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The purposes of this research were to study and compare the parents’ 

needs to participation in educational management of school under Kanjanadit 

municipality school, Surat Thani province. Data were collected from 255 parents by 

using the questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.98. The data were 

analyzed by using mean, standard deviation and test statistical used t-test and 

analysis of variance. 

The research results found that the parents’ needs to participation in 

educational management of school under Kanjanadit municipality school, Surat Thani 

province. Overall and aspects were high level, ranging from high to low, including 

planning, decision making, evaluation, and coordination Respectively. The comparison 

the parents’ needs to participation in educational management of school with 

difference age, occupation, level of students in the region. and degree of education 

were no different. When considering each aspect, the coordination and the follow-up 

evaluation. There was no significant difference in the 0.05. 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาชวยเหลือและใหการแนะนํา     

เปนอยางดีย่ิงจากประธานกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร 

และอาจารย ดร.พรศักด์ิ อาษาสุจริต กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดกรุณาถายทอดความรู 

กระตุนเตือนใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นที่มีคุณคา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอา

ใจใสมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่น้ี 

กราบขอบพระคุณ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร และคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษา ทุกทาน

ที่ประสิทธ์ิประสาทความรูใหกับผูวิจัย 

กราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ นางปรียา โกละกะ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 

(บานไรหลวง) สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ นายพรทิพย เพชรเกื้อ ผูอํานวยการโรงเรียน               

วัดวชิรประดิษฐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 นายวันชัย เกิดพัฒน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเสาเภา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

นางสาวเพ็ญนภา สังขสุวรรณ ครูโรงเรียนบานพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 2 และนางยุพเรศ พุทธารักษ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) สังกัดเทศบาล

ตําบลกาญจนดิษฐ ที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตองใหขอคิดเห็น แนะนําคุณภาพของเครื่องมือ            

ในการวิจัยครั้งน้ีไดอยางดีย่ิง 

ขอขอบคุณ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ ทุกทานที่ไดให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียน

เทศบาล 1 (บานไรหลวง) สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ และเพื่อนๆ ที่ไมไดกลาวนามในที่น้ีที่มี

สวนชวยกระตุนเตือน ชวยเหลืองาน อํานวยความสะดวกและใหกําลังใจผูวิจัยเสมอมา 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณอันย่ิงใหญของบิดา มารดา และครอบครัว ตลอดทั้งครู คณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน

ใหความรูในการวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จ ลุลวงไปดวยดี  
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