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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจในงานที่เป็นตัวแปรคั่นกลาง
ระหว่างคุณภาพชีวิตในงานและผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วิเคราะห์ด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับคุณภาพ
ชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28, 3.37, 3.27 และ 3.35 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.764, 0.788,
0.749 และ 0.775 ตามล�ำดับ (2) สุขภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณภาพ
ชีวิตในงานและผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.196 และ 0.166 ตาม
ล�ำดับ และขอบเขตบนเท่ากับ 0.455 และ 0.545 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
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Abstract

The purposes of this study were to investigate psychological well-being and job satisfaction as a mediated factor between quality of work life and job performance of teacher volunteers
in Pre-school Child Development center in Nongkhaem, Bangkok; Samples in the study were 100
of teacher volunteers in Pre-school Child Development center in Nongkhaem, Bangkok. The research instrument was a questionnaire; which was statistically analyzed by percentage, means,
standard deviation (S.D.), and structural equation model (SEM) analysis. The research results revealed that (1) levels of quality of work life, psychological well-being, job satisfaction, and job
performance of teacher volunteers were overall averaged at 3.28, 3.37, 3.27 and 3.35 respectively,
whereas the standard deviation were ranked at 0.764, 0.788, 0.749 and 0.775 respectively; and (2)
the coefficient scale of Boot LLCI of psychological well-being and job satisfaction as a mediated
factor between quality of work life and job performance of teacher volunteers was at 0.196 and
0.166 respectively, whereas the coefficient scale of boot ULCI was at 0.455 and 0.545 respectively.
Keywords: Quality of Work life, Psychological Well-Being, Job Satisfaction, Job Performance

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ เป็น
ไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่ส�ำคัญส�ำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็น
สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2-5 ปี
ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการตั้งกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ด�ำเนินการในวัด/มัสยิด
และส�ำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ด�ำเนินการในโรงเรียน โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
มีส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ด้วย
วัตถุประสงค์ของกายขยายโอกาสทางการศึกษาที่รัฐบาลไทยได้ด�ำเนินการถ่ายโอนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตามขั้น
ตอนของการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยท�ำหน้าที่จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็ก
ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับต่อไป (Orapan  Buain, 2017, page 79)
ปัจจุบันระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจะเกิดความแตกต่างกันระหว่างการศึกษาชั้น
ปฐมวัยในระบบโรงเรียนภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ กับผ่านการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็ก่อนวัยเรียน
ในสังกัดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยนั้นต้องประสบปัญหา อาทิ การสอนของครูอาสา
สมัครที่ขาดคู่มือครู ขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนส�ำหรับเด็ก เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ วัสดุ
อุปกรณ์ส�ำหรับจัดมุมประสบการณ์แต่ละห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ครูอาสาสมัครไม่มีความรู้ด้านปฐมวัย ด้านการวัด
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ประเมินผลเด็ก แม้กระทั่งการน�ำเสนอข้อมูลพัฒนาการเด็กก็ไม่เป็นปัจจุบัน จึงท�ำให้ผลการปฏิบัติงานของครูอาสา
สมัครไม่มีประสิทธิภาพและกระทบถึงผู้เรียนที่ไม่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน (Office of the Education Council, Ministry of Education, 2019) ดังนั้นจากการที่จะท�ำให้ครูอาสาสมัครท�ำงานให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ถือเป็นตัวแปร
ส�ำคัญที่จะท�ำให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างเป็นมืออาชีพที่จะเป็นแนวทางพฤติกรรมของ
บุคคลอันเป็นความคาดหวังตามบทบาทที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ทั้งที่ตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการประเมินผล (Tripathi et al., 2015, page 3-4) เพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีความ
ส�ำคัญตามปัจจัยพื้นฐานในการรักษาคุณภาพของการบริหารองค์การให้มีคุณภาพในการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง (Shiqian, 2018, page 220) โดยคุณภาพชีวิตงานจะเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาวะทางจิตใจของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานโดยรวมและ
เน้นมิติของพนักงานในการท�ำงานอันเป็นกระบวนการที่องค์การตอบสนองความต้องการของพนักงาน ซึ่งเป็นตัวบ่ง
ชี้คุณภาพชีวิตโดยรวมของประสบการณ์พนักงานในที่ท�ำงาน พร้อมกับก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานที่ต้องการความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคลล (Bhavani & Jegadeeshwaran, 2014,
page 2-3) จะมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานได้เช่นกัน โดยคุณภาพ
ชีวิตในงานจะเป็นเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยในสถานที่ท�ำงานที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานที่สามารถสร้างให้เกิด   ผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีระดับเพิ่มสูงขึ้น (Hamad, 2018, page 9) รวมถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงานของพนักงานและสุขภาวะทางจิตใจที่เป็น
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของความสุขที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานตามแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตที่สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีแก่องค์กรได้ (Wadhawan,
2016, page 1)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของ
คุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ และความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาประเด็นที่ว่า เพราะเหตุใด หรือมีปัจจัยใด
บ้างหรือไม่ที่จะเป็นปัจจัยน�ำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูอาสาสมัครและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ต่อองค์การ รวมทั้งน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสุขภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจในงานที่เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณภาพชีวิตในงาน
และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. คุณภาพชีวิตในงาน (Quality of Work Life--QWL) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก�ำหนด
คุณภาพชีวิตในงานให้เป็นความตระหนักและการสังเกตของบุคคลในระบบค่านิยมทางวัฒนธรรม การรับรู้ และการ
สังเกตอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และมาตรฐานของแต่ละบุคคล รวมถึงสุขภาพร่างกาย ความ
สัมพันธ์ทางสังคม ความเชื่อส่วนตัว สภาพแวดล้อม ระดับความพึงพอใจ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่น
ของแต่ละบุคคลที่มีต่อชีวิตในที่ท�ำงาน ตลอดจนระดับที่แต่ละบุคคลสามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบอ�ำนาจให้ด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย (Porkalai &
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Sivapriya, 2016, page 240) จึงท�ำให้คุณภาพชีวิตในงานเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญมากในบริบทของความมุ่งมั่นใน
การท�ำงาน (Jayakumar & Kalaiselv, 2012, page 140) ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสมบูรณ์อันก่อ
ให้เกิดการพัฒนาสภาพการท�ำงาน ความพึงพอใจในงาน ความปลอดภัยที่สามารถเติบโตและพัฒนาให้เกิดเป็น
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Teryima, Faajir & John, 2016, page 1-3) ในแง่มุมของคุณภาพชีวิตในงานจะรวมถึงสิ่งต่าง
ๆ เช่น ค่าจ้าง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มความส�ำคัญต่อองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
แง่ของความพึงพอใจงานของพนักงานและในแง่ของประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ (Sinha, 2012, page 32) ที่น�ำ
ไปสู่ผลการปฏิบัติงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wamy, & Swamy, 2013, page
431)
2. สุขภาวะทางจิตใจ (Psychological Well-Being--PWB) ถือว่าเป็นสภาวะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล
เป็นไปได้ที่จะได้รับผลกระทบจากกระบวนการภายใน เช่น บุคลิกภาพ และอารมณ์ ความเป็นอยู่ที่ดี ความก้าวหน้า
เป็นต้น และยังสามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านอาชีพ เช่น อาชีพ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และความพึง
พอใจในงานที่สะท้อนให้เห็นในเชิงบวกต่อสุขภาวะทางจิตใจของแต่ละบุคคล (Leite et al., 2019, page 53)
นอกจากนี้สุขภาวะทางจิตใจจะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นปัจจัยของการท�ำงานที่ดีที่สุดของแต่ละบุคคลและเป็นผลลัพธ์
ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลอื่นเชื่อมโยงกับความสามารถในการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและ
ความรักต่อมนุษยชาติและความสามารถที่เป็นความรักและมิตรภาพที่ดีมากขึ้น (Caroli & Sagone, 2016, page
152) โดยจะสะท้อนให้บุคคลเกิดความพึงพอใจกับตัวเองและชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งความเข้าใจเชิงอัตวิสัยของสุข
ภาวะทางจิตใจโดยรวมจะมีบทบาทที่มีประสิทธิภาพในการเป็นอยู่ที่ดีทางจิตวิทยาในระดับสูง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทางด้านจิตใจและสุขภาพที่สูงขึ้น (Kalinnikova, Shaplavska & Zavodilov, 2016, page 149) อันเป็นองค์
ประกอบที่ผลส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลในบริบทการท�ำงานให้เกิด
การขับเคลื่อนที่น�ำไปสู่ผลการปฏิบัติงานได้ (Pourebrahim & Rasouli, 2019, page 41)
3. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction--JS) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคคลที่มีต่องานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาส่วนบุคคลและองค์การ โดยความพึงพอใจในงานจะเป็นองค์ประกอบ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสร้างแรงจูงใจและขวัญก�ำลังใจของพนักงา (Sree & Satyavathi, 2017,  page 85-86) เมื่อ
บุคคลได้รับความต้องการงานเหมาะสมกับความคาดหวังก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานอย่างสมบูรณ์ นอกจาก
นี้ก็ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสถานะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Mishra, 2013,
page 45) ซึ่งความพึงพอใจในงานจะเป็นการสร้างทัศนคติที่มีต่องาน โดยค�ำนึงถึงความรู้สึก ความเชื่อและ
พฤติกรรมที่มีการเชื่อมโยงการกระท�ำอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Tripathy, 2017, page 11) อย่างไรก็ตามเมื่อองค์การสร้างให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานให้เป็น
ที่ยอมรับกันดีในการท�ำงานจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่สุดของการมีสุขทางจิตใจที่ดีได้ด้วย โดยระดับความพึง
พอใจของพนักงานจะอิทธิพลส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Waters, 2012, page 1174) และเป็นทัศนคติ
แบบหลายมิติ อาทิ ข้อมูลจากทัศนคติของพนักงานที่มีต่อเงินเดือน การเลื่อนต�ำแหน่ง ผู้ร่วมงานหัวหน้างานหรือ
งานของตัวเอง การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานจะเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัจจัยที่
ก�ำหนดระดับการรับรู้ของความพึงพอใจในงานที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีนั่นเอง (Sypniewska, 2014, page
59)
4. ผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร (Job Performance--JP) เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การท�ำงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องใช้เทคนิคหรือความช�ำนาญ คุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ด้านของคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความรอบรู้ในงาน ความสามารถในการกล้าตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในงาน โดยคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ และความพึงพอใจในงานจะมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล (Wadhawan, 2016, page 3) ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการท�ำงานและการปฏิบัติงานมี
ความแม่นย�ำยิ่งขึ้น (Yongxing et al., 2017, page 708) อีกทั้งเป็นกุญแจส�ำคัญในการวัดความส�ำเร็จและผลลัพธ์
ขององค์การขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานของพนักงานที่
สามารถวัดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน และทันเวลา เป็นต้น (Shiqian, 2018, page 220)
เมื่อการปฏิบัติงานที่ประสบความส�ำเร็จต้องการความพร้อมทางอารมณ์ ความมั่นคงและความเห็นพ้องที่สะท้อนให้
เห็นถึงความปรารถนาทางสังคมและการร่วมกันของพฤติกรรมของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิด
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในองค์การ (Kanokorn  Boonmakerd, Thanyanan  Boonyoo and Montree  
Piriyakal, 2019, page 104)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) คุณภาพชีวิตในงาน (2) สุขภาวะทาง
จิตใจ (3) ความพึงพอใจในงาน และ (4) ผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนทั้งสิ้น 180 คน
(Nongkeam District, Bangkok, 2019) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 100 คน โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิด
ของ Montree  Piriyakal (2010, page 5) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ส�ำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ระหว่างเดือน
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) คุณภาพชีวิตในงานมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตใจ
สมมติฐานที่ 2 (H2) คุณภาพชีวิตในงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 3 (H3) คุณภาพชีวิตในงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
สมมติฐานที่ 4 (H4) สุขภาวะทางจิตใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 5 (H5) สุขภาวะทางจิตใจมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
สมมติฐานที่ 6 (H6) สุขภาวะทางจิตใจเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณภาพชีวิตในงานและผลการปฏิบัติ
งานของครูอาสาสมัคร
สมมติฐานที่ 7 (H7) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
สมมติฐานที่ 8 (H8) ความพึงพอในใจงานเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณภาพชีวิตในงานและผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ครู อ าสาสมั ค รศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นในเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนทั้งสิ้น 180 คน (Nongkeam District, Bangkok, 2019)
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ อาสาสมั ค รศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นในเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 100 คน โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Montree  Piriyakal
(2010, page 5) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการท�ำงาน ซึ่งเป็นค�ำถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีข้อค�ำถาม 5 ข้อ โดยให้เลือกค�ำตอบเพียงค�ำตอบเดียวที่เป็นจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 2-5 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับของคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวในแต่ละส่วนจะมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert (1932) ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค�ำตอบเดียว โดยใช้ค�ำถามที่แสดง
ระดับการวัดข้อมูลอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีเกณฑ์การก�ำหนดค่าระดับ คือ “มากที่สุด” ให้คะแนน 5
คะแนน “มาก” ให้คะแนน 4 คะแนน “ปานกลาง” ให้คะแนน 3 คะแนน “น้อย”  ให้คะแนน 2 คะแนน และ “น้อย
ที่สุด” ให้คะแนน 1 คะแนน
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วัยได้ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการส�ำรวจออกเป็น
2 ขั้นตอน คือ (1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รายข้อเพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มา
เป็นข้อค�ำถาม โดยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ และ (2) การ
ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เป็นการตรวจสอบเพื่อวัดความสอดคล้องภายในของคุณภาพโดยรวมของเครื่อง
มือทั้งฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครู

231

232

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

อาสาสมัครมีค่าเท่ากับ 0.911, 0.921, 0.933 และ 0.904 ตามล�ำดับ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นไปตามความจริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้
ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แทนผู ้ วิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ครู อ าสาสมั ค รศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นในเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร และการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท�ำในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้แบบสอบถาม
จ�ำนวน 100 ฉบับ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติเพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้
คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของครูอาสาสมัครด้วยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจใน
งาน และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (3) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการน�ำวิธีทางสถิติมาใช้ส�ำหรับทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทาง
อ้อมด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับของคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทาง
จิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปากกลางทุก
ประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.28, 3.37, 3.27 และ 3.35 ตามล�ำดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.764,
0.788, 0.749 และ 0.775 ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรที่
มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร ได้ดังตาราง 1
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
ตัวแปร (LV) ค่าความผันแปร (R2) อิทธิพล (Effect)
ผลการปฏิบัติงาน
0.713
DE
ข อ ง ค รู อ า ส า
IE
สมัคร (JP)
TE

QWL
PWB
JS
0.314
0.368
0.264
0.376
0.094
0.000
0.690
0.462
0.264
สุขภาวะทางจิตใจ
0.380
DE
0.616
0.000
0.000
(PWB)
IE
0.000
0.000
0.000
TE
0.616
0.000
0.000
ความพึ ง พอใจใน
0.694
DE
0.565
0.357
N/A
งาน (JS)
IE
0.220
0.000
N/A
TE
0.785
0.357
N/A
หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable
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จากตาราง 1 พบว่า ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างของ (1) ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อผลการปฏิบัติ
งานของครูอาสาสมัคร (JP) พบว่า คุณภาพชีวิตในงาน (QWL) สุขภาวะทางจิตใจ (PWB) และความพึงพอใจในงาน
(JS) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร (JP) มีค่าเท่ากับ 0.314, 0.368 และ 0.264 ตามล�ำดับ
ส่วนคุณภาพชีวิตในงาน (QWL) และสุขภาวะทางจิตใจ (PWB) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสา
สมัคร (JP) โดยมีค่าเท่ากับ 0.376 และ 0.094 ตามล�ำดับ (2) ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อสุขภาวะทางจิตใจ (PWB) พบ
ว่า คุณภาพชีวิตในงาน (QWL) มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตใจ (PWB) มีค่าเท่ากับ 0.616 และ (3) ปัจจัยที่มีผลโดย
รวมต่อความพึงพอใจในงาน (JS) พบว่า คุณภาพชีวิตในงาน (QWL) และสุขภาวะทางจิตใจ (PWB) มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ (JS) มีค่าเท่ากับ 0.565 และ 0.357 ตามล�ำดับ ส่วนคุณภาพชีวิตในงาน (QWL) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความพึงพอใจในงาน (JS) โดยมีค่าเท่ากับ 0.220
3. ผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างของคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะ
ทางจิตใจ ความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ดังภาพ 2

ภาพ 2 เส้นทางความสัมพันธ์อิทธิพลเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
จากภาพ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า (1) คุณภาพชีวิตในงานมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทาง
จิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Coef.) 0.616,
0.565 และ 0.314 ตามล�ำดับ (2) สุขภาวะทางจิตใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของครู
อาสาสมัคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Coef.) 0.357 และ 0.368 ตามล�ำดับ และ (3) ความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Coef.) 0.264 ซึ่งผู้วิจัยจึงได้สรุปผล
การวิเคราะห์ตัวแบบของค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางที่มีความแตกต่างกันดังตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Coef.)
ค่า t-test
ผลลัพธ์
H1 QWLPWB
0.616***
8.948
สนับสนุน
H2 QWLJS
0.565 ***
8.086
สนับสนุน
H3 QWLJP
0.314****
3.326
สนับสนุน
H4 PWBJS
0.357***
4.207
สนับสนุน
H5 PWBJP
0.368***
3.940
สนับสนุน
H7 JSJP
0.264**
2.573
สนับสนุน
หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value≤ 0.05 หรือ ค่า t≥1.69)           
(*** หมายถึง p-value≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58)
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า (1) คุณภาพชีวิตในงานมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน
และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 8.948, 8.086
และ 3.326 ตามล�ำดับ (2) สุขภาวะทางจิตใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของครูอาสา
สมัคร ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 4.207 และ 3.940 ตามล�ำดับ และ (3) ความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า t-test
เท่ากับ 2.573
4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางซึ่งเป็นตัวแปรที่เข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบอิทธิพลคั่นกลางปรากฏดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการทดสอบอิทธิพลคั่นกลาง
สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)
H6 QWLPWBJP
H8 QWLJSJP

Effect
0.313
0.352

Boot SE
0.065
0.096

Boot LLCI
0.196
0.166

Boot ULCI
0.455
0.545

จากตาราง 3 พบว่า ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม พบว่า สุขภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจในงาน
เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณภาพชีวิตในงานและผลการปฏิบัติงานอาสาสมัคร โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธิ์
ขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขตบน (Boot ULCL) ที่ช่วงของความเชื่อมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า อิทธิพลของสุข
ภาวะทางจิตใจและความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณภาพชีวิตในงานและผลการปฏิบัติงานอาสา
สมัคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.196 และ 0.166 ตามล�ำดับ ส่วนขอบเขตบนเท่ากับ 0.455 และ
0.545 ตามล�ำดับเช่นกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึง
พอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้
บริหารควรที่จะสร้างปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตในงานที่เป็นในเรื่องของค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดสุขภาวะทางจิตใจที่รักในองค์การและสร้างความพึงพอใจใน
งานที่มีระดับเหมาะสมที่สามารถก่อให้เกิดระดับผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Porkalai & Sivapriya (2016, page 240) ที่ว่า คุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน และผลการ
ปฏิบัติงานมีผลของระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงมีองค์
ประกอบทางจิตวิทยาและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานที่ท�ำให้
เกิดความส�ำเร็จที่จะสามารถสร้างให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ (Tripathy, 2017, page 11)
2. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า สุขภาวะทางจิตใจที่เป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่าง
คุณภาพชีวิตในงานและผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร เนื่องจากผู้บริหารควรที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตใจอัน
เป็นความรู้สึกที่ก่อให้เกิดผลดีท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนมากระตุ้นท�ำให้เกิดคุณภาพชีวิตในงานที่ดีที่ส่งผลให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Rahim & Siti-Rohaida (2015,
page 128) ที่ว่า คุณภาพชีวิตในงานที่เป็นโครงสร้างในจะมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตใจ โดยคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานเป็นโครงสร้างทางด้านจิตใจและอัตวิสัยของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับความสุขของพนักงานในการท�ำงานที่ก่อให้
เกิดสุขภาวะทางจิตใจของอามรณ์ในเชิงบวกอันเกิดจากการมองโลกในแง่ดีที่จะน�ำพาไปสู่ผลการปฏิบัติงานตามที่
องค์การก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wadhawan, 2016, page 1)
3. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่าง
คุณภาพชีวิตในงานและผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร เนื่องจากผู้บริหารควรสร้างความพึงพอใจในงานของ
บุคคลที่เป็นทัศนะคติของแต่ละบุคคลที่จะมาเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดคุณภาพชีวิตในงานที่เป็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของการได้รับรางวัลและจ�ำนวนรางวัล ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับแรงเสริมภายในจิตใจก็จะท�ำให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจที่จะสามารถสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Tripathy (2017, page 11) ที่ว่า คุณภาพชีวิตในงานที่เป็นเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เอื้อในที่ท�ำงานจะส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท�ำงานที่จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จที่สามารถสร้างให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ ความรวดเร็ว และคุณภาพที่เกิดขึ้นให้
กับองค์การตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนควรสร้างคุณภาพชีวิตในงาน สุขภาวะทางจิตใจ และความพึงพอใจในงาน
ให้ครอบคลุมทุกศูนย์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างผลการปฏิบัติงานที่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องการเรียนการสอน
ในอนาคตต่อไปให้แก่ครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนควรน�ำผลการวิจัยมาใช้พิจารณา ตัดสินใจและชี้น�ำ  เพื่อการจัดท�ำนโยบาย
หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนงานการพั ฒ นาครู อ าสาสมั ค รให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจและเต็ ม ใจในการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนควรหาแนวทางในการเพิ่มคุณภาพชีวิตในงานให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส�ำคัญต่อองค์การ โดยจะสามารถส่งผลดี
ต่อครูอาสาสมัครได้
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนควรสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้เกิดก�ำลังใจแก่ครูอาสาสมัครให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้งานออกมาดีและประสบความส�ำเร็จได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของครูอาสาสมัคร และน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรท�ำการศึกษาวิจัยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตการศึกษาอื่น ๆ เนื่องจากในปัจจุบันมีศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนก่อตั้งขึ้นมากมาย เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงด้านคุณภาพชีวิตในงาน ด้านสุขภาวะ
ทางจิตใจ และด้านความพึงพอใจในงานที่ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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