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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของ

ผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 290 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าทดสอบสถิติที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)  

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานท า  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการบริการผู้เรียน

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง 
1 อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 
3 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 
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 2. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความต้องการพัฒนาผู้เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 3. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบว่า ส่งเสริม

การสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผู้รับบริการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  จัดกิจกรรมที่เน้นการ

ป้องกันนักเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมสอน

ซ่อนเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น  ควรน าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 5 ด้าน มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่

กระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และควรให้ความส าคัญใน

ด้านการให้บริการด้านหอพักและรถรับส่งนักเรียน  

ค าส าคัญ : ความต้องการของผู้ปกครอง การพัฒนาผู้เรียน   

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to survey the needs of parents for students 

development 2) to compare the needs of parents and 3) to find the suggestions for the 

development of students. The sample subjects were 290 parents of the students in Technology 

and Business Administration Udonthani College. They were selected by stratified random 

sampling. The research in student was a rating scale questionnaire with .95 reliability value. The 

statistics used were percentage, mean, standard deviation; t-test and F-test (one-way analysis of 

variance) The research results revealed that :  

 1. The average level of the parents’ needs for the students development were high all 

5 areas The 3 highest level were 1 ) The Encouraging students for employment 2) The teaching 

and learning activities 3) The students service and the lowest level was the relationship between 

personnel and parents 

 2. The average level of the needs of parents was not significantly different. 
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 3. The suggestions for the development of student that;  Promote the creation new 

entrepreneurs in accordance with the context of the community emphasis on students and their 

service recipients. Knowledge and professional skills are applied to problem solving in practice. 

Organize activities that focus on preventing normal students from falling into high-risk groups by 

close supervision continuous consulting. There are hidden teaching activities to enhance careers, 

sports activities etc. The basic information of students in 5 areas should be analyzed in order to 

lead the process of helping, developing and solving student problems continuously and 

systematically and should focus on the service of dormitory and student transportation. 

Keywords : Needs of Parents, Student Development 

 

บทน า 

 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝีมือ

(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.) ระดับเทคนิค (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.) และ

ระดับเทคโนโลยี(ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หรือ ทล.บ.) ซึ่ งเป็นการจัดการศึกษาระยะ

ยาว และการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ตลาดแรงงานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษานั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและ

มาตรฐานอาชีพ ที่ได้ก าหนดให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีทักษะ ความรู้และความสามารถที่เข้มแข็ง  และ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงมีระบบบริหารจัดการที่มี

ความคล่องตัวที่ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่ากว้างขวาง การจัดการอาชีวศึกษาจึงต้องให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้สู่การปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562 : 1-2) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2561) ได้มีรายงานสภาวะสังคมไทย

เกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาประเทศโดยให้ข้อเสนอแนะที่ควรให้ความสนใจและติดตามอยู่ 2 ข้อ คือ 
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1. ควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยมุ่งที่ก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อให้มีทักษะ และสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ  ด้วยการให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้โลกการท างานและให้มีการส่งเสริมการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลทางอาชีพและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจในการ

เรียนอาชีวศึกษา 

2. ควรเร่งพัฒนายกระดับทักษะแรงงานใน 2 กลุ่ม คือ  

  2.1 กลุ่มแรงงานใหม่ โดยให้มุ่งการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อให้

เกิดการปฏิบัติงานได้จริง มีการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการร่วม

ออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรมให้เหมาะกับแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม อีกทั้งมีการเพิ่มทักษะและความรู้ ความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

  2.2  กลุ่มแรงงานเดิม โดยควรให้มีการอบรมให้เกิดทักษะใหม่ ๆ มีการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย ทั้ง

ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับพัฒนา

คุณลักษณะด้านการท างาน เช่น การผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการลงพื้นที่จริงอย่างเหมาะสม 

ยืดหยุ่น และพัฒนาทักษะการสร้างทีม เป็นต้น 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี (Technology and Business Administration Udonthani 

College : T-BAC) เป็นวิทยาลัยเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนบริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีอุดรธานี (Business Administration and Technology Udonthani School) โดย ดร.เพชร  ราชคม 

เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่เลขที่ 243 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพอุดรธานี -หนองคาย  ต าบลกุดสระ  อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-110476 ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.  เปิดท าการ

สอน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 21.00 น. ใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นแรก ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 545 คน  

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1899 คน เปิดท าการสอนวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า และ

รอบบ่าย โดยมีนางสาวพิไรกุล  แก้ค างาม เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อต่อการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2562  ผู้วิจัยในฐานะเป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ได้ท าการศึกษาความต้องการ

ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อข้อสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามความคิดเห็น

ของผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ตัวแปรต้น (Independent variables) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

  1.1  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง จ าแนกเป็น ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป 

  1.2  อาชีพของผู้ปกครอง  จ าแนกเป็น  

   1.2.1  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   1.2.2  ค้าขาย/รับจ้าง/อาชีพอิสระ 

   1.2.3  เกษตรกรรม 

 2.  ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่  ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  

  2.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.2 ด้านการบริการผู้เรียน 

  2.3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

  2.4 ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานท า 
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  2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 2. แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 

 3. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

 4. แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ปีการศึกษา 2564  จ านวน 1189 คน  

 2.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling ) จากผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 1189 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจ านวนประชากรของ เครจซีและมอร์

แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประ

สิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. เนื้อหาที่จะท าวิจัย  3. ข้อเสนอแนะ(ค าถาม

ปลายเปิด)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
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 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมา

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามอีกครั้ง ได้จ านวน 290 ชุด  และวิเคราะห์ข้อมูลของ

แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละตอน มีดังนี้ 

 1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  

 2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 3. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จ าแนกตาม ระดับการศึกษา โดยใช้ t – test  

 4. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จ าแนกตามอาชีพ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One – way analysis of variance : ANOVA) หาก

มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวิธิิของเชฟเฟ่  

(Schefft’s Post hoc Comparison) (อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : 227) 

 5.  ตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ท าการ

วิเคราะห์ตามประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัย ประมวลข้อมูลที่ได้ น ามาท าการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ได้ใน

เรื่องเดียวกัน สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วจึงน ามาเขียนเป็นข้อ โดยวิธีพรรณนา (Description) ให้เห็น

ถึงลักษณะของข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค าถาม ( Index of item-objective 

congruence : IOC)  

  การวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
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 2. สถิติพื้นฐาน  

  2.1  ร้อยละ (Percentage) 

  2.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  2.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 3.  สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน 

  3.1  ทดสอบค่าสถิติที (t-test) 

  3.2  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย มีดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  ระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และอาชีพของผู้ปกครอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลหาความถี่และร้อยละ พบว่า 

ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 71.72  ระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.27  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.10  รองลงมา มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.79  และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10  

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้ เรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก( x = 4.06) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานท า รองลงมา คือ การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี้ 

 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ ( x =4.09) โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรู้ หลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น มีความรู้

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  มีทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและวัสดุพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย 
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 2.  ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานท า โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( x = 4.20) โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผู้อื่นในการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหา และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุดคือ มีความสามารถปฏิบัติงาน ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน 

 3. ด้านการบริการผู้เรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ( x = 4.08) โดยข้อที่มีค่าสูงสุด คือ 

คอยก ากับการให้บริการของคนขับรถรับส่งนักเรียนและการใช้บริการของนักเรียน ให้บริการด้วยความสุภาพ 

กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ การให้บริการด้านหอพักที่มีความสะดวก รวดเร็วเหมาะสม ด้วยวาจาสุภาพ และมี

อัธยาศัยไมตรี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีมาตรการตรวจเช็คสภาพรถเพื่อความพร้อมของรถรับส่งนักเรียน

อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ 

 4. ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( x = 4.01)  โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหาเบื้องต้นอย่างจริงใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหานักเรียน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการคัดกรองนักเรียนโดยการให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริง มี

ส่วนร่วมกับครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหานักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการประเมินผลและ

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง ( x = 3.93) โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมากทุก

ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนวประสานงานกับผู้ปกครองอย่างเร่งด่วนเมื่อพบว่านักเรียน

ต้องการความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจกับครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว เกี่ยวกับ

การคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว และด้านอื่นๆที่พบเพิ่มเติม และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ในการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียน 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ ในภาพรวม พบว่า ไม่มี

ความแตกต่างกัน 
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 ตอนที่ 3  ศึกษาข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ประกอบด้วยประเด็นต่าง 

ๆ ดังนี้  

  3.1  ควรส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เน้นให้นักเรียนมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

  3.2  ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการป้องกันนักเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด 

ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมสอนซ่อนเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

  3.3  ควรน าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 5 ด้าน เกี่ยวกับ ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้าน

ครอบครัว ด้านยาเสพติด และด้านความปลอดภัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่กระบวนการ

ช่วยเหลือ พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

  3.4  ควรให้ความส าคัญในด้านการให้บริการด้านหอพักและรถรับส่งนักเรียน เกี่ยวกับการให้บริการที่

สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ด้วยการบริการที่สุภาพ เต็มใจให้บริการ และมีอัธยาศัยไมตรี 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผลการวิเคราะห์โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ทั้งนี้เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีทีมครูที่ปรึกษาและทีมครูแนะแนวที่ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว เพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวออก

เย่ียมบ้านนักเรียน เพื่อทราบลักษณะความเป็นอยู่ของผู้เรียน และจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมใน

แต่ละอ าเภอ ตามสถานการณ์ความปลอดภัยจากโควิด ท าให้รับทราบข้อมูลผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ 

เพิ่มเติม พลับพลา (2564 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
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ของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่ 

ด้านบริหารจัดการ (Management) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านคนหรือบุคคล  การศึกษาความต้องการ

การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิค

สมุทรปราการ สภาพที่ควรจะเป็นโดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ วรวุฒิ สุขะเสวก (2563 : 377) ศึกษาเรื่อง การบริหารระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตังหวัด

นครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการส่งต่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งเสริมนักเรียนมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด สอดคล้องกับ เพ็ญนภา สมบันดาล และคณะ (2562: 1416) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่า 

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการส่งต่อ 

รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด้านการคัดกรองผู้เรียน

 2. ผลเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ ในภาพรวม พบว่า ไม่มี

ความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เรียนมีถิ่นอาศัยในชุมชนและสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร พื้นฐานครอบครัวของผู้ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ 

ความรู้ การดูแลเอาใจใส่ จึงมีความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ 

(2561 : 2) กล่าวว่า สถานศึกษาได้พัฒนาโดยการบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

อีกทั้งมีกระบวนการในการฝึกทักษะและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง ภาษาต่างประเทศและ

คอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับ ณัฐฐิญา ใจสุทธิ 

(2559) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้าน
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ตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน  

 3. ผลศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามความคิดเห็น

ของผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี สรุปได้ดังนี้  ควรส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เน้นให้นักเรียนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ มีการประยุกต์ใช้ความรู้

และทักษะวิชาชีพในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  ควรมีกิจกรรมที่เน้นการป้องกันนักเรียนปกติไม่ให้ตกอยู่ใน

กลุ่มเสี่ยง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเน่ือง มีกิจกรรมสอนซ่อนเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมกีฬา 

เป็นต้นควรน าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 5 ด้าน เกี่ยวกับ ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านยา

เสพติด และด้านความปลอดภัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่กระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา และ

แก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และควรให้ความส าคัญในด้านการให้บริการด้านหอพักและรถ

รับส่งนักเรียน เกี่ยวกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ด้วยการบริการที่สุภาพ เต็มใจให้บริการ และมี

อัธยาศัยไมตรี สอดคล้องกับ เพ็ญนภา สมบันดาล และคณะ (2562 : 1429) กล่าวว่า เนื่องจากวิทยาลัยปฏิบัติตาม

นโยบายการจัดการศึกษาที่เน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท าให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบครูที่ปรึกษาของผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ใน

การร่วมมือกันดูแลผู้เรียน และมีการก าหนดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน เพื่อทราบลักษณะความเป็ นอยู่ของ

ผู้เรียน เพื่อคัดกรองความเสี่ยง และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผู้ปกครองต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 2. ด้านการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อการมีงานท า คือ ผู้ปกครองต้องการให้ส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ 

สร้างอาชีพในชุมชน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ 

 3.  ด้านบริการผู้เรียน คือ ผู้ปกครองต้องการให้คอยก ากับการให้บริการของคนขับรถรับส่ง ด้วยความ

สุภาพ เต็มใจให้บริการ ส่วนด้านหอพัก ควรมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมี

การให้บริการที่มีอัธยาศัยไมตรี 



13 
 

 4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ ผู้ปกครอง มีความต้องการให้ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหาเบื้องต้น รับฟังปัญหาอย่างจริงใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา

ผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ปกครอง คือ ผู้ปกครองต้องการมีส่วนร่วมกับครูที่ปรึกษา/ครู

แนะแนวในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คัดกรองผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา หากพบปัญหาเกี่ยวกับ

ผู้เรียนให้เร่งประสานกับผู้ปกครองทันที 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ของผู้เรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา กับผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อ

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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