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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบทศันคติของผูป้กครอง
นกัเรียนและขอ้เสนอแนะแนวทางต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาวมิ์ตรภาพ
ท่ี 126 อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 291 คน
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และไดม้าโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.65 ถึง 0.84 และมีค่าความเช่ือมัน่ 
ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test (Independent samples) และใช ้F - test (One – way 
ANOVA) 
 

ผลการวจัิยพบว่า 
 1.ระดับทัศนคติของผู ้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านง่อน 
หนองพะเนาวมิ์ตรภาพท่ี 126 อ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัดี โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี คือ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงาน
วชิาการดา้นบริหารงานทัว่ไป และดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
 2.เปรียบเทียบทศันคติของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นง่อน
หนองพะเนาวมิ์ตรภาพท่ี 126 อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3.เปรียบเทียบทัศนคติของผู ้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านง่อน 
หนองพะเนาวมิ์ตรภาพท่ี 126 อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร จ าแนกตามอาชีพ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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