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ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเพชรบุร ี

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียนในการจดัการและส่งเสริมการ
พฒันาโรงเรียนวดัดอนไก่เต้ีย สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 
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จนัทกานต ์ อรุณ 

 

บทคดัย่อ 

 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ ) ศกึษาการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรยีนในการจดัการ 

และส่งเสริมการพฒันาโรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุร ีเขต  ) เปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของผูป้กครองนักเรยีนในการจดัการและส่งเสรมิการ
พฒันาโรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  
จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดบัการศกึษา กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคอื ผูป้กครองนักเรยีนโรงเรยีน
วดัดอนไก่เตีย้ จ านวน  คน สุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย เครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูคอื 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ 
Independent t-test 

ผลการวจิยัพบว่า ) ความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรยีนต่อการมสี่วนร่วมในการจดัการ  

และส่งเสริมการพฒันาโรงเรียนวดัดอนไก่เตี้ย สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรเีขต  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ) การมสี่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรยีนที่ม ีเพศ อายุ   
และระดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการมสี่วนร่วมในการจดัการและส่งเสรมิการพฒันา
โรงเรยีนวดัดอนไก่เตีย้แตกต่างกนั ) การมสีว่นรว่มของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนไก่ เตี้ย 

ไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั: การมสีว่นรว่มในการจดัการ, ปกครองนกัเรยีน 
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