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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 ในการศึกษาเรื่องความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสาย
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ซึ่ งประกอบไปด้วยหัวข้อ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจคุณภาพ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชว้ิธีการศึกษา ดังนี้  
 
  1) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Document study) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลที่เป็นบทความในเว็บไซด ์ต่างๆ เพื่อน ามาใช้อ้างอิงประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์  
  2) การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครจ านวน 212 คน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562)  
 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษา ที่เป็นตัวแทนจากจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครและผ่านวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ จ านวน 
139 คนโดยค านวณจากสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจน 
และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550, หน้า 155 อ้างถึง Yamane, 
1967) 
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 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2 

 

 𝑛 =
212

1+212(.0025)
   

   
 𝑛  = 139 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรตรวจคุณภำพ 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
 1. แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามที่มีค าตอบเป็นแบบตัวเลือก (Multiple Choice) ให้ตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นจริงและการปฏิบัติที่คาดหวังในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีค าตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 2. แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสาย
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 
 วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 1. ผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ์
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการช่วย
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Validity)  
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับตัวอย่าง 30 ชุดเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจในการตอบแบบสอบถามและหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งค่าที่ได้จะแสดง
ถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยค่าที่ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งถ้าค่าสัมประสิทธิ์ที่
ค านวณได้มีค่าเข้าใกล้ 1 มาก แปลว่ามีความเชื่อมั่นสูง(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545)  ซึ่งพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ .724 
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลโดย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง และ
ระดับการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างาน
และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยการส่งจดหมายขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครจ านวน 8 แห่ง 
 2. ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้นผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บ
ข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูธุรกิจจ านวน 5 ท่าน 
 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือสถิติ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาอ้างอิง
ประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
กำรสุ่มตัวอย่ำง  ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี ้
 
ขั้นที่1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัย 

เทคนิค และวิทยาลัยพณิชยการที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจในกรุงเทพมหา 
นครจ านวน 8 วิทยาลัย  

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยให้ครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาที่มีความ
สะดวกตอบเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และเข้ารับการสัมภาษณ ์

 
ตัวแปรที่ศึกษำ ผู้วิจัยต้องการศึกษาในเรื่องความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงท าการศึกษาตัวแปรตามแนวคิดทักษะชีวิตและอาชีพตามแนวคิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้าน
ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง ด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านการเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ 
และด้านความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ เท่านั้น 
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วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลท าตามขั้นตอนดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ท าได้โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2  
 2.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง และระดับ

การจัดการเรียนรู้ที่คาดหวังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แล้วน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t แบบกรณีที่ข้อมูลทั้ง
สองกลุ่มมีความผูกพันกัน ( Paired t-Test ) เพื่อดูว่ามีความแตกต่างกันหรือไม ่

 2.2 หาค่าดัชนี PNI เพื่อหาค่าความต้องการจ าเป็น จากนั้นน ามาเรียงล าดับเพื่อหา
ความส าคัญของประเด็นวิจัยในแต่ละด้านที่เป็นองค์ประกอบของทักษะการด ารงชีวิตและการท างาน
ในศตวรรษที่ 21  

  โดยที่ ค่าดัชนี PNI  =  ( I – D ) / D 
  I  = ค่าที่แทนความส าคัญของสภาพที่ควรจะเป็น 
  D  = ค่าที่แทนความส าคัญของสภาพที่เป็นจริง 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

แล้วน ามาสรุปเป็นประเด็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูธุรกิจในสายอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 
 
 




