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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครั0 งนี0   มีวตัถุประสงค์เพื4อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื0นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 จาํแนกตาม
ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งที4ใช้ในการวิจยั  
คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน  72  คน  หวัหนา้ฝ่ายระดบัปฐมวยั จาํนวน  72  คน ใชแ้บบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  เป็นเครื4องมือที4ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหา ทั0ง  4  ดา้น  
ไดแ้ก่  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั4วไป 
สถิติที4ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉลี4ย  ค่าเบี4ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  (t-test) 
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดับปฐมวยัในโรงเรียน สังกัด   
สํานกังานเขตพื0นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบันอ้ย  
2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน     
เขตพื0นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  1  พบวา่  ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ในโรงเรียน  จาํแนกตามตาํแหน่งโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที4ระดบั .01  และ
ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารทั4วไป  และดา้นการบริหารวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที4ระดบั .01, .01 และ .05 ตามลาํดบั  ส่วนดา้นการบริหารงบประมาณแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ  ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียน  จาํแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยภาพรวมและดา้นการบริหารวิชาการ  ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นบริหารงานบุคคล
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ส่วนด้านการบริหารทั4วไปแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  
ทางสถิติที4ระดบั .05 ปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียน  จาํแนกตามประสบการณ์
การทาํงาน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ปัญหาการบริหาร       
จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในโรงเรียน  จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  ยกเวน้ดา้นการบริหารงบประมาณแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที4ระดับ .01  ซึ4 งเมื4อเทียบเป็นรายคู่พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที4ระดบั .01     
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare the problems of the  

administration of early childhood schools under the Rayong Primary Education Service Area 

Office 1 classified by position, education, work experience and school size. The samples 

consisted of  72  school administrators and 72 chiefs of early childhood department.  The  research 

instrument was a  five rating scale questionnaire for 4 aspects: academic administration, personnel 

administration,  budget administration and general administration.  The data were analyzed using 

by mean, standard  deviation, t - test and one - way ANOVA. 

 The results of the study were as follows:  1)  the problems of the administration of  

early  childhood schools under the Rayong Primary Education Service Area Office 1, according 

to their  administrators and chiefs of early childhood department, revealed the low level of overall 

and individual aspects.  2) The compared results of the data analysis of administration problems 

in early childhood schools under the Rayong Primary Education Service Area Office 1, classified 

by position, showed statistical significance at .01 level.  The aspects of personnel administration, 

general administration, and academic administration showed statistically significant difference 

level of .01, .01, and .05 respectively. However, the budget administration did not show 

statistically significant difference. The aspect of general administration showed statistically 

significant difference level of .05. The problems in the early childhood school administration, 

classified by word experience, did not show statistically significant difference.  The problems in 

the early childhood school administration, analyzed by school size, did not show statistically 

significant difference. Nevertheless, the aspect of budget administration showed significant 

difference level of .01.  The compared results between small sized schools and the medium sized 

schools as well as the small sized schools and the large sized schools showed statistically 

significant difference level of .01.     




