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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยจ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การท�ำงาน โดยน�ำทฤษฎีแรงจูงใจของ Alderfer ซึ่งแบ่งแรงจูงใจไว้ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการด�ำรงชีวิต ด้านสัมพันธภาพ ด้านความเจริญก้าวหน้า การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
= 0.90 และค่าความเชื่อมั่น = 0.964 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test) เพื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนทางเดียว ส�ำหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง ก�ำหนดนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความแตกต่าง จึงวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเป็นรายคู่ต่อไป
*
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ผลการวิจัยพบว่า
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ด้าน มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.32) เมื่อจัดล�ำดับพบว่า แรงจูงใจ
ด้านสัมพันธภาพมีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก (μ = 4.39) รองลงมาคือ ด้านการด�ำรงชีวิต
มีผลระดับมาก (μ = 4.36) และด้านความเจริญก้าวหน้า มีผลระดับมาก (μ = 4.28) ตามล�ำดับ
2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจแต่ละด้านมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลปรากฏว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน; ครูผู้ดูแลเด็ก; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract
The objectives of this research are: 1) to study the motivation of the performance
of duties by the child-care teachers of the child development center under the local
administrative organization of Bang Phae District, Ratchaburi Province, and (2) to compare
the motivations of their performance of duties according to gender, age, education level,
and work experience, respectively. The research is based on Alderfer's motivation theory
which divides motivation into 3 areas: life, relationship, and progress using the survey
research method. The population consisted of a total of 50 child care teachers of the
child development center under the local administrative organization of Bang Phae District,
Ratchaburi Province and questionnaires were used for data collection. The Item Objective
Congruence (IOC) index of the questionnaires was 0.90 and its reliability was 0.964. Data
were analyzed by descriptive and inferential statistics namely t-test and F-test to determine
the value, while the one-way ANOVA was used for the comparison of differences.
The statistical significance was set to 0.05 and if any difference was found, pairwise
comparison was analyzed.
The research findings revealed that:
1. All the three areas of motivation influenced the performance of duties of the
child care teachers at the child development center at a high level (μ = 4.32). By ranking
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the factors in the descending order, it revealed that motivation in the area of relationship
showed the highest level of effect on the performance of duties (μ = 4.39), followed
by motivation in the area of living which showed a high level of effect (μ = 4.36) and
motivation in the area of progress which also showed a high level of effect (μ = 4.28).
2. The result of the comparison of each motivation factor for the performance
of duties by the child care teachers under the local administrative organization of Bang
Phae District, Ratchaburi Province showed that difference in gender, age, education
level, and work experience caused difference in the motivation of their performance of
duties, but did not meet the statistically significant level of 0.05.
Keywords: motivation for the performance of duties; child care teacher; child development
center

1. บทน�ำ

การจัดการศึกษาในท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานท�ำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นและด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 (2542) ที่มุ่งพัฒนาความเจริญเติบโต
สู่ส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยบัญญัติในมาตรา 54
และมาตรา 250 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 (2560) ก�ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด การศึ ก ษาตามความเหมาะสม
ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษาภายในท้องถิน่ โดยมีเป้าประสงค์ดา้ น
การศึกษาปฐมวัย ด้วยแนวคิดหลักทีว่ า่ เด็กปฐมวัย
ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการ
เคลือ่ นไหว สุขภาวะทางกาย มีความพร้อมอารมณ์
สติปญั ญา สังคม ลักษณะนิสยั ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามหลั ก วิ ช าการ เต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย (ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560)
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นจุดเริม่ ต้นด้านการเรียนรูช้ วี ติ
ของเด็ ก ปฐมวั ย ตามแนวคิ ด ของนั ก จิ ต วิ ท ยา
ที่ว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ขวบ เป็นช่วง
ส�ำคัญของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่า
ทุกช่วงอายุ ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการ
วางพืน้ ฐานทักษะให้แก่เด็ก (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์,
2550) ให้เด็กมีความพร้อมในการพัฒนาในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป
การดู แ ลเด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง 2-5 ปี นั้ น
มีหน่วยงานเปิดรับการเลี้ยงดูและพัฒนาความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติ
ปั ญ ญา คื อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยการดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด
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ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา และลักษณะนิสยั
เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก สู ่ ค วามเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
คุณค่า และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ดังนั้น บุคคลผู้ดูแลเด็กเล็ก
หรือครูผู้ดูแลเด็กจึงต้องให้ความส�ำคัญในเรื่อง
คุณสมบัติ ต้องได้รบั คัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลตาม
หลักเกณฑ์ให้ปฏิบัติหน้าที่อบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเล็กมีความพร้อม
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฉะนั้ น บทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้องรับผิดชอบ รักเด็ก อุปนิสัย
อ่ อ นโยน จิ ต ใจโอบอ้ อ มอารี มี ค วามยุ ติ ธ รรม
มีลกั ษณะเป็นผูน้ าํ ให้การดูแลเด็กเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ตัง้ แต่พนื้ ฐานเริม่ ชีวติ ของเด็ก เพือ่ เสริมสร้างบุคลิก
ที่ดีให้กับเด็กเปรียบเสมือนการวางรากฐานของ
ประเทศ
หน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก 1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก
ตั้ ง แต่ รั บ เด็ ก จากผู ้ ป กครองจนกระทั่ ง ส่ ง คื น
ผูป้ กครอง 2) จัดกิจกรรมประจ�ำวัน เพือ่ พัฒนาการ
และเตรียมความพร้อมให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง มีพฒ
ั นาการทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม สติปญ
ั ญา และลักษณะนิสยั โดยจัดกิจกรรม
กลางแจ้ง ในร่ม และมุมกิจกรรม เช่น มุมหนังสือ
มุมศิลปะ มุมดนตรี ฯลฯ 3) ปลูกจิตสํานึกความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์การปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีน�้ำใจ ฯลฯ
4) ดูแลความปลอดภัย การรักษาความสะอาด
ภายในและภายนอกอาคารของศูนย์ 5) ให้เด็กยืน
เคารพธงชาติ ร่วมพิธีทางศาสนา 6) สํารวจรายชื่อ
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เด็ ก ที่ เข้ า รั บ การเลี้ ย งดู ป ระจ� ำ วั น เยี่ ย มเยี ย น
ผูป้ กครองและเด็กในกรณีทเี่ ด็กไม่มาเรียนเกิน 3 วัน
และกรณีปัญหาอื่นๆ 7) จัดเตรียมสถานที่เรียน
จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน เน้นวัสดุทมี่ ใี นท้องถิน่
จัดอาหารเสริม น�้ำดื่ม น�้ำใช้ บันทึกการสอนและ
หรื อ บั น ทึ ก ประจ� ำ วั น ตั ว เด็ ก ตลอดจนจั ด ท� ำ
ทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 8) จัดท�ำบัญชี
รายรับรายจ่ายตามโครงการหาอาหารเสริม (นม)
ส�ำหรับเด็ก 9) จัดท�ำบัญชีรายการอาหารกลางวัน
รายเดือน และ 10) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2553) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นแนวคิดทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์กล่าวถึง หลักวิชามนุษย์วิทยา
สังคมวิทยา และจิตวิทยา ให้ความส�ำคัญและความ
เอาใจใสต่ อ ความรู ้ สึ ก หรื อ เจตคติ ข องบุ ค คล
ในองค์กรต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
ท� ำ งานให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น แรงจู ง ใจ
จัดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ในการบริหารองค์การ
เนื่องจากองค์การบรรลุเป้าหมาย ประสบความ
ส�ำเร็จได้ ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในองค์การนั้น
มีแรงจูงใจการท�ำงาน เกิดความพึงพอใจในการ
ท� ำ งาน ตามแนวคิ ด ที่ เ สนอโดย Frederick
Herzberg (1967) เรื่อง ปัจจัยจูงใจที่กระตุ้นให้
อยากท�ำงานส�ำเร็จ ก้าวหน้าในชีวิต มีความรู้สึก
ทางบวกต่องาน ผลปฏิบัติงานมีคุณภาพ อันเป็น
พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาองค์ ก าร และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็น
สถานศึกษา มีการจัดการเตรียมความพร้อมและ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
และระดั บ ชั้ น อนุ บ าล ด้ ว ยศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
มี นั ก เรี ย นเพิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น มี โ ครงการกิ จ กรรม
หลากหลาย ในขณะที่อัตราก�ำลังครูไม่เพียงพอ
ขาดงบประมาณส�ำหรับการจัดสรรต�ำแหน่ง ตาม
อัตราส่วนครูผู้ดูแลเด็ก 1 คนต่อนักเรียน 20 คน
(ส�ำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) ในปีการศึกษา 2563
ท� ำ ให้ ค รู ต ้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก มากขึ้ น
ส่วนหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายอืน่ ทีค่ รูผดู้ แู ลเด็กได้มี
การมอบหมายนอกเหนื อ จากงานหลั ก เช่ น
เป็นฝ่ายวิชาการต้องรับภาระในการจัดท�ำแผน
ปฏิบตั งิ านเข้าร่วมประชุมบ่อยครัง้ งานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสถานศึกษา
จึงมีความสนใจว่า แรงจูงใจการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เพื่ อ น� ำผลที่ ไ ด้ รั บ มาใช้ เ ป็ น แนวทางพั ฒ นาการ
บริหารครูผู้แลเด็กเล็กให้มีศักยภาพการเรียนการ
สอนประสิ ท ธิ ภ าพสามารถเป็ น แบบอย่ า งและ
ถ่ า ยทอดความรู ้ สู ่ เ ด็ ก เล็ ก อย่ า งมี คุ ณ ภาพตาม
เป้าหมายการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านของครูผดู้ แู ลเด็ก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดยน�ำ Existencerelatedness growth theory หรือ E.R.G. Theory
ของ Alderfer (1972) จ�ำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการ
ด�ำรงชีวิต (Existence need) ด้านสัมพันธภาพ
(Relatedness need) ด้านความเจริญก้าวหน้า
(Growth need) ด�ำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงส�ำรวจ (Survey Research) ประชากรคือ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
จ�ำนวน 50 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยคุณภาพเครือ่ งมือมีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) = 0.90 และค่าความเชือ่ มัน่
(Reliability) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา
(α) = 0.964 การวิเคราะห์ผลใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่อแสดงจ�ำนวน (n) ร้อยละ (%) ระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กด้วยคะแนน
เฉลี่ย (Mean: μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐาน
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ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความ
แตกต่าง จึงจ�ำแนกรายคู่ด้วยวิธี LSD.

4. สรุปผลการวิจัย

จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครูผดู้ แู ลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า คุณลักษณะ
เฉพาะบุ ค คลของครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 88 อายุระหว่าง 31-40 ปี
ร้อยละ 50 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 78
ประสบการณ์การท�ำงานต�ำ่ กว่า 5 ปี และ 5 ปีขนึ้ ไป
อย่างละเท่ากันคือ ร้อยละ 50 และพบแรงจูงใจ
โดยภาพรวม มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กในระดับมาก (μ = 4.32) เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล�ำดับ
ได้ ดั ง นี้ แรงจู ง ใจด้ า นสั ม พั น ธภาพมี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบตั งิ าน (μ = 4.39) รองลงมาคือ ด้านการด�ำรง
ชีวิต (μ = 4.36) และด้านความเจริญก้าวหน้า
(μ = 4.28) และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
พบว่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานที่
ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่า ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้อง
รับผิดชอบงานอื่นตามความจ�ำเป็นของแต่ละศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คือ ต้องรับผิดชอบงานครัว ท�ำความ
สะอาด ธุรการ งานบัญชี และส่วนใหญ่อายุครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กมีอายุระหว่าง 31-40 ปี เนื่องจาก
ศูนย์เด็กเล็ก ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สัมพันธ์กับ
ผู ้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 78)
นอกจากนี้ ยั ง สั ม พั น ธ์ กั บ ประสบการณ์ ท� ำ งาน
ระหว่าง 5-10 ปี จึงมีจ�ำนวนมากกว่าช่วงอายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงานอื่น
กล่าวคือ ในการด�ำเนินงานด้านการดูแลเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากได้รับ
โอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากส่วนราชการ
ต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา แต่ละแห่ง
มีมาตรฐานต่างกัน แม้มีการก�ำหนดมาตรฐาน
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก โดยมีแนวทาง 6 มาตรฐาน ซึ่งด้าน
บุคลากรเป็น 1 ใน 6 ครูผู้ดูแลเด็กเล็กจึงต้อง
คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ ต้องท�ำความเข้าใจ
อย่างดี เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
ต้องได้รับการฝึกพัฒนาความรู้ต้องกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตอีกด้วย
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของครูผดู้ แู ล
เด็ ก ท� ำ ให้ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า แรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน
มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ของมนต์สิงห์ ไกรสมสุข (2552) เรื่องแรงจูงใจ
ในการท�ำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบว่า แรงจูงใจในการท�ำงานของครู
ในโรงเรียนคาทอลิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และผลการศึกษาของพรศิลป์ ศรีเรืองไร (2553)
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ
ผ่องศรี พันธ์นาสี (2555) วิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นเขตอ� ำ เภอโคกสู ง สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ดังที่กล่าว
แล้วว่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของครูผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นหญิง อายุระหว่าง 3140 ปี การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ ว ยเหตุ
จึ ง ต้ อ งการแรงจู ง ใจทั้ ง ด้ า นความสั ม พั น ธภาพ
ด้านการด�ำรงชีวติ และความเจริญก้าวหน้าด้วยกัน
ทั้งสิ้น เช่น แรงจูงใจด้านสัมพันธภาพ มีความ
ต้องการในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมคิด และร่วมปฏิบตั งิ าน
เพื่ อ ให้ ง านของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บรรลุ ต าม
เป้าหมายการได้รบั ความไว้วางใจในการท�ำงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ฯลฯ หรือแรงจูงใจด้านการด�ำรงชีวติ
ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการ
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนทีเ่ ป็นไปอย่างยุตธิ รรมการมีสว่ น
ร่วมรับรูน้ โยบายในการบริหารงานของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กรวมทั้งแรงจูงใจ ด้านความเจริญก้าวหน้า
ต้องการได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

139

ปฏิบตั งิ าน เพือ่ มีโอกาสแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เหตุผลเหล่านี้ จึงท�ำให้ครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่างต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นสังกัด เป็นผูก้ ำ� หนด
ให้มีปัจจัยแรงจูงใจที่ช่วยส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงาน
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อจัดล�ำดับแรงจูงใจ
มีผลต่อการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านสัมพันธภาพ
มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าทุกด้าน สอดคล้องกับผลการ
วิ จั ย ของกั ง วาน ชํ า นาญ (2554) ที่ วิ จั ย เรื่ อ ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม
ศึกษาในจังหวัดชลบุรี เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในหน่ ว ยงาน
เป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
บงกชธร เพิกนิล (2550) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจ
ในการปฏิ บัติง านของครู โรงเรี ย นสั ต หี บ สั ง กั ด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขต 3
พบแรงจู ง ใจรายด้ า นคื อ ความต้ อ งการความ
สัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะ
ครูผู้ดูแลเด็กต้องการยอมรับนับถือ ยกย่อง ชื่นชม
ทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และสังคม
นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแรงจูงใจที่เกิดความ
ภูมิใจ มีก�ำลังในการปฏิบัติงาน เป็นการยืนยัน
ถึงความสามารถ เกิดความเชื่อมั่นตนเอง ท�ำให้
ผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้จงึ ท�ำให้ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จึงให้คะแนน
ความสัมพันธภาพในระดับมากนั่นเอง

140 Dhammathas Academic Journal

ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจแต่ละด้าน
มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปรากฏว่า เพศต่างกัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุวนีย์ ฤทธิ์ถาพรม (2555) เรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ครูที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กเล็กทั้งเพศชายและ
เพศหญิ ง เมื่ อ เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็กแล้วล้วนต้องท�ำความเข้าใจขอบเขตความ
รับผิดชอบ และเงื่อนไขการท�ำงานเป็นอย่างดีแล้ว
จึงท�ำให้เพศต่างกันมีแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจแต่ละด้าน
มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปรากฏว่า อายุตา่ งกัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษา
ของมูหมั มัดมูฟตี ดือราแม (2560) เรือ่ ง สภาพและ
ปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด
ยะลา พบว่า สภาพการบริหารบุคคล โดยจ�ำแนก
ตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พึ่งได้รับโอนภารกิจจากหน่วยการศึกษา
ส่วนกลาง ครูที่เข้ามาส่วนใหญ่มีอายุใกล้เคียงกัน
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อยู่ในวัยเดียวกัน จึงท�ำให้มีความต้องการหรือ
แรงจูงใจไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจแต่ละด้าน
มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปรากฏว่า ระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของพรศิลป์ ศรีเรืองไร
(2553) ศึกษาเรือ่ งปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ครูผู้สอนมีวุฒิ
การศึกษาแตกต่างกัน มีจูงใจในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบาย
ได้ว่า ครูผู้ดูแลเด็กเล็กส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี เป็ น ระดั บ เดี ย วกั น จึ ง มี แรงจู ง ใจ
ที่ ต ้ อ งการส� ำ หรั บ พั ฒ นาความเป็ น อยู ่ ข องตน
ไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจแต่ละด้าน
มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปรากฏว่าประสบการณ์
ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่าง
กั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สอดคล้องกับการศึกษาของโกมล บัวพรหม (2553)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ที่ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะการปฏิบัติงาน
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ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ขอบเขตงานมีลักษณะเป็น
งานประจ�ำ  (Routine) แม้มีประสบการณ์ต่างกัน
แต่ไม่ทำ� ให้แรงจูงในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันไปได้

6. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�ำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจยั
ที่พบแรงจูงใจ ด้านสัมพันธภาพ (Relatedness
Need) มีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจมากกว่าทุกด้าน
จึงขอเสนอแนะว่า ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และคณะผู ้ บ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งต่อไปต้องรองรับภารกิจการโอนการศึกษาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรมการฝึกอบรม เพือ่ เครือ่ งมือสร้าง
ความสัมพันธ์ ก่อก�ำเนิดเครือข่ายชมรมครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก หรือมีการก่อตั้งสมาคมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ประจ�ำท้องถิน่ ทัง้ ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ระดับ
ต�ำบล ตามสรรพก�ำลังของท้องถิ่นนั้น ตลอดจน
การจัดกิจกรรมสัมพันธไมตรี 3 ฝ่ายคือ ผู้บริหาร
องค์กร ผู้ปกครองเด็ก และครูผู้แลเด็กเล็ก เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ โดยส่งเสริม
ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย
ได้ ด ้ ว ยความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในขณะที่ ด ้ า นการ
ด�ำรงชีวิต (Existence Need) จัดเป็นแรงจูงใจ
ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก
ในระดับมากเช่นกันจึงขอเสนอแนะว่า ต้นสังกัดคือ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท�ำหน้าที่เป็น
เจ้ า ภาพหลั ก โดยผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เป็นเจ้าภาพรองในการก�ำหนดเชิงนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการด�ำเรงชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น ควบคู ่ กั บ การมี ค วามสุ ข ในการท� ำ งาน
โดยอาจก�ำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การก�ำหนดค่าตอบแทน (Pay)
ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน เช่น นโยบายในเรือ่ ง
ค่าตอบแทน เงินรางวัลพิเศษ สวัสดิการไม่ใช่ตวั เงิน
เช่น ค�ำติชม การยอมรับในผลงาน ฯลฯ ทั้งโดยอยู่
ภายใต้กรอบความเป็นธรรมทีส่ อดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่าง
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ตัวเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจ ท�ำให้ระบบค่าตอบแทน
มีคุณค่า สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น
1.2 มีความมัน่ คงในงาน หมายความ
ว่ามีการจ้างงานทีม่ นั่ คง ต่อเนือ่ งตลอดเวลาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ควรตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริม
ความสุข การสร้างความพึงพอใจในงาน และผล
ตอบแทนได้รบั จากงานทีม่ นั่ คง ทัง้ นีเ้ พราะผลเหล่า
นีม้ กั ส่งต่อถึงความส�ำเร็จในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
1.3 การเพิม่ คุณค่าในงาน เพือ่ สร้าง
		
แรงจูงใจ ด้วยการพัฒนารูปแบบงานให้มรี ะดับทีส่ งู
ขึ้น โดยมอบหมายงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น
เป็นระบบ เป็นทางการสร้างคุณค่าให้งานและ
สร้างสรรค์ มีหลักประกัน สวัสดิการในยามป่วยไข้
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การสร้างสภาพแวดล้อมในงาน การพัฒนางาน
อย่างเป็นอิสระ ปราศจากความกดดันทุกรูปแบบ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบ
การสร้ า งเสริ ม สั ม พั น ธภาพระหว่ า งครู ผู ้ ดู แ ล
เด็กเล็ก กับตัวเด็กเล็ก และผู้ปกครอง รวมทั้ง
ผู ้ บ ริ ห ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 ควรศึกษาระบบการจัดสวัสดิการ
เพือ่ ส่งเสริมการด�ำรงชีวติ (Existence Need) ของ
ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กทีส่ งั กัดองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
2.3 ควรมีการวิจัย การพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ ง านของครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก และหรื อ การ
พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ส�ำหรับรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
สูท่ อ้ งถิน่ ตามนโยบายรัฐบาลด้านการกระจายอ�ำนาจ

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

การวิจัยนี้พบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่ อ การสรรค์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี หรือท้องถิน่ อืน่ ๆ ด้วย
กล่าวคือ แรงจูงใจด้านการด�ำรงชีวิต (Existence
Need) ด้านสัมพันธภาพ (Relatedness Need)
ด้ า นความเจริ ญ ก้ า วหน้ า (Growth Need)
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สู่ความเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา อุปนิสัยเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการเต็มตามศักยภาพ ระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเข้าสู่การศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอี ก ทั้ ง ข้ อ ค้ น พบนี้
ยังได้เสนอแนะแนวทางส�ำหรับการก�ำหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการ กิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่ เครือ่ งมือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายชมรมครูผดู้ แู ล
เด็กเล็ก หรือมีการก่อตั้งสมาคมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ประจ� ำ ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง อาจเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องรับโอนภารกิจ
ด้ า นการจั ด การการศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังแสดง
เป็นโมเดลได้ดังนี้

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)
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