
บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั� งนี� เ ป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้ดูแลเด็ก                
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  ผูว้ิจยัขอนาํเสนอ      
การสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื)อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื)อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นในจังหวดัจันทบุรี  จ ําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา                
และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที)ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  ปีการศึกษา 2555  ซึ) งประกอบด้วย ครูผูดู้แลเด็ก            
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั�ง 10 อาํเภอ มีจาํนวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 121 แห่ง และมีจาํนวนครูผูดู้แลเด็ก 
จาํนวน ทั�งสิ�น 369  คน 
 กลุ่มตวัอย่างที)ใช้ในการวิจัยครั� งนี�   ได้แก่ ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด      
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  ปีการศึกษา 2555  จาํนวน369 คน คดัเลือก      
กลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 729) ได้ครูผูดู้แลเด็ก           
ที)เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 192  คน  โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 การสร้างเครื)องมือที)ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ได ้แก่  แบบสอบถาม      
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  1 ฉบบั  แบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
 ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี)ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี)ยวกับอาย ุ        
ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
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 ตอนที�  2  แบบสอบถามเกี)ยวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็ก
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 14  ด้าน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert. 1967 : 247)  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี�  
 1.  ผูว้ิจยัขอหนงัสือ จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  เพื)อขอ     
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
 2.  ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 192 ฉบบั  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี)ยวกบัอายุ  ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์การปฏิบตัิงาน  
โดยการแจกแจงความถี)และแสดงค่าร้อยละ 
 3. การวิ เคราะห์หาค่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้ดูแลเด็ก                 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ)นในจงัหวดัจันทบุรี  ด้านปัจจยัจูงใจ       
และดา้นปัจจยัคํ�าจุน โดยหาค่าเฉลี)ย และค่าเบี)ยงเบนมาตรฐาน 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลไดด้งันี�  
 1. ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า มีอายุมากกว่า  30  ปี 
ร้อยละ 65.10  และอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี  ร้อยละ 34.90 ระดบัการศึกษาระดบัตํ)ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 
73.96  ระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 26.04  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 5 ปี ขึ�นไป ร้อยละ 61.98 น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 38.02 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามด้านปัจจยัจูงใจ  เมื)อพิจารณา      
เป็นรายดา้น  พบว่า  ครูผูดู้แลเด็กที)เป็นกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปน้อยคือ  ความสําเร็จจากการทาํงาน ลกัษณะงานที)ปฏิบติั 
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ความรับผิดชอบ และการยอมรับนบัถือ ตามลาํดบั มีเพียงดา้นความกา้วหน้าในงานที)อยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื)อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นความสําเร็จจากการทาํงาน  พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี)ย                 
จากมากไปหาน้อย สามลาํดับแรก  ได้แก่  รู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบติัหน้าที)ที)ได้รับมอบหมาย          
มีโอกาสไดใ้ช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และพอใจในความสําเร็จ
ของผลงานที)ไดป้ฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย 
สามลาํดับแรก ได้แก่ เพื)อนร่วมงานให้การสนับสนุนในผลงานที)ได้กระทาํจนสําเร็จ  การเป็น  
บุคคลหนึ)งที)มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของงานในหน่วยงานของซึ) งมีค่าเฉลี)ยเท่ากนั และผูที้)เกี)ยวขอ้ง
เห็นความสําคญัของงานที)ปฏิบติัอยู่ ดา้นลกัษณะงานที)ปฏิบติั พบว่า ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ย     
จากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  งานที)ปฏิบติัเป็นงานที)ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการ
ทาํงานอย่างเต็มที)  ลักษณะของงานที)ปฏิบติัสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือชุมชน      
และงานที)ปฏิบัติมีขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติที)ชัดเจน ด้านความรับผิดชอบ  พบว่า           
ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อ     
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  พอใจและมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานที)ได้รับมอบหมาย  หน่วยงานมีความชัดเจนในการแบ่งหน้าที)ความรับผิดชอบ  และ
ปริมาณงานที)ทาํมีความเหมาะสมต่อความรับผิดชอบของท่าน  ดา้นความกา้วหน้าในงาน พบว่า    
ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  งานที)ปฏิบติังานอยูน่ั�นทาํให้ท่าน  
มีประสบการณ์และความชาํนาญในการปฏิบติังานเพิ)มขึ�น ไดรั้บการส่งเสริมให้ไดรั้บการฝึกอบรม 
ดูงาน หรือสัมมนาเพื)อพฒันาทกัษะการทาํงาน และมีโอกาสได้เลื)อนตาํแหน่งตามความสามารถ      
ที)ปรากฏจากผลงานในหนา้ที)   
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามด้านปัจจยัคํ� าจุน เมื)อพิจารณา    
เป็นรายดา้น พบว่า ครูผูดู้แลเด็กที)เป็นกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก
ทุกด้าน โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี)ยจากมากไปน้อยคือ สถานะทางอาชีพ วิธีปกครองบงัคบับญัชา     
ความเป็นอยู ่ส่วนตวั นโยบายและการบริการ  ความมั)นคงในการทาํงาน  ความสัมพนัธ์กับ           
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื)อนร่วมงาน  สภาพการทาํงาน เงินเดือน  และโอกาสที)จะไดรั้บความกา้วหน้า  
และเมื)อพิจารณาเป็นรายดา้น  ด้านเงินเดือน ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน        
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย        
สามลาํดบัแรก  ได้แก่  สิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆที)ไดรั้บมีส่วนส่งเสริมการปฏิบติังาน  
เงินเดือนที)ไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงานที)รับผิดชอบ  และเงินเดือนที)ไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ  ด้านโอกาสที)จะไดรั้บความก้าวหน้า  พบว่า  ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย 
สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  การปฏิบติังานในตาํแหน่งงานมีโอกาสกา้วหน้าทดัเทียมกบัตาํแหน่งอื)น    
ในหน่วยงาน  ไดรั้บโอกาสให้เขา้อบรม หรือศึกษาต่อเพื)อความกา้วหนา้  ไดรั้บโอกาสในการปรับ
เงินเดือนให้สูงขึ� นอย่างเหมาะสม ด้านความสัมพนัธ์กับผู ้บังคับบัญชาและผูร่้วมงาน พบว่า            
ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้  
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก  ได้แก่  สามารถปรึกษาผูร่้วมงานเพื)อ      
แกปั้ญหาในการทาํงานได ้ ผูบ้งัคบับญัชาของให้ความสนใจและเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
บุคลากรในหน่วยงานของใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน เกื�อกูลซึ) งกนัและกนัเป็นอยา่งดี   ดา้นสถานะ
อาชีพ พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื)อพิจารณา
เป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหานอ้ย สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  การเป็นครูผูดู้แลเด็ก   
ทาํใหบุ้คคลทั)วไปในสังคมรู้สึกชื)นชมต่อท่าน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดร่้วมรักษาวฒันธรรมประเพณี
ความเป็นไทย  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดร่้วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพื)อทาํกิจกรรมที)เป็นประโยชน์
ต่อสังคม   ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน      
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย          
สามลาํดับแรก  ได้แก่  หน่วยงานมีการกาํหนดนโยบายไวอ้ย่างชัดเจน  วิธีการบริหารงานของ         
ผูบ้งัคบับญัชาสอดคลอ้งกบันโยบายที)ตั�งไว ้ และผูบ้งัคบับญัชามีการกระจายอาํนาจในการปฏิบติังาน
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูเ้กี)ยวขอ้ง ซึ) งมีค่าเฉลี)ยเท่ากนั ดา้นสภาพการทาํงาน  พบว่า ครูผูดู้แลเด็ก    
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  สามารถปฏิบติังานได้ทนัเวลาและมีคุณภาพ        
มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ  มีโอกาสร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับเพื)อนร่วมงาน       
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  พบว่า   ครูผู ้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจในการในการปฏิบัติงาน                
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย         
สามลาํดบัแรก  ได้แก่  ตนเองและครอบครัวมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี�   ครอบครัวของให้การ
สนับสนุนในการปฏิบติังาน  สามารถแบ่งเวลาการทาํงานได้อย่างเหมาะสม   ด้านความมั)นคง       
ในการทาํงาน พบว่า ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับมาก        
เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  การเดินทาง
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ไปทาํงานมีความปลอดภยั  สภาพแวดล้อมในหน่วยงานมีความเหมาะสมและเอื�ออาํนวยต่อการ
ทาํงาน  และหน่วยงานมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา พบว่า         
ครูผูดู้แลเด็กมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื)อพิจารณาเป็นรายขอ้
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี)ยจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก  ได้แก่  ผูบ้ ังคับบัญชาไม่ก้าวก่าย           
เรื) องส่วนตัวที)ไม่ เกี) ยวกับงาน ผู ้บังคับบัญชารับฟังปัญหาและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอ            
ของเสียงส่วนใหญ่  และผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามยติุธรรมและเสมอภาคในการทาํงาน   
 4. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้ดูแลเด็ก          
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี  จาํแนกตามอาย ุ     
ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน เมื)อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูผูดู้แลเด็ก  
ที)มีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานที)แตกต่างกนั  ครูผูดู้แลเด็กที)มีอายุมากกว่า 30 ปี       
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน มากกกวา่ครูผูดู้แลเด็กที)มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ทั�งดา้นปัจจยัจูงใจ
และด้านปัจจยัคํ� าจุน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที)ระดบั .05  ครูผูดู้แลเด็กที)มีระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน ที)ไม่แตกต่างกนั ทั�งดา้น
ปัจจยัจูงใจและดา้นปัจจยัคํ�าจุน ทั�งโดยรวมและรายดา้น 
 
อภิปรายผล 
 จากการวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัเห็นวา่มีประเด็นสาํคญัซึ) งควรนาํมาอภิปราย  ดงัต่อไปนี�  
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจใน การปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นปัจจยัจูงใจ เมื)อพิจารณารายดา้นโดยรวม        
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มีเพียงดา้นความกา้วหนา้ในงาน ที)อยูใ่นระดบัปานกลาง  ซึ) งสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของปรียานุช  ทองสุข (2549 : บทคดัย่อ) เรื)องปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของครู      
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจงัหวดัชลบุรี  ที)พบวา่  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมีปัจจยัจูงใจที)มีผล
ต่อการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ความกา้วหนา้ในงานมีปัจจยัจูงใจที)มีผลต่อการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่ ครูผูดู้แลเด็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น 
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานอตัราจา้งซึ) งต่อสัญญาการปฏิบติังานกบัหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น
เป็นรายปี  จึงทาํให้ครูผูดู้แลเด็กรู้สึกไม่มั)นใจในสถานภาพการปฏิบติังาน และความก้าวหน้า       
ในตาํแหน่งของตน 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจใน การปฏิบติังานของครูผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี ด้านปัจจยัคํ�าจุน เมื)อพิจารณารายด้านโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  และดา้นเงินเดือน ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความพึงพอใจ    
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โดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก  แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในรายข้อ เงินเดือน               
มีความเหมาะสมเมื)อเปรียบเทียบกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั ทั�งนี� เนื)องจากค่าครองชีพในปัจจุบนั      
สูงขึ� นอย่างรวดเร็ว แต่ครูยงัได้รับเงินเดือนเท่าเดิม และด้านโอกาสที)จะได้รับความก้าวหน้า            
ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัระดบัมาก แต่มีเพียง 2 รายขอ้ 
ที)ครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ การได้รับโอกาส         
ให้ปรับเปลี) ยนตําแหน่งงานใหม่  ๆ และการได้รับโอกาสจากผู ้บังคับบัญชาในการสอบ             
เลื)อนตาํแหน่งที)สูงขึ�น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเกษม  คาํศรี (2547 : 79) เรื)องความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี  ผลการวิจยัพบวา่ 
ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื)อพิจารณารายด้าน       
อยู่ในระดบัมาก  ทั�ง  9  ดา้น เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี)ย คือ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความสําเร็จ     
ในงาน  ด้านนโยบายและการบริหาร  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื)อนร่วมงานและผูบ้งัคับบญัชา       
ดา้นสภาพของการทาํงาน  ส่วนดา้นเงินเดือนนั�นขา้ราชการครูมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 3. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้ดูแลเด็ก          
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามปัจจยั      
ส่วนบุคคล อภิปรายไดว้า่ ครูผูดู้แลเด็กที)มีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานที)แตกต่างกนั
ทั�งดา้นปัจจยัจูงใจและดา้นปัจจยัคํ�าจุน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  ซึ) งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
ภาวติา  พรมสีดา  (2556 : บทคดัยอ่)  เรื)องความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา จาํแนกตามอาย ุพบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05   
  ปัจจยัส่วนบุคคลของครูผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด้านระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานที)แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานที)ไม่แตกต่างกัน      
ทั�งดา้นปัจจยัจูงใจและดา้นปัจจยัคํ�าจุน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของประพนัธ์  ทองสีดาํ (2547 : 104) 
เรื) องปัจจยัที)มีผลต่อการปฏิบติังานของผูดู้แลเด็ก สังกัดกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูดู้แลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที)มีระดับการศึกษาต่างกัน         
มีพึงพอใจต่อการปฏิบติังานที)ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปัญญา  นามธรรม 
(2551 : บทคดัย่อ)  เรื)องความพึงพอใจในการปฏิบติังานและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูอตัราจา้งสังกัดสํานักงานเขตพื�นที)การศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า     
ครูอตัราจา้งในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที)การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ที)มีประสบการณ์ต่างกนั
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ทั�งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ�าจุนโดยรวมไม่แตกต่างกนั   

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรไดรั้บการส่งเสริมให้ไดรั้บการฝึกอบรม ดูงาน 
หรือสัมมนาเพื)อพฒันาทกัษะการทาํงาน พฒันาศกัยภาพของครูผูดู้แลเด็กอยูเ่สมอ เพื)อให้การปฏิบติังาน
ใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิ)งขึ�น  
 2. ครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรได้รับโอกาสที)จะได้รับความก้าวหน้า           
โดยเฉพาะการไดรั้บโอกาสใหป้รับเปลี)ยน ตาํแหน่งงานใหม่ ๆ เพื)อใหมี้ความมั)นคงในอาชีพของตน 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั/งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัที)มีผลต่อการปฏิบติังานของครูผูส้อนในระดบัอื)น และสังกดั
หน่วยงานอื)น ๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื)อพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 




