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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั0 งนี0 มีวตัถุประสงค์เพื3อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษา
สําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ3น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ และระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างที3ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ3นและผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น ในจงัหวดัจนัทบุรี  
จาํนวน 217 คน เครื3องมือที3ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ3 งมีค่า
ความเชื3อมั3นเท่ากบั .97 สถิติที3ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี3ย ค่าความเบี3ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ3น จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นอาคาร สถานที3 สิ3งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน และดา้น
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาสําหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ3น จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที3ระดบั .05 จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และจาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที3ระดบั .05 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare the educational administration  

conditions of child development centers of the local government in Chanthaburi province  which was 

classified by positions, experiences, and education levels. The samples used in the research were     

217 local government administrators and caretakers of childcare in child development centers in       

the local government in Chanthaburi province. The research instrument was a five rating scale  

questionnaire with a reliability value of .97. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. Pair comparison was tested by Scheffe's  

Method. 

 The results of the study were as follows  1) the educational administration conditions  of  

child development centers of the local government in Chanthaburi province for the overall and       

each aspect were at the high level. The results have identified the following conditions ; the aspect     

of administration of child development center, the aspect of personnel, the aspect of building,  

location, environment and security, the aspect of academic and curriculum activities, the aspect  of 

participation and support from all sectors, and the aspect of promote a network of child  

development center, 2) The comparison of educational administration conditions of child  

development centers of the local government in Chanthaburi province classified by positions         

were different with  the  statistical significance level of .05. 

 

 




