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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั0งนี0 มี วตั ถุ ประสงค์เพื4อศึกษาและเปรี ยบเที ยบปั ญหาการบริ หารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื0นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตาม
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที4ใช้ในการวิจยั
คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํานวน 72 คน หัวหน้าฝ่ ายระดับปฐมวัย จํานวน 72 คน ใช้แบบสอบถาม
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็ นเครื4 องมือที4ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปั ญหา ทั0ง 4 ด้าน
ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารทัว4 ไป
สถิ ติที4ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี4 ย ค่าเบี4ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test)
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาการบริ หารจัด การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ในโรงเรี ย น สั ง กัด
สํานักงานเขตพื0นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับน้อย
2) ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญหาการบริ หารจัดการศึ ก ษาระดับปฐมวัยในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพื0นที4การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ปั ญหาการบริ หารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในโรงเรี ยน จําแนกตามตําแหน่ งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที4ระดับ .01 และ
ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารทัว4 ไป และด้านการบริ หารวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที4ระดับ .01, .01 และ .05 ตามลําดับ ส่ วนด้านการบริ หารงบประมาณแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ปั ญหาการบริ หารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรี ยน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยภาพรวมและด้านการบริ หารวิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณและด้านบริ หารงานบุคคล
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ ส่ วนด้านการบริ หารทัว4 ไปแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญ
ทางสถิติที4ระดับ .05 ปั ญหาการบริ หารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรี ยน จําแนกตามประสบการณ์
การทํางาน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่า งไม่มีนัยสํา คัญทางสถิ ติ ปั ญหาการบริ หาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรี ยน จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ยกเว้นด้านการบริ หารงบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที4 ร ะดับ .01 ซึ4 ง เมื4 อเที ย บเป็ นรายคู่ พ บว่า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก กับ โรงเรี ย นขนาดกลางและ
โรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที4ระดับ .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.

