ปัจจยัด้านการจดัการ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ซึ' งปัจจยัเหล่านี+     
เป็นตวัแปรสําคญัที'จะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได ้ ดงันั+นบุคคลที'ทาํหนา้ที' 
ผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะตอ้งเขา้ใจลกัษณะของปัจจยัต่าง ๆ เพื'อที'จะช่วยใหผู้ที้'ทาํงานเกิดความพึงพอใจ
มากขึ+นลดความไม่พึงพอใจให้น้อยลงได ้ บุคคลก็จะมีความสุขในชีวิตการทาํงานมากขึ+น  

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 แรนดอล (Randall. 1986 : 21)  ไดท้าํการวิจยัเรื'องความพึงพอใจของหวัหนา้งานในการ
ปฏิบติังานโครงการศึกษาครู  พบวา่  ปัจจยัแรงจูงใจส่งผลในดา้นความสําเร็จของงาน ลกัษณะงาน
การไดท้าํตามความสามารถไดรั้บงานที'ทา้ทายและการยอมรับในงานของผูบ้ริหาร  ความสัมพนัธ์
กบัผูบ้ริหาร  เงื'อนไขของงาน 
 องัเกียร์ (Algaier.1993 : 120)  ศึกษาวิจยัเรื'องความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงาน
ภาวะผูน้าํ และการนิเทศของครูโรงเรียนประถมศึกษาในสหพนัธรัฐมาเรียนา ไอแลนด์เหนือ  พบว่า  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูขึ+นอยู่กบัปัจจยัดงันี+   เพศ  อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
วฒิุการศึกษา  ภาษาที'ใช ้ ภาวะผูน้าํ  และการนิเทศ 
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 ดรัมสเตด (Dramstad. 2005 : 110)  ศึกษาวิจยัเรื'องความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ   
หนา้ที'ในองคก์รของครูในนอร์เวย ์ ผลการวิจยัพบวา่  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์
กบัความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที'การงานและมีผลต่อประสิทธิภาพในงานของครูในนอร์เวย ์
 วโูควิดส์ (Wukovits.  2005 : 130)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื'อง  ปัจจยัที'มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเมืองเบการ์ รัฐเท็กซสั  ผลการวิจยั
พบวา่  ปัจจยัที'ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  ไดแ้ก่  เงินเดือน  รางวลั  ค่าตอบแทน  
ผูร่้วมงาน  สภาพของงาน  สถานภาพส่วนบุคคล  และกฏหมายแรงงาน 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ผกายรัตน์  บริรักษศุ์ภกร ( 2546 : 76 - 77) ไดว้ิจยัเรื'องระดบัความพึงพอใจและปัจจยั      
ที'ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพฒันามาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ดา้นการเรียนการสอน     
ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราดในปีการศึกษา 2545 ผลการวิจยัพบว่า     
ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด ในปีการศึกษา2545 มีความคิดเห็นว่า    
ปัจจัยที'นํามาศึกษาทั+ง  5 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานที 'ปฏิบตั ิ ความรับผ ิดชอบต่องาน           
ความสําเร็จของงาน การไดรั้บการยกย่องยอมรับ และความก้าวหน้าจากการปฏิบติังาน เป็นปัจจยั      
ที'ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพฒันามาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 ดา้นการเรียนการสอน 3 ปัจจยั 
ได้แก่  ความรับผิดชอบต่องาน ลักษณะของงานที'ปฏิบัติ และการได้รับการยกย่องยอมรับ               
เรียงตามลําดับ เมื'อตรวจสอบสมการในการพยากรณ์พบว่า การได้รับการยกย่องยอมรับและ        
ความรับผิดชอบต่องาน เป็นปัจจยัสําคญัที'ส่งผลต่อความพึงพอใจในการพฒันามาตรฐานโรงเรียน 
พ.ศ. 2541 ดา้นการเรียนการสอนของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด     
ในปีการศึกษา 2545  ตามลาํดบัความสาํคญั 
 เกษม  คาํศรี (2547 : 79) ไดว้ิจยัเรื�องความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู

สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื�อพิจารณารายด้านอยู่ในระดบัมากทั6ง  9  ด้าน        

เรียงตามลําดับค่าเฉลี�ย คือ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความสําเร็จในงาน  ด้านนโยบายและ         

การบริหาร  ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา   ด้านสภาพของการทาํงาน       
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง  และดา้นความกา้วหนา้   

ส่วนดา้นเงินเดือนนั6นขา้ราชการครูมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 ประพนัธ์  ทองสีดาํ (2547 :  104) ไดว้จิยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก 
สังกัดกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู ้ดูแลเด็ก            

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพึงพอใจต่อการปฏิบติังานที�ไม่แตกต่างกนั 
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 ปรียานุช  ทองสุข (2549 : บทคดัย่อ) ที�ศึกษาเรื�องปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของครู   
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจงัหวดัชลบุรี  ที�พบว่า  ดา้นความสําเร็จในการทาํงานมีปัจจยัจูงใจที�มี 
ผลต่อการปฏิบติังานโดยส่วนรวมอยู่ในระดบัมาก   แต่ความก้าวหน้าในงาน มีปัจจยัจูงใจที�มีผล   
ต่อการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ทั6งนี6 อาจเป็นเพราะว่า ครูผูดู้แลเด็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ส่วนใหญ่เป็นพนกังานอตัราจา้งซึ� งต่อสัญญาการปฏิบติังานกบัหน่วยงาน  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นรายปี  จึงทาํให้ครูผูดู้แลเด็กรู้สึกไม่มั�นใจในสถานภาพการปฏิบติังาน 
และความกา้วหนา้ในตาํแหน่งเช่นเดียวกบัตาํแหน่งอื�น 
 สุธาวลัย ์  ปิติจะ (2550  : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรื'องความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวดัลําปาง  ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนกีฬา      
จงัหวดัลาํปาง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย เมื'อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นความรับผิดชอบ
เพียงดา้นเดียวที'บุคลากรมีความพึงพอใจมาก ส่วนดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ บุคลากรไม่แน่ใจวา่
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนอกจากนั+ นแล้วบุคลากรมีความพึงพอใจน้อยในด้านนโยบายและ       
การบริหาร การบงัคบับญัชาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสําเร็จ
ในการปฏิบติังานการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ และลกัษณะของงาน 
 ปัญญา  นามธรรม (2551 : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรื'องความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอตัราจา้งสังกดัสํานกังานเขตพื+นที'การศึกษา
จนัทบุรี เขต 1  ผลการวิจยัพบวา่ ครูอตัราจา้งในสังกดัสํานกังานเขตพื+นที'การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื'อจาํแนกตามปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ+าจุน
พบว่า  ปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัมาก   และปัจจยัคํ+ าจุนอยู่ในระดบัปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอตัราจา้งสังกดัสํานกังานเขตพื+นที'การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
จาํแนกตามเพศ และประสบการณ์  พบวา่ ครูอตัราจา้งในสังกดัสาํนกังานเขตพื+นที'การศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1 ที'มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานทั+งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ+ าจุนโดยรวม       
ไม่แตกต่างประสบการณ์  พบวา่ ครูอตัราจา้งในสังกดัสํานกังานเขตพื+นที'การศึกษาจนัทบุรี เขต 1   
ที'มีประสบการณ์ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานทั+งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ+าจุนโดยรวม   
ไม่แตกต่างกนั   
 ภาวิตา  พรมสีดา  (2556 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื'องความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  ผลการวิจยัพบวา่ ครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมและทุกดา้น
อยู่ในระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามอายุ และรายไดเ้ฉลี'ยต่อเดือน พบวา่  แตกต่างกนั
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อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'ระดบั .05  เมื'อจาํแนกตามเพศ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การสอน 
ในโรงเรียนปัจจุบนั  และขนาดของโรงเรียน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 จากการทบทวนทฤษฏีและผลงานวจิยัที'เกี'ยวขอ้งสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ให้มีประสิทธิภาพ  มีความสัมพนัธ์เกี'ยวข้องหลาย ๆ ด้านกับปัจจยัส่วนบุคคลจึงทาํให้ผูว้ิจ ัย               
มีความสนใจในการศึกษาวิจยัเรื'อง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นในจงัหวดัจนัทบุรี 




