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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวชี้วัดตามองค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 150 คน และผู้ปกครองของเด็กเล็กที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดราชบุรี จ านวน 500 คน รวมทั้งสิ้น 650 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบหลัก 20 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งองค์ประกอบหลักประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านการสอน 2) 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง และ3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

2. โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัดราชบุรี พบว่า โมเดลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 20 ตัวแปรสังเกตได้ โดยโมเดลมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี ผลของการทดสอบค่าไค -สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 190.54 มีค่า p-value เท่ากับ 

0.00006 ค่าที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 121 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) เท่ากับ 1.57 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ 0.030 
ค าส าคัญ : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก, สมรรถนะการปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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Abstract 
 The objectives of the research were 1) to develop the performance competency that 
essential in working for teachers in child development center in Ratchaburi province 2) to validate 
the performance competency of child-care teachers in child development center in Ratchaburi 
province with empirical data.The research methodology was qualitative research. The samples of this 
research were 150 child-care teachers and 500 parents of child-care students studying in child 
development center in Ratchaburi Province with the total of 650 persons by simple random sampling. 
The research instrument was a five-rating scale questionnaire and the data were analyze by mean, 
standard deviation, skewness, kurtosis, correlation coefficient of variables and confirmatory factor.   

The research result revealed that : 
1. The performance competency of child-care teachers in child development  center in 

Ratchaburi province were found with the 3 main factors and 20 variables which the main factors 
consist of 1) The factor of teaching management 2) The factor of self-development and 3) The factor 
of ethic.  

2. The model of the second order confirmatory factor of performance competency of child-
care teachers in Ratchaburi province was found that the model consists of 3 main factors and 20 

variables. The model was complied with the empirical data at good level (𝑥2 = 190.54, p-value = 

0.00006, df = 121, 𝑥2/ df = 1.57, CFI = 1.00 and RMSEA = 0.030). 
Keywords: child-care teachers, performance competency, confirmatory factor analysis 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆ  ด้าน สมองมีการเจริญเติบโต
มากกว่าทุกช่วงวัย และเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเด็ก เป็นวัยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจาก
พ่อแม่ และเครือญาติ ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด แต่จากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป พ่อแม่ต้องท างานนอกบ้าน การอบรมเลี้ยงดูเด็กมิอาจพึ่งพาบุคคลในครอบครัวได้เต็มที่ 
ท าให้พ่อแม่ต้องหาผู้ดูแลแทนตนเอง  ศูนย์เด็กเล็กจึงมีบทบาทส าคัญ ดังนั้น จึงต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2556). เพราะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย สังคม สติปัญญา 
และลักษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความ
พร้อมที่จะเข้ากับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
สถานศึกษา ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
และมาตรา 18 ก าหนดว่า การจัดการสถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ (กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2559) ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
จากสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมีกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น จัดตั้งและ



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-448- 

ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้ คือ สถานที่
ดูแลและให้การศึกษาเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ต้องตระหนักและให้ความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสมกับวัย การเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียงการสะสมความรู้จากแหล่งภายนอกเพียงเท่านั้น 
ครูจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับสิ่งที่เด็กจะต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะรับความรู้จากการ
ถ่ายทอด และการฝึกทักษะเป็นส าคัญ ครูจึงมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ชี้น าและมีอ านาจในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงการเป็น
ครูนั้นไม่ใช่จะมีแต่ความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องอาศัยแรงจูงใจในด้านอื่นๆ เช่น ความมีศรัทธาใน
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูหรือมีความรักในการสอน ความเต็มใจที่จะรับใช้บริการ (Service Mind) และความ
รักความเมตตาต่อเด็กๆ (ยนต์ ชุ่มจิต, 2553) โดยผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กจะต้องมีความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ท าหน้าที่
ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กอย่างมีความเป็นมืออาชีพ เด็กจะสามารถด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพด้านสุขภาพทางกาย จิตใจอย่างสม่ าเสมอ  ได้รับการแก้ปัญหา
ข้อบกพร่องอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ (อัญชลี ไสยวรรณ, 2552) ซึ่งปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 19,780 
ศูนย์ทั่วประเทศ (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) พบปัญหาเรื่องบุคลากรมีความ
แตกต่างกันในเรื่องระดับความรู้ ประสบการณ์ วุฒิทางการศึกษา ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้
เนื่องมาจากสภาพการเกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การต่างๆ ตามฐานะและความจ าเป็นของการจ้างผู้ดูแล
เด็กเล็ก ผู้ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบปัญหาในเรื่องระดับความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไข โดยการก าหนดให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ รวมเรียกว่า  สมรรถนะ (กรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย, 2550) และจากการศึกษาข้อมูลและค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
โดยตรงทั้งในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดอื่นๆ ยังไม่พบว่ามีวรรณกรรมใกล้เคียง แต่พบปัญหาของครูปฐมวัย พบว่า มี
ความบกพร่องบางอย่าง เช่น ความบกพร่องในด้านบุคลิกลักษณะ ท่าทาง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองยังมีน้อย 
ความสามารถในการใช้เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การด าเนินการสอน ตลอดจนความสนใจในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ โดยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นการเน้นบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่มีคุณธรรม 
และความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูอย่างจริงจัง  (ศิริกานต์ สุริยวัฒนานนท์, 2554)  นอกจากนี้ยังมี
เอกสารงานวิจัยที่เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล บาแระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ที่พบว่า ไม่ว่าการพัฒนาใดๆก็ตาม จะให้เกิดผลดี
ที่สุดจะต้องเริ่มต้นจากผู้ถูกพัฒนา โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง (2557) ที่กล่าวถึงสมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย 3 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านการ
พัฒนาตนเอง และด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจากเหตผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความส าคัญของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งองค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแล
เด็กเล็กจะเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ ครูผู้ดูแล
เด็กเล็กมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาเด็กเล็ก (เด็กที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี ) ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ราชบุรี 
 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวชี้วัดตามองค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ราชบุรี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ด้านการสอน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยา
บรรณวิชาชีพ 
 2. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ราชบุรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัย ได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษา โดยมีล าดับขั้นตอนในการศึกษาและมีระเบียบวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ านวน 435 คน และผู้ปกครองของเด็กเล็กที่ก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 7,469 คน รวมทั้งสิ้น 7,904 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของ คือ Hair, Anderson, Tatham and Black (2009) ซึ่งเสนอวิธีการ
ก าหนดขนาดสุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ พิจารณาจากจ านวนตัวแปรในการวิจัย โดยใช้อัตราส่วน  1 ตัวแปรสังเกตได้
ต่อ  10 ถึง 20 เท่าของจ านวนตัวแปร ซ่ึงจ านวนตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 20 ตัวแปร ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างเป็น 20 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ท าให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน แต่จากการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มความเหมาะสมของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมถ้าแบบสอบถามขาดความสมบูรณ์หรือแบบสอบถามไม่ถูกส่งกลับมา 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดการเก็บตัวอย่างเป็น 650 ตัวอย่าง แบ่งเป็นครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 150 คน 
และผู้ปกครองของเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 500 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผูดู้แลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จังหวัดราชบุร ีซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามหลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเป็นแบบ

วัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
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3 ด้าน จ านวน 80 ข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการสอน จ านวน 44 ข้อ 2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง 
จ านวน 24 ข้อ และ3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ จ านวน  12 ข้อ โดย
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นรวมท้ังฉบับ เท่ากับ 0.85 และมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.85 

ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ เป็นแบบให้เขียนแสดงความคิดเห็น 
 ขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ  

การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหาและภาษา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  

2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผ็เชี่ยวชาญจนได้แบบวัดที่สมบูรณ์ 
3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหา

คุณภาพเครื่องมือ 
4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

(Discrimination) โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยก าหนดเกณฑ์ของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อท่ีใช้ได้อยู่ระหว่าง 0.2 ข้ึน
ไป 

5. หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (α-
Coefficient) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่มากกว่า .70 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

6. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second – order confrmatory factor analysis : CFA) 
ของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation) ท าให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
3. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ สอง  (Second – order 

confirmatory factor analysis : CFA) ของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี ตามทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยใช้โปรแกรม Lisrel 8.72 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลัก 20 ตัวแปรสังเกตได้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรในแต่ละกลุ่มตัวแปรสังเกต
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ได้ เป็นดังนี้คือ 1) องค์ประกอบด้านการสอน พบว่า ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, SD = 0.56) ตัวแปรสังเกตได้ที่ มีค่ามากที่สุดคือ ครูมี
การจัดรายการอาหารส าหรับเด็กเล็กตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, SD = 0.62)  2) 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปัจจัยด้านการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.47, SD = 0.50) ตัวแปรสังเกตได้ ที่มีค่ามากที่สุด คือ ครูมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการ
ท างานอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, SD = 0.59)  และ 3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปัจจัยด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.46, SD = 0.53) ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่ามากที่สุดคือ ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง ( X

= 4.48, SD = 0.59) 
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้กับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ตัวแปรอื่น 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรด้านการสอน กับตัวแปรสังเกตได้ของตัว
แปรด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในช่วง 0.446 ถึง 0.721 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรด้านการสอน กับตัวแปรสังเกตได้ของตัว
แปรด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในช่วง 0.446 ถึง 0.721 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรด้านการพัฒนาตนเอง กับตัวแปรสังเกตได้
ของตัวแปรด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในช่วง 0.476 ถึง 0.760  

3. โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครผูู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี พบว่า โมเดลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 20 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการ
สอน  2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง และ 3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
โดยโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 190.54 ;  P-value = 
0.00006 ที่องศาอิสระเท่ากับ 121 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (CFI) มีค่า
เท่ากับ 1.00 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน(RMR) มีค่าเท่ากับ 0.017 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.030 เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.94 ถึง 1.00 จ าแนกได้ ดังนี้ องค์ประกอบด้านการสอน (Teaching) มีค่าสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบมาตรฐาน 0.94 องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง (Self Development)  มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ
มาตรฐาน 1.00 และองค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชชาชีพ (Teacher’s ethics and 
integrity) มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบมาตรฐาน 1.00 ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ 3 องค์ประกอบหลัก 20 ตัวแปรสังเกตได้ หลัง
ปรับโมเดล 
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านคุณธรรมจริยธรรม
แลละจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

สัญลักษณ์ น้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

SE t R2 

1.ด้านการสอน 
2.ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณ
วิชชาชีพ 

TEA 
SLD 
TEI 

0.94 
1.00 
1.00 

0.05 
0.05 
0.04 

20.98* 
20.94* 
23.37* 

0.78 
1.00 
0.99 

2 =  190.54, df  = 121, P-value = 0.00006, RMSEA  = 0.030, CFI = 1.00  , 
2  / df = 1.57  

* P-value < .05 

 
ภาพที่ 1 โมเดลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของ3 องค์ประกอบหลัก 

20 ตัวแปรสังเกตได้ หลังปรับโมเดล 
 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-453- 

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี พบว่า 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กตามความต้องการของครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครอง ในด้าน                     
1) องค์ประกอบด้านการสอน ตัวแปรสังเกตได้ ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและคุณค่าทาง
โภชนาการ ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กเล็กเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย และสมอง จึงจ าเป็นต้องได้รับอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก ดังที่ สุรพล เหลี่ยมสูงเนินและคณะ 
(2556) สรุปว่า ครูผู้ดูแลเด็กเล็กต้องจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง
ส าหรับเด็กปฐมวัยให้ได้ตรงตามมาตรฐานโภชนาการ สามารถสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัยและโภชนาการของเด็กเล็ก กระตุ้นให้เด็กใส่ใจในอนามัยส่วนบุคคล  สุขภาพการกินและ
ความส าคัญของการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย รวมทั้งการเล่นกลางแจ้ง สอดคล้องกับแนวคิดที่สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2554) เสนอว่าสมรรถนะหลัก ผู้ใหญ่ทุกคนที่ท างานกับเด็กต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อเข้าสู่โรงเรียน 2) 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง ตัวแปรสังเกตได้ ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อรุณศรี จันทร์ทรง (2553) ที่กล่าวว่า การเป็นครูปฐมวัยนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากลักษณะต่างๆ ดังนี้ มีสุขภาพจิตดี อารมณ์มั่นคง ใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น เป็นมิตรมีกิริยา
ท่าทางสง่าผ่าเผย ใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยนแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย มีสุขอนามัยดี แข็งแรง มีวินัยในตนเองมี
ลักษณะเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการท างาน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะรักเด็กอุปนิสัย
อ่อนโยน มีกิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวาน ใจเย็น รู้จักปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ(กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 2559) และ 3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ ตัวแปรสังเกตได้ ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ
ภัสสร ชื่นสุขสมหวัง (2557) ที่กล่าว่า ครูที่มีวินัยและความรับผิดชอบ คือครูที่สามารถควบคุมความประพฤติการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปผล สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
ราชบุรี โดยแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 1) ด้านการสอน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความต้องการ ให้ครู
จัดการสุขอนามัย ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กเล็ก 2) ด้านการ
พัฒนาตนเอง พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความต้องการ ให้ครูมีบุคลิกภาพดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ มีสุขภาพจิตดี อารมณ์มั่นคง ใจเย็น ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น เป็นมิตร มีกิริยาท่าทางสง่าผ่าเผย ใช้
วาจาสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย มีสุขอนามัยดี แข็งแรง มีวินัยในตนเองมีลักษณะเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดีมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการท างาน เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะรักเด็ก อุปนิสัยอ่อนโยน มี
กิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวาน ใจเย็น รู้จักปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ  และ 3) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองมีความต้องการ ให้ครู มีวินัยและความ
รับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 2. โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดราชบุรี พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
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ราชบุรี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบด้านการสอน 2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง 
และ 3) องค์ประกอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.94, 1.00 
และ 1.00 ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 190.54 ;  
P-value = 0.00006 ที่องศาอิสระเท่ากับ 121 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(CFI) เท่ากับ 1.00 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน(RMR) เท่ากับ 0.017 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากับ 0.030  ซึ่งค่าสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐภัสสร ชื่นสุข
สมหวัง (2557) ที่พบว่า สมรรถนะทางวิชาชีพครูปฐมวัย 3 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หน่วยงานต้นสังกัด สามารถน าข้อค้นพบสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ได้ ไปเผยแพร่
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ได้เลือกใช้ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  โดย
ให้การผลักดันและช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเกิดการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมต่อการเป็นครูที่ด ี

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่พัฒนาขึ้น ไปใช้สร้างเป็นแบบวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กต่อไป 
 2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะครูผู้ดูแลเด็กเล็กในจังหวัดราชบุรีจึงควรมีการศึกษาความต้องการ
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในส่วนภูมิภาคที่มีความแตกต่าง เพื่อให้ได้ข้อมู ลที่ค
หลากกหลายมากยิ่งขึ้น 
 3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาและท าวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 
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