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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี

ประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยได้จัดลำดับสาระดังนี้ การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นสำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
     1.1 ผู้บริหารของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรี จำนวน 3 คน ยกเว้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ศึกษาวิจัย  

(ตารางท่ี 10) 

     1.2 ครูผู้สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ีทำการสอนช่วงปีการศึกษา 2561 ใช้

ประชากรท้ังหมดไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 43 คน (ตารางท่ี 10) 

     1.3 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ภาคเรียนท่ี 2/2561 จำนวน 644 คน กำหนด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจิและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) และ 
ทำการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
240 คน (ตารางท่ี 11) 

     1.4 ศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 839 คน  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง        
เครจิและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) และทำการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 260 คน (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นสำรวจปัญหา ท่ีเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน นักศึกษา
ปัจจุบัน และศิษย์เก่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

ประชากร 
การตอบรับแบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 
ส่งไป ได้รับ 

ผู้บริหาร 3 3 100 
ครูผู้สอน 43 43 100 
นักศึกษาปัจจุบัน 240 240 100 
ศิษย์เก่า 260 182 70 

รวม 546 468 85.71 
 

ตารางท่ี 13  แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นสำรวจปัญหาท่ีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างกาญจนบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 (N = 644)  

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิช 9 4 
2. การเขียนแบบราคาประมาณราคาไฟฟ้า 28 10 
3. เครื่องกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น 30 11 
4. กางเกงสมัยนิยม 37 13 
5. การสร้างแบบตัดเย็บเส้ือแบะกระโปรง 62 22 
6. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 60 22 
7. เส้ือชายสมัยนิยม 1 51 18 
8. สระ-เซทสมัยนิยม 29 11 
9. การแต่งผลชายสมันนิยม 82 30 
10. จัดดอกไม้สด 53 20 
11. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 77 28 
12. เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ 12 5 
13. ปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม 57 24 
14. ซอย-ดัดสมัยนิยม 36 14 
15. ขนมอบ 1 8 3 
16. ดนตรีสมัยนิยม 13 5 

รวม 644 240 
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ตารางท่ี 14  แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นสำรวจปัญหาท่ีเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี  ท่ีสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (N = 839) 

ศิษย์เก่า ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิช 17 5 
2. งานติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 35 11 
3. เส้ือชายสมัยนิยม 1 27 9 
4. กางเกงสมัยนิยม 1 5 2 
5. การสร้างแบบตัดเย็บเส้ือและกระโปรง 34 10 
6. ผลิตภัณฑ์จากผ้า 68 21 
7. ซอย-ดัดผมสมัยนิยม 82 25 
8. การแต่งกายสมัยนิยม 129 43 
9. มาลัยมงคล 34 10 
10. งานบายศรีโอกาสต่าง ๆ  34 10 
11. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 81 24 
12. เคมีภัณฑ์สมุนไพร 44 13 
13. อาหารไทย 13 4 
14. อาหารจีน 10 3 
15. ปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม 93 30 
16. การติดต้ังและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ 17 5 
17. การตัดเย็บกางเกงเบ้ืองต้น 43 13 
18. เส้ือเบ้ืองต้น 34 10 
19. อาชีพจัดดอกไม้ 29 9 
20. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 10 3 

รวม 839 260 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในขั้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน 
(ภาคผนวก ก) 
     2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน ท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน

การสอน 20 ปีข้ึนไป  

    2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตร 

วิชาชีพระยะส้ัน  

     2.3 ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก  

     2.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรมวิชาชีพ หรือสำนักงาน

พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

    2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การมูลนิธิ นักวิชาการ นักวิชาชีพในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรีผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 208 คน ประกอบด้วย 

    3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 52 แห่ง จำนวน 52 คน   

    3.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง รวม จำนวน 52 คน 
    3.3 ครูผู้สอน ท่ีทำหน้าท่ีสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัด

ช่าง 52 แห่งๆ ละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 104 คน 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ของวิทยาลัย

สารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ด้าน
หลักสูตร 13 ข้อ ด้านครูผู้สอน 9 ข้อ ด้านกระบวนการเรียนการสอน 10 ข้อ ด้าน นักศึกษา 9 ข้อ ด้านการ
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วัดและประเมินผล 6 ข้อ และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 7 ข้อ รวม 54 ข้อ และแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า จำนวน 30 ข้อ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร 5 ข้อ ด้านครูผู้สอน 5 ข้อ ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน 5 ข้อ ด้าน นักศึกษา 5 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผล 5 ข้อ และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 5 ข้อรวม 30ข้อ 

2. แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร 16 ข้อ  
ด้านครูผู้สอน 14 ข้อ ด้านกระบวนการเรียนการสอน 12 ข้อ ด้านนักศึกษา 14 ข้อ ด้านการวัดและ
ประเมินผล 8 ข้อ และด้านปัจจัยเกื้อหนุน 9 ข้อ รวม 73 ข้อ 

3. แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี
ประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร 16 ข้อ ด้านครูผู้สอน 
14 ข้อ ด้านกระบวนการเรียนการสอน 12 ข้อ ด้านนักศึกษา 14 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผล 8 ข้อ และ 
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน 9 ข้อ รวม 73 ข้อ 
 
การดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ 

1. แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของ 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี  

    ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลำดับขั้นดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 นำเอาผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพ

การศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านนักศึกษา ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุนมาเป็นข้อมูล ในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) จำนวน 54 ข้อ  

    ขั้นที่ 2 นำเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้การหาค่า 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
     ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและครูผู้สอน นักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 คน รวม 60 คน และโดยแบบสอบถาม
กลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอน ได้หาค่าอำนาจจำแนก (Discriminating power) จากนั้นเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า
อำนาจจำแนกตั้งแต่ 1.70 ขึ้นไป มาเป็นข้อคำถามท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ข้อคำถามท้ังส้ินจำนวน 54 ข้อ 
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และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.984 สำหรับ
แบบสอบถามกลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่าได้หาค่าอำนาจจำแนก (Discriminating power) จากนั้นเลือกข้อ
คำถามท่ีมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 1.70 ข้ึนไป มาเป็นข้อคำถามท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ข้อคำถามท้ังส้ิน
จำนวน 30 ข้อ และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.955  

    ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ก่อนนำไปเก็บข้อมูลจริง 

    ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามไปสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า
ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้แก่ ผู้บริหารจำนวน 3 คน ครูผู้สอน จำนวน 43 คน นักศึกษาจำนวน 
240 คน และศิษย์เก่าจำนวน 260 คน 

2. แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลำดับข้ัน ดังนี้ 

     ขั้นที ่1 นำผลการสำรวจสภาพปัญหา มาสร้างเป็นแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนา การ 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

     ขั้นที ่2 นำร่างแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของ 
แบบสอบถาม 

     ขั้นที ่3 ปรับแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ 
     ขั้นที ่4 ส่งแบบสอบถามถึงผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน (ภาคผนวก ก) เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique)  

     ขั้นที ่5 นำข้อมูลท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมาทำการวิเคราะห์โดยคำนวณหาค่ามัธยฐาน  
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และทำการแปลคำตอบในแต่ละรอบจนได้
ข้อสรุปท่ีเป็นฉันทามติของผู้เช่ียวชาญและนำมาสังเคราะห์ให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังหมด 6 ด้าน รวม........ข้อ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับซึ่งกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนของความคิดเห็นดังนี้ 

      5 หมายถึง ข้อความนั้นควรกำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด 
      4. หมายถึง ข้อความนั้นควรกำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 
      3 หมายถึง ข้อความนั้นควรกำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
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      2 หมายถึง ข้อความนั้นควรกำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับน้อย 
      1. หมายถึง ข้อความนั้นควรกำหนดไว้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับน้อยที่สุด 
     ขั้นที ่6 ได้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ ของ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคผนวก จ) 

3. แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี
ประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลำดับขั้น ดังนี้ 

     ขั้นที ่1 นำรูปแบบท่ีได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ มาสร้างเป็นแบบสอบถามความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) การกำหนดความหมายของค่า
น้ำหนักคะแนนมีดังนี ้

5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด หรือเห็นด้วยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เหมาะสมมาก หรือเห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย หรือเห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด หรือเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

     ขั้นที ่2 นำแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

     ขั้นที ่3 นำแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ไปทดลองใช้ (Try out ) กับผู้บริหารและอาจารครูผู้สอน รวม 86 คน และหาค่าอำนาจจำแนก 
(Discriminating power) จากนั้นเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 1.70 ขึ้น ไป มาเป็นข้อคำถาม
ท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ข้อคำถามท้ังส้ินจำนวน 104 ข้อ และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.931 (ภาคผนวก ค) 

     ขัน้ท่ี 4 ปรับปรุงแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและนำไปสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารจำนวน 71 คนและครูผู้สอน 
จำนวน 129 คนของวิทยาลัยประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง รวม 200 คน 
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     ขั้นที ่5 ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีสมบูรณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
1. แบบสอบถามศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของวิทยาลัย

สารพัดช่างกาญจนบุรี ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลจากบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จากประชากร
และกลุ่มตัวอย่างท่ีกำหนด ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ส่งไปจำนวน 46 ฉบับ ได้รับคืน 46 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ส่งไปจำนวน 500 ฉบับ ได้รับคืน 422 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.40 

2. แบบสอบถามขั้นพัฒนารูปแบบ ถึงผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อทราบข้อมูลและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในพื้นท่ี สำหรับผู้เช่ียวชาญท่ีอยู่
นอกพื้นท่ีผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม Online ด้วย Google ฟอร์ม ให้ผู้ประสงค์เข้ามาแสดงความเห็น 
ข้อเสนอแนะไม่จำกัดจำนวน ได้รับคืน 45 ฉบับ  

3. ส่งแบบสอบถามถึงผู้เช่ียวชาญจำนวน 21 ฉบับ การตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปจำนวน 21 ฉบับ ได้รับคืน 21 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4. แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี
ประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ผู้วิจัยทำแบบสอบถามใช้ Google ฟอร์ม โดยทำหนังสือส่ง
ถึงสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 52 สถานศึกษา โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อำนวยการ 
1 คน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 2 คน รวม 204 คน ตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน์ มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม เป็นผู้อำนวยการ 34 คน รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 48 คน และครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 86 คน รวมทั้งส้ิน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ ของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถิติ คือ 
ค่าคะแนนเฉล่ีย (X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนำข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ 3.00 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้การทดสอบค่า t ( t - test ) มาปรับเป็นข้อคำถามเพื่อร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน สอบถามผู้เช่ียวชาญต่อไป 

2. การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพ ของ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี  การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 17 คนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยคำนวณหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ใช้
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์รายข้อ 

ค่ามัธยฐาน มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 
2.50 – 3.49 หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 
1.00 – 1.49 หมายความว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การพิจารณาข้อความเพื่อนำไปกำหนดเป็นรูปแบบคือ ข้อความท่ีมีค่ามัธยฐาน ต้ังแต่ 3.50 

ขึ้นไป 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ การพิจารณาความสอดคล้องของคำตอบกำหนดเกณฑ์แสดงค่า 

ความสอดคล้องดังนี้ 
0.01 – 0.99 แสดงว่า เป็นคำตอบท่ีมีความสอดคล้องกันสูงมาก 
1.00 – 1.99 แสดงว่า เป็นคำตอบท่ีมีความสอดคล้องกันสูง 
2.00 – 2.99 แสดงว่า เป็นคำตอบท่ีมีความสอดคล้องกันต่ำ 
3.00 ขึ้นไป แสดงว่า เป็นคำตอบท่ีไม่มีความสอดคล้องกัน 
เกณฑ์การพิจารณาข้อความเพื่อนำมากำหนดรูปแบบ คือ ข้อความท่ีมีค่าความสอดคล้องกันต้ังแต่ 

1.99 ลงมา 
3. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี

ประสิทธิภาพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสอบถามความคิดเห็นของ 
ผู้แทนสำนักมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ผู้บริหารและ

ครูผู้สอน โดยใช้สถิติคือค่าคะแนนเฉล่ีย (�̅�) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยผู้วิจัยกำหนด
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
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4.50 – 5.00 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดหรือเห็นด้วยมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับมาก หรือเห็นด้วยมาก 

2.50 – 3.49 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
มีความ เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับน้อย หรือเห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.49 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด หรือเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้ข้อความท่ีมี
ค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไปนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จากผู้แทนจากสำนัก
มาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค บริหารและครูผู้สอน ท่ีมีค่า
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไปและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 มาสรุปเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพฉบับท่ีสมบูรณ์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
   1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
   2.1 หาค่าอำนาจจำแนกแบบสอบถาม (Discriminating Power) เป็นรายข้อโดยใช้การทดสอบ

ค่า t (t-test) 
   2.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(-Coefficient) 
3. สถิติท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
   3.1 ค่ามัธยฐาน (Median) 
   3.2 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 
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สำหรับการดำเนินการศึกษา สรุปเป็นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนดำเนินการวิจัย 

ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี      

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

1) การศึกษาเอกสารงานวิจัย 

2) วิเคราะเอกสาร 

3) สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ันของวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรีในขั้นที่ 1 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผู้สอน 

นักศึกษาและศิษย์เก่า เกี่ยวกับ

สภาพปัญหาการจัดการการเรียน

การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ัน ของวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรี 

ตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามและทำการศึกษา

สภาพปัญหา 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้ันท่ี 2 การสำรวจสภาพปัญหา

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
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ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

นำข้อมูลท่ีได้ขั้นที่ 2 มาสร้างแบบสอบถาม

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยสารพัดช่าง

กาญจนบุรี 

ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดย

ใช้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 21 คน ท่ีมีคุณสมบัติ

ดังนี ้

- ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษามี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สอศ. ท่ีเปิดสอน

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

- ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมี

ประสบการณ์มากว่า 20 ปี  

- ผู้บริหาร ครูผู้สอน สังกัด สอศ.ในจังหวัด

กาญจนบุรี 

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้

ฉันทามติและสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันท่ีมีประสิทธิภาพของ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
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ภาพท่ี 12  แสดงขั้นตอนท่ีดำเนินการศึกษาวิจัย 

ขั้นที่ 4  การตรวจความ

เหมาะสมของรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันท่ีมี

ประสิทธิภาพของวิทยาลัย

สารพัดช่างกาญจนบุรี 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

นำแบบสอบถามไปถามผู้บริหารและครูผู้สอน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 52 แห่ง  

โดยใช้ Google Form เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบแล้วคัดเลือกข้อท่ีมีค่า

คะแนนเฉล่ีย 3.5 ข้ันไป นำมากำหนดเป็น

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

สรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสมบูรณ์ 


