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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวอย่าง ได้แก่  

ครูผู้ดูแลเด็ก จ�านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านองค์ประกอบ

บรรยากาศองค์การ เท่ากบั 0.95 และค่าความเชือ่มัน่ด้านขวญัและก�าลังใจในการปฏิบตังิาน เท่ากบั 0.97 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

พหุคูณ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผลของการศกึษาระดบัองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ของครผูู้ดแูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2. ผลการศึกษาระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การกับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

 4. ผลการศึกษาองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย ด้านการเปิดโอกาสให้

เรยีนรูโ้ดยการทดลอง และด้านโครงสร้างองค์การ ส่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถพยากรณ์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การได้ร้อยละ 48.80 

โดยรวมได้ร้อยละ 48.80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

Abstract

 The purpose of this research was to study  the elements of organization environments  

affecting work morale of child-care teachers in child development center under Subdistrict Administrative 

Organization in Chachoengsao province. The samples were 186 child-care teachers under Subdistrict  

Administrative Organization in Chachoengsao province. The research instrument was a five-point rating scale 

questionnaire with the level of reliability for the elements of the organization environments at 0.95 and for 

work morale at 0.97. The statistics used in the data analysis consisted of mean, standard deviation, Pearson’s 
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product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis (stepwise regression).

 The research findings were as follows:

 1) The level of  the elements of the organization climate of child-care teachers in early childhood 

development center Chachoengsao province as whole was at a high level.

 2) The level of  the work morale of child-care teacher in early childhood development center as 

whole was at a high level.

 3) The relationship of the elements of the organization climate and work morale of child-care 

teacher development center had a moderately positive relationship with the teachers’ satisfaction on work 

performance at the. statistically significant level of .05.

 4) The elements of organization climate, the clarity of goals and policies, the opportunity to learn 

by trial, and organization structure which affected work morale in the early childhood development center 

could be used to predict  work morale in the early childhood development center at 48.80% on work  

performance at the statistically significant level of .05.

Keywords:  Elements of Organization Climate, Work Morale

บทน�า

  

 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา

เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้เด็กปฐมวัย ได้รับ 

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย

มุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กปฐมวัยมีความรู ้ ความเข้าใจและตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการเลี้ยงดู การสร ้างประสบการณ์  

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น 2553) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 ก�าหนดให้การศกึษาเป็นเครือ่งมอืส�าคัญ

ในการพัฒนาคนโดยสาระส�าคัญ คือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูป

ระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยให ้มี เอกภาพในเชิงนโยบายและมี 

ความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอ�านาจไปสู ่

เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา และให้

มีอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแลจากรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 283 วรรค

สามและ 289 วรรคสอง ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (9), 17 (6), 18 และ 19 ให้องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่ทกุรปูแบบมอี�านาจและหน้าทีจ่ดัการศกึษา ซึง่

เป็นการจัดบริการสาธารณะอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (ศิริกาญจน์  จิระภคญาดา 

2553) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศกึษาธกิาร 

2545) มาตรา 41 ระบุให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 

ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายใน

ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กมี

บทบาทในการจัดกิจกรรม จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ

การอบรมเล้ียงดูเด็กในการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้

รับการพัฒนาสูงสุด (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2546)

 ในการบริหารจัดการองค์การ บุคลากรภายใน

องค์การจัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดและองค์การที่มี

ศักยภาพจ�าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่จะ

น�าไปสู่บรรยากาศองค์การที่ดี องค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การจะเป็นความรูส้กึของผูป้ฏบิตังิานต่อลกัษณะทีม่อง

เห็นได้ขององค์การ จะมีอิทธิพลต่อการก�าหนดพฤติกรรม

และทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิาน (Litwin and Stringer 1968) 

ดังนั้นองค์การใดที่มีองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ 

เอือ้อ�านวยต่อการปฏิบตังิาน จะท�าให้บคุคลท�างานได้อย่าง

มีความสุข โดยองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อ

การท�างาน ต้องเป็นองค์ประกอบบรรยากาศองค์การท่ีมี
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ความอบอุน่ ให้การสนบัสนนุ มคีวามรบัผดิชอบ มรีางวลัใน

การท�างาน แก้ไขความขัดแย้ง มคีวามสามคัคกีลมเกลยีวกนั 

มโีครงสร้างทีย่ดืหยุน่ มมีาตรฐานการปฏบิตังิาน ซ่ึงเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่

ดีนอกจากนี้ ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานก็เป็นองค์

ประกอบที่มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานในองค์การอย่าง

มาก ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550  

และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจ พ.ศ. 2542 ล้วนมีบทบาทที่ส�าคัญในการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น โดยองค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและ

พฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในทกุๆ ด้าน เพือ่ให้เดก็ได้รับการ

พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน บุคลากรที่

เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

จะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรม 

เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการส�าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูก

ต้อง ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 

โดยให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 2553)

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ท�าให้เกดิปัญหาการปฏิบตัิ

งานของครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ และยงัมปัีญหา

เกีย่วข้องกบัการบรหิารงานในหน่วยงานซึง่มสีาเหตทุีส่�าคัญ

หลายประการ คอื โครงสร้างองค์การทีย่งัไม่ชดัเจนและเป็น

ระบบ ความไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยในต�าแหน่งหน้าที่ 

การงาน ด้านระบบการให้รางวัล โดยเฉพาะการพิจารณา

ความดคีวามชอบ การเลือ่นขัน้/เลือ่นต�าแหน่งความไม่เป็น

ธรรมและความไม่เท่าเทียมในระบบบริหารงานบุคคล  

การพัฒนาส่งเสริมด้านต่างๆ ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากร 

การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงความสามารถ ความขัดแย้ง

ภายในองค์การ และขาดแคลนบุคลากรทางด้านการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงผู้น�าด้านมาตรฐานงานยังไม่ต่อเน่ืองและ

ไม่เป ็นระบบ ครูผู ้ดูแลเด็กมักถือประโยชน์ส ่วนตน 

ในการปฏิบัติงานมากกว่าที่ท�างานด้วยใจรัก การขาดความ

รับผิดชอบของครูผู้ดูแลเด็ก (ศิริกาญจน์  จิระภคญาดา 

2553)   

 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัย

จงึมคีวามสนใจว่าองค์ประกอบบรรยากาศองค์การส่งผลต่อ

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม่  

เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู ้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล หรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง หาแนวทางในการพฒันา

ปรับปรุงองค์ประกอบบรรยากาศองค์การและสร้างเสริม

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กให้ดีขึ้น 

ซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลต่อองค์การ 

ส่งผลกบัเดก็ทีเ่ป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่า และมคีวามส�าคญั

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับขององค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค ์การบริหารส ่วนต�าบลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาระดับของขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

บรรยากาศองค์การกับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบบรรยากาศองค์การท่ี

ส่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของคผูด้แูลเดก็

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ ครผููด้แูลเดก็

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2557 สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล 76  แห่ง จาก 11 อ�าเภอ จ�านวน 358 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 

1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2545) ได้ขนาดกลุ่ม



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(2): ก.ค.-ธ.ค. 255848

ตัวอย ่างจ�านวน 186 คน จากนั้นผู ้วิจัยได ้ก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร และท�าการสุ่ม 

แบบแบ่งชั้น (Stratification Sampling) โดยใช้อ�าเภอ 

เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ให้ได้จ�านวนครบตามที่ก�าหนดไว้

ในแต่ละอ�าเภอ  

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

     จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกตามรายอ�าเภอ

4 
ส่งผลกับเด็กที่เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า  และมี ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับขององค์ประกอบ
บรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาระดับของขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การกับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ
ที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของคผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2557 สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 76  แห่ง จาก 11 อ าเภอ จ านวน 
358 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ตาราง

ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2545)     
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 186 คน จากนั้นผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร และท า
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratification Sampling) โดยใช้
อ าเภอเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ให้ได้จ านวนครบตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละอ าเภอ   

 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลใน    
              จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกตามรายอ าเภอ 

 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก 

แห่ง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 อ าเภอเมือง 18 60 31 
2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 9 49 25 
3 อ าเภอบางคล้า 7 24 13 
4 อ าเภอบางปะกง 6 24 13 
5 อ าเภอบ้านโพธิ์ 12 22 12 
6 อ าเภอพนมสารคาม 6 36 19 
7 อ าเภอราชสาส์น 3 11 6 
8 อ าเภอสนามชัยเขต 5 69 35 
9 อ าเภอแปลงยาว 3 10 5 
10 อ าเภอท่าตะเกียบ 2 49 21 
11 อ าเภอคลองเขื่อน 5 12 6 

รวม 76 358 186 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

 ตอนท่ี 2 องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ 

โดยท�าการสังเคราะห์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ  

6 ด้าน คือ 1) ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย  

2) โครงสร้างองค์การ 3) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  

4) การเปิดโอกาสให้เรยีนรูโ้ดยการทดลอง 5) การสนบัสนนุ

ในการปฏิบัติงาน และ 6) ความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอนท่ี 3 ขวัญ

และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยท�าการสังเคราะห์องค์

ประกอของขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน ม ี9 ด้าน คอื 

1) สภาพการปฏิบัติงาน 2) ความเพียงพอของรายได้  

3) ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน 4) ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 5) การติดต่อ

สื่อสาร  6) การยอมรับนับถือ 7) ความม่ันคงปลอดภัย  

8) โอกาสความก้าวหน้า และ 9) ความพงึพอใจในหน่วยงาน  

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลู ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู ถงึนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และส่งแบบสอบถามด้วยตัวเองบางส่วนและ

บางส่วนได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ รวมจ�านวน 186 

ชุด พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล และขอความ

อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุ

ชือ่ไว้หน้าซอง เมือ่กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถามเสรจ็แล้ว

ให้น�าแบบสอบถามใส่ซองเปล่าที่ติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง

ผูว้จิยัไว้แล้ว และขอความกรณุาส่งคนืแบบสอบถามภายใน 

2 สัปดาห์
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานองค์ประกอบบรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแด็กใน         

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

5 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ต อ น ที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ  
โดยท าการสังเคราะห์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ 6 
ด้าน คือ  1) ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย 2)
โครงสร้างองค์การ 3) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล 4)
การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง  5) การ
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน และ 6) ความอบอุ่นในการ
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 3 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยท าการ
สังเคราะห์องค์ประกอของขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มี 9 ด้าน คือ 1) สภาพการปฏิบัติงาน 2) 
ความเพียงพอของรายได้ 3) ความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 5) การติดต่อสื่อสาร  6) การยอมรับนับ

ถือ 7) ความม่ันคงปลอดภัย 8) โอกาสความก้าวหน้า  
และ 9) ความพึงพอใจในหน่วยงาน  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่งแบบสอบถามด้วยตัวเอง
บางส่วนและบางส่วนได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
รวมจ านวน 186 ชุด พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุชื่อไว้หน้าซอง เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วให้น าแบบสอบถามใส่ซอง
เปล่าที่ติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไว้แล้ว และขอ
ความกรุณาส่งคืนแบบสอบถามภายใน 2 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานองค์ประกอบบรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแด็กใน          
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ 
กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 186) 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย (X1) 4.23 .56 มาก 5 
2. โครงสร้างองค์การ (X2) 4.32 .55 มาก 2 
3. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (X3) 4.22 .51 มาก 6 
4. การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) 4.34 .48 มาก 1 
5. การสนับสนุนการปฏิบัติงาน (X5) 4.27 .53 มาก 4 
6. ความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน (X6) 4.28 .65 มาก 3 

ภาพรวม 4.28 .43 มาก  
 

  
 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า องค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.28)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  

เรียงล�าดับค ่าเฉลี่ยจากมากไปน ้อยตามล�าดับ คือ  

การเปิดโอกาสให้เรยีนรูโ้ดยการทดลอง ( =4.34) โครงสร้าง

องค์การ ( =4.32) ความอบอุน่ในการปฏบิตังิาน  ( =4.28) 

ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื การยกย่องชมเชยและให้

รางวัล ( =4.22) 

ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา          

  เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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 จากต าร า ง ที่  2 พ บว่ า  อ งค์ ป ร ะกอบ
บรรยากาศองค์การ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อยตามล าดับ คือ การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการ
ทดลอง ( ̅ = 4.34) โครงสร้างองค์การ ( ̅ = 4.32) 
ความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน  ( ̅= 4.28) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การยกย่องชมเชยและให้รางวัล       
( ̅ = 4.22)  

 
ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา         
   เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 186) 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. สภาพการปฏิบัติงาน (Y1) 4.21 .60 มาก 7 
2. ความเพียงพอของรายได้ (Y2) 4.01 .56 มาก 9 
3. ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน (Y3) 4.28 .56 มาก 4 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (Y4) 4.41 .48 มาก 1 
5. การติดต่อส่ือสาร (Y5) 4.23 .52 มาก 6 
6. การยอมรับนับถือ (Y6) 4.17 .53 มาก 8 
7. ความมั่นคงปลอดภัย (Y7) 4.38 .50 มาก 2 
8. โอกาสความก้าวหน้า (Y8) 4.27 .60 มาก 5 
9. ความพึงพอใจในหน่วยงาน (Y9) 4.34 .53 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 4.25 .41 มาก  
 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 

อันดับ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ( ̅ = 4.41) ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
( ̅ = 4.38) ด้านความพึงพอใจในหน่วยงาน ( ̅ = 4.34) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเพียงพอของ
รายได้ ( ̅ = 4.01)  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู ่ในระดับมาก ( =4.25) เม่ือพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

เรียงล�าดับจากค ่าเฉลี่ยสู งสุดลงมา 3 อันดับ คือ  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  

( =4.41) ด้านความม่ันคงปลอดภัย ( =4.38) ด้านความ 

พงึพอใจในหน่วยงาน ( =4.34) และข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ 

คือ ด้านความเพียงพอของรายได้ ( =4.01) 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู  

  ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

7 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
  ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

       

     * P ≤ .05 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การกับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (rxy= .652) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว ้

 

ตารางที ่5   ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
 ของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิ ง เทรา 
 

ตัวแปร b Std.Error  t sig 
ค่าคงที่ (Constant) 1.755 .220 - 7.983 .000 
ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย (X1) -.239 .061 -.331 -3.888 .001* 
การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) -.161 .071 -.191 -2.258 .025* 
โครงสร้างองค์การ (X2) .136 .068 .184 2.007 .o46* 
R  = . 699, R2  = .488,  S.E.est = . 29330, F = 4.030, p  = 000 

 

         * P ≤ .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบ
บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในจั งหวัดฉะเชิ ง เทรา 
เรียงล าดับ คือ  ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย 
(X1) การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) และ
โครงสร้างองค์การ (X2) ค่าเท่ากับ -.239, -.161, .136 
ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ไม่
ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา   คือ การยกย่องชมเชยและ
ให้รางวัล (X3) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน (X5) ความ
อบอุ่นในการปฏิบัติงาน (X6) ค่าประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ (R2) ในภาพรวมเท่ากับ .488  หมายถึง ความ
ชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย (X1) การเปิดโอกาส
ให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) และโครงสร้างองค์การ 
(X2) สามารถร่วมกันพยากรณ์ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม
ได้ร้อยละ 48.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 
X1 1.00       
X2 .712* 1.00      
X3 .521* .545* 1.00     
X4 .557* .531* .622* 1.00    
X5 .513* .552* .671* .620* 1.00   
X6 .338* .433* .634* .419* .750* 1.00  
Y .381* .561* .575* .418* .586* .578* .652* 

 * P ≤ .05

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์

ประกอบบรรยากาศองค ์การกับขวัญและก�าลั ง ใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.652) อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน 

ที่ตั้งไว้

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  ของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

7 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
  ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

       

     * P ≤ .05 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การกับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (rxy= .652) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว ้

 

ตารางที ่5   ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
 ของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิ ง เทรา 
 

ตัวแปร b Std.Error  t sig 
ค่าคงที่ (Constant) 1.755 .220 - 7.983 .000 
ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย (X1) -.239 .061 -.331 -3.888 .001* 
การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) -.161 .071 -.191 -2.258 .025* 
โครงสร้างองค์การ (X2) .136 .068 .184 2.007 .o46* 
R =.699,  R2=.488,  S.E.est=.29330,  F=4.030,  p=000 

 

         * P ≤ .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบ
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในจั งหวัดฉะเชิ ง เทรา 
เรียงล าดับ คือ  ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย 
(X1) การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) และ
โครงสร้างองค์การ (X2) ค่าเท่ากับ -.239, -.161, .136 
ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ ไม่
ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา   คือ การยกย่องชมเชยและ
ให้รางวัล (X3) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน (X5) ความ
อบอุ่นในการปฏิบัติงาน (X6) ค่าประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ (R2) ในภาพรวมเท่ากับ .488  หมายถึง ความ
ชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย (X1) การเปิดโอกาส
ให้เรียนรู้โดยการทดลอง (X4) และโครงสร้างองค์การ 
(X2) สามารถร่วมกันพยากรณ์ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม
ได้ร้อยละ 48.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 
X1 1.00       
X2 .712* 1.00      
X3 .521* .545* 1.00     
X4 .557* .531* .622* 1.00    
X5 .513* .552* .671* .620* 1.00   
X6 .338* .433* .634* .419* .750* 1.00  
Y .381* .561* .575* .418* .586* .578* .652* 

         * P ≤ .05

 จากตารางท่ี 5 พบว่า องค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เรยีงล�าดบั คอื  ความชดัเจน

ของเป้าหมายและนโยบาย (X
1
) การเปิดโอกาสให้เรยีนรูโ้ดย

การทดลอง (X
4
) และโครงสร้างองค์การ (X

2
) ค่าเท่ากับ 

-.239, -.161, .136 ตามล�าดบั ส่วนองค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การ ไม่ส่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของ

ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา   คอื การยกย่องชมเชยและ
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ให้รางวลั (X
3
) การสนบัสนนุการปฏบิตังิาน (X

5
) ความอบอุน่

ในการปฏบิตังิาน (X
6
) ค่าประสทิธภิาพในการพยากรณ์ (R2) 

ในภาพรวมเท่ากับ .488  หมายถึง ความชัดเจนของ 

เป้าหมายและนโยบาย (X
1
) การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดย 

การทดลอง (X
4
) และโครงสร้างองค์การ (X

2
) สามารถ 

ร่วมกันพยากรณ์ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมได้ร้อยละ 48.80  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลของการศึกษาระดับขององค์ประกอบ

บรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงาน ของครูผู ้ดูแลเด็ก 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก เรียงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล�าดับ คือ (1) การเปิดโอกาส

ให ้ เรียนรู ้ โดยการทดลอง (2) โครงสร ้างองค ์การ  

(3) ความอบอุ ่นในการปฏิบัติงาน (4) การสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน (5) ความชัดเจนของเป้าหมายและ 

นโยบาย (6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล

 2. ผลการศึกษาระดับขวัญและก�าลังใจใน 

การปฏิบัติงาน ของครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อยตามล�าดบั คอื 

(1) ความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

(2) ความมั่นคงปลอดภัย (3) ความพึงพอใจในหน่วยงาน  

(4) ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน (5) โอกาสความ

ก้าวหน้า (6) การติดต่อสื่อสาร (7) สภาพการปฏิบัติงาน  

(8) การยอมรับนับถือ (9) ความเพียงพอของรายได้

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างองค ์

ประกอบบรรยากาศองค์การ กับขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลใน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ

สัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (r
xy
= .652) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 4. ผลการศกึษาองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ 

(X) ที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้

ดแูลเดก็ (Y) ในศนูย์พฒันาเดก็เล็กสังกดัองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความชัดเจนของเป้า

หมายและนโยบาย (X
1
) การเปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการ

ทดลอง (X
4
) และโครงสร้างองค์การ (X

2
) ส่งผลต่อขวัญ 

และก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก (Y) ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สามารถพยากรณ์ องค์ประกอบบรรยากาศ

องค์การได้ร้อยละ 48.80 สามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์

ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

  Z´y =- .331X
1
 -.191X

4
 + .184 X

2
 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากการศึกษาระดับขององค ์ประกอบ

บรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Open (1994) ศกึษาเรือ่ง

การรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อทัศนคติของพนักงาน 

โดยท�าการศึกษากับพนักงานจ�านวน 119 คน ในด้านการ

ให้บริการทางการเงินจากการศึกษาพบว่าระดับต�าแหน่ง

งานของคนในองค์การมีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การ

แตกต่างกันโดยผู้ที่มีต�าแหน่งสูงกว่ามีการรับรู้บรรยากาศ 

ดีกว่าและมีความพึงพอใจและทัศนคติต่องานเป็นไป 

ในทางบวก

 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบบรรยากาศ 

เป็นสิง่ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปฏบิตังิาน จงึท�าให้บคุคลท�างาน

ด้วยความสุข โดยบรรยากาศในองค์การทีเ่อือ้ต่อการปฏิบตัิ

งาน บรรยากาศในองค์การควรจะมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 

มคีวามอบอุน่ การสนบัสนนุซึง่กนัและกนั มคีวามรบัผดิชอบ 

การพิจารณารางวัลในการท�างาน ลดความขัดแย้งใน

องค์การ มีความสามัคคีกลมเกลียว การก�าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติให้มีความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบายให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม การก�าหนด

โครงสร้างขององค์การ โดยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงาน

ที่กระชับ เข้าใจง่ายและมีความคล่องตัวในการท�างาน 

องค์การควรสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและอุปกรณ์  

เครื่องมืออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้การ 
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ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และให้ค�าปรึกษาในการปฏิบัติงาน

 2. จากการศึกษาระดับของขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 

 ทัง้นี ้เนือ่งมากจากขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ

บญัชา  เป็นองค์ประกอบทีเ่กดิขึน้ระหว่างตวับคุคล ทีต่ัง้อยู่

บนพื้นฐานแห่งความเคารพนับถือซ่ึงกันและกันผู้บังคับ

บัญชาไม่คอยจับผิดบังคับลงโทษแต่จะต้องหาทางกระตุ้น

ให้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาท�างานด้วยความสมัครใจ ดังนั้น  

หากด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ

บัญชาดี  ก็ท�าให้ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู

ผู้ดูแลเด็กดี

 3. จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

บรรยากาศองค์การกับขวัญ และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า มีความ

สัมพันธ์ทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 สอดคล ้องกับงานวิจัยของ ศิริกาญจน์  

จิระภคญาด (2553) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัด

อดุรธาน ีสรปุผลการวจิยัดงันี ้การศกึษาบรรยากาศองค์การ 

ตามความคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ จ�าแนกตามประสบการณ์

ในการปฏบิตังิาน โดยรวม พบว่าอยูใ่นระดบัด ีส่วนรายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับดีเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการให้รางวัล 

และด้านความเสี่ยง ครูผู้ดูแลเด็กที่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ

องค์การอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบบรรยากาศ

องค์การ ตามความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวม

และรายด้าน การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม พบว่า

อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านรายได้

ค่าตอบแทน อยู ่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก จ�าแนก

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดย

รวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งบนพื้นฐาน 

แห่งความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ผู้บังคับบัญชาควรมี

ความเมตตาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา ให้อสิระในการตดัสนิใจใน

การท�างาน การสั่งการที่ขาดประสิทธิภาพ การสื่อสารท่ี 

ไม่ชัดเจน กลัวการถูกต�าหนิ รวมทั้งสื่อสารและแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั การถ่ายทอดค�าสัง่ ประสานงาน

ในฝ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์การท�างานร่วมกัน

 4. จากการศึกษาองค ์ประกอบบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่า องค์ประกอบ

บรรยากาศองค์การทีส่่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ

งานของครูผู้ดูแลเด็ก มี 3 ตัวแปร คือ ความชัดเจนของ 

เป้าหมายและนโยบาย (X
1
) การเปิดโอกาสให้เรยีนรูโ้ดยการ

ทดลอง (X
4
) และโครงสร้างองค์การ (X

2
) สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

 1. ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย  

เป็นองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลกับขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค ์การบริหารส ่วนต�าบล ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นอันดับที่ 1 ซ่ึงความความชัดเจนของ 

เป้าหมายและนโยบาย เป็นการร่วมกันก�าหนดนโยบาย

ต่างๆ ขององค์การที่มีความชัดเจน มีความกระชับ เข้าใจ

วตัถปุระสงค์ในการปฏบิตังิานร่วมกนั สามารถน�าไปปฏบิตัิ

ได้อย่างเป็นรปูธรรม จะเหน็ได้ว่าปัญหาการปฏบิตังิานของ

ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ จะเกิดจาก

ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งเกิดจากการ

จดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัขอองค์การบรหิารบรหิารส่วน

ต�าบล ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารยังไม่ให้ความส�าคัญใน

เรื่องการจัดการศึกษาดังกล่าว ประกอบนโยบายในการ

จดัการศกึษาของหน่วยเหนอืขึน้ไปทีย่งัไม่ชดัเจนในเรือ่งของ

ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้

เกดิการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน การด�าเนนิการจดัการศกึษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามภารกจิทีไ่ด้รบัการถ่ายโอน

มานัน้ ในข้อเทจ็จรงิพบว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัไม่มี

ประสบการณ์ในการจัดการศึกษามาก่อน และยังขาด

ประสบการณ์ด้านการจดัการศึกษาและขาดแคลนบคุลากร

ที่มีความรู้ความช�านาญในเรื่องของการจัดการศึกษา  
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 2. การเปิดโอกาสให้เรียนรู ้โดยการทดลอง  

เป็นองค์ประกอบบรรยากาศองค์การที่ส่งผลกับขวัญและ

ก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็นอันดับที่ 2 ซ่ึงหมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลได้

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ

เหน็ได้ว่าวชิาชพีคร ูเป็นวชิาชพีทีต้่องมกีารพฒันาตนเองอยู่

เสมอ จงึท�าให้ครผููด้แูลเดก็ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งของการ

เปิดโอกาสให้เรียนรู้โดยการทดลอง เพื่อให้เกิดนวัตกรรม

ใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็ก

ปฐมวยั เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมตามวยั  และมกีาร

พัฒนาการให้ครบทั้ง 4  ด้าน ส่งผลกับเด็กที่เป็นทรัพยากร

ที่ทรงคุณค่า และมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต 

 3. โครงสร ้างองค ์การ เป ็นองค ์ประกอบ

บรรยากาศองค ์การที่ ส ่ งผล กับขวัญและก� า ลั ง ใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เป็นอันดับที่ 3 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างองค์การเป็นระบบ

โครงสร้างในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชาเพื่อการสื่อสารที่มี

ความคล่องตวั และวธิกีารปฏบิตังิานทีท่�าให้ผูป้ฎบิตัดิ�าเนนิ

งานได้ตามวัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ในปี พ.ศ. 2537 และรฐับาลได้มนีโยบาย 

ที่จะกระจายกิจกรรมการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

แก่องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีศักยภาพและความพร้อม 

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามก�าลัง

และขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต�าบลนั้นๆ 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ดงันัน้ เพือ่เป็นการตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ�านาจการบริหารลงสู้

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบลต้องถือเป็นหน้าที่หลัก 

ทีจ่ะให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

ซึง่ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม

มาตรา 16 (9) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและผู้ที่มีส่วนส�าคัญ 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ได้แก่ คณะกรรรมการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทและ

มีความใกล้ชิดกับ ประชาชนมากที่สุด รู้สภาพและปัญหา

ของท้องถิน่เป็นอย่างด ีจงึควรให้ความส�าคญัในการน�าแนว

นโยบายของรัฐบาล ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าสู ่

ภาคปฏิบัติ ให้บังเกิดผลตามความมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ 

ตลอดจนเจ้าหน้าที ่ทีเ่กีย่วข้องในศนูย์พฒันาเดก็เลก็จะต้อง

น�าแนวนโยบายและมาตรฐานการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็

เล็กไปปฏิบัติโดยเน้นความเป็นระบบโครงสร้างในการ

ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

สายการบงัคบับัญชาเพือ่การสือ่สารทีม่คีวามคลอ่งตวั และ

วิธีการปฏิบัติงานที่ท�าให ้ผู ้ปฎิบัติด�าเนินงานได ้ตาม

วัตถุประสงค์ ให้ประสบความส�าเร็จทั้งน้ีเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และ 

สามารแก้ไขปัญหาด้านการจัดการศึกษาของท้องถิ่นได้

 ถ้าหากพิจารณาโดยรวมแล้ว ครูผู้ดูแลเด็กค�านึง

ถึงองค์ประกอบบรรยากาศองค์การในเรื่องภาพรวมของ

หน่วยงานและระดับของผู้บริหารมากกว่า องค์ประกอบ

บรรยากาศองค์การ 3 ด้าน ที่ไม่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น 

เป็นลกัษณะขององค์ประกอบบรรยากาศองค์การทีส่ามารถ

ปรับเปลี่ยนและควบคุมได้ง่ายภายในตัวบุคคล

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาองค ์ประกอบบรรยากาศ

องค์การ มีองค์ประกอบบรรยากาศขององค์การทุกด้านอยู่

ในระดบัมาก และการยกย่องชมเชยและให้รางวลั มค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบล และผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริม สร้างขวัญและก�าลัง

ใจแก่ครูผู้ดูแลเด็ก เปิดโอกาสในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

การยกย่อง ชมเชย ด้วยความจริงใจ การยอมรับการแสดง

ความคิดเห็น การได้รับผลตอบแทนการเล่ือนต�าแหน่ง 

ตามความสามารถของผู ้ปฏิบัติงานโดยผู ้บังคับบัญชาม ี

ขั้นตอนการพิจารณาที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามากขึ้น  

การสร้างขวัญก�าลังใจในการให้เกียรติผู้ร่วมงาน

 2. จากการศึกษาขวัญและก�าลั งใจในการ 

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของรายได้ มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า ดังนั้นการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

จากการท�างาน เป็นเงนิเดอืน ค่าจ้าง ค่ายงัชพีต่างๆ เป็นตวั

เงินหรือผลประโยชน ์ที่ บุคคลได ้รับจากการท�างาน  

ให้สามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ดีขึ้น ความมั่นคง มีความ

สุขกับการท�างาน และรู้สึกว่ามีความทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
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รวมทั้งความมั่นคงในการท�างาน จัดสวัสดิการภายใน

องค์การ ก่อให้เกดิขวญัและก�าลงัใจ มกีารปรบัปรงุงานให้มี

ประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาความรู ้ความสามารถ  

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความช�านาญ และความเป็นธรรม

ในการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในองค์การ

 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์

ประกอบบรรยากาศองค์การกับขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ควรจะสร้าง

ความตะหนักเกี่ยวกับนโยบายขององค์การ การมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดนโยบาย มคีวามเข้าใจตรงกนัในแนวทางการ

ปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ประสานงานได้อย่างคล่องตัว  

การยอมรบัในภาระหน้าทีซ่ึง่กนัและกนั การยกย่อง ชมเชย

ด้วยความจริงใจ การได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

หรือลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละ

บุคคล การสร้างบรรยากาศในการท�างานร่วมกัน การลด

ความขัดแย้งในการท�างาน

 4. จากการศกึษาองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ

ที่ส ่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 

ผู ้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลและหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป ควรน�าผลการ

วิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การในศนูย์พฒันาเดก็เลก็และเสรมิสร้างขวญัและก�าลงั

ใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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