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ชื่อเรื่อง: ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นและเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ครูธุรกิจจ านวน 139 คนที่ปฏิบัติการสอนอยู่ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีสาขาทางด้านพาณิชยกรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการจ าเป็น และแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
แนวทางในการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ t 
และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 79.86 
และเป็นเพศชายจ านวน 28 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.14 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี มี
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 43.17 โดยมีจ านวนประสบการณ์การสอนเรียงจากมากไปหาน้อยคือ
ประสบการณ์ 11 – 15 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.78 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 61.15 ในส่วนของความต้องการจ าเป็นพบว่าค่าเฉลี่ยของระดับการ
ปฏิบัติจริงในการสอน น้อยกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้ในทุกประเด็นย่อยที่
เป็นองค์ประกอบของด้านการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะพัฒนาการ
สอนในทุกประเด็นย่อยให้ดีขึ้นกว่าระดับที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน โดยแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้แก่ ครูจะต้องแบ่งเวลาในการสอนและการท างานส่วนรวมให้ดี โดยที่ทางหน่วยงานจะต้อง
เห็นคุณค่าของการที่ครูต้องมีเวลาในการพัฒนาทักษะที่ส าคัญให้กับนักเรียน นอกจากนั้นยังต้องให้
ความส าคัญกับการฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะที่
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากความรู้จากการสอนในหนังสือหรือต าราเรียน 

ค าส าคัญ: ความต้องการจ าเป็น ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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Abstract 
The objective of this research were to study the needs for learning 

management and the development guidelines of vocational business teachers in order 
to enhance the 21st century life and career skills of students. The participants were 
139 business teachers teaching commercial courses in vocational colleges in Bangkok. 
The research instruments comprised questionnaires that were used to collect the data 
about learning management needs and interview forms that were used to gather the 
information about development guidelines. The statistics used were frequency, 
percentage, mean, and t values and content analysis was also carried out to analyze 
the data.  

According to the research results, the participants of this research comprised 
111 females (79.86 %) and 28 males (20.14%). Most of them were 31-40 years old 
(n=60, 43.17%). They mostly had a teaching experience of 11-15 years (n=40, 28.78%). 
Their education was at the bachelor’s degree level (n=85, 61.15%). In terms of the 
needs for learning management development, it was found that the mean score of 
the actual operational performance was lower than that of the expected operational 
performance in every learning management category that was associated with the 21st 
century life and career skills of students at a statistical significance level of .05. The 
results indicated that the participants need to improve their instruction in every 
learning management category in order to obtain a higher level of operational 
performance. The guidelines for learning management development included: 
teachers need to balance time between teaching and other duties and colleges need 
to recognize that teachers need time develop important skills for students. Moreover, 
it is essential to place importance on teacher training in order to develop teaching and 
learning processes that can enhance the 21st century life and career skills of students, 
in addition to formal knowledge taught in textbooks.  
Keywords: need assessment, life and professional skills 




