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บทคัดยอ
  งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาคุณสมบัติในเร่ืองเพศ  อายุ  การศึกษา  และประสบการณการ
ทํางานของครูผูสอนวามีผลกระทบตอการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม  เก็บรวบรวมขอมูลจาก     
กลุมตวัอยางท่ีเปนครูผูสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธุรกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน  375 
คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
  ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของครูผูสอนท่ีแตกตางกันมีผลตอระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ       
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ประเภทบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  โดยครูผูสอนเปนเพศชาย อายุอยูระหวาง 30-40  ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ
การสอนอยูระหวาง 5-10 ป มีการปรับตัวนําการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชอยูในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ
   คุณสมบัติของครูผูสอน  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

Abstract
  The purpose of this study was to examine personnel factors of teachers considering of gender, 
age, education, and experience that affected student-centered approach. The study applied quantitative 
research technique for data collection. The samples were 375 teachers in the private vocational schools 
for business administration in Bangkok. The data collecting method was questionnaires. The data was 
analyzed as frequency, percentage, mean, and standard deviation. One-way Analysis of Variance         
(One-way ANOVA) was used for hypothesis test. 

คุณสมบัติของครูผูสอนที่มีตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ประเภทบริหารธุรกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานคร
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     The findings revealed that according to different attributes of teachers in the private vocational 
school for business administration in Bangkok, there was statistical significant difference at the level of 
0.05. Considering each factor, most teachers are male in the age range of 30 to 40 with bachelor's degree. 
They have had teaching  experiences between 5 to 10 years and applied a student-centered approach 
in their classroom at the highest level.

Keywords
  Attributes of Teachers, Learner - Centered Teaching, Private Business Vocational Schools, Bangkok

บทนํา
  ปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยมีการพัฒนาและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาทําใหการ
ศึกษาตองมีการพัฒนาควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงของสังคม  ดังน้ันครูผูสอนซึ่งมีหนาท่ีในการใหการศึกษาแก          
ผูเรียนจึงตองมคีวามเขาใจถงึการศึกษาท่ีมกีารเปล่ียนแปลง และตองพัฒนาตนเองเพ่ือใหมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกับ
ระบบการสอนท่ีเปลี่ยนไป ประเทศไทยไดนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาใชในประเทศ ซึ่งเปน
ความพยายามท่ีจะปฏริปูการศกึษาครัง้สาํคญัของประเทศ  หลงัจากทีป่ระเทศไทยไดมกีารปฏริปูการศกึษาครัง้สาํคญั
มาแลวครั้งหน่ึงในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อรอยกวาปที่แลวมา ซึ่งการเปล่ียนแปลงในครั้งนั้นทําใหประเทศไทยเจริญมา
จนถึงทุกวันน้ี จุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งน้ี คือ การปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนไปที่การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher - Centered)  เปนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner -  
Centered)  เวลาผานไป 15 ป   ผูสอนและผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงอยางไร อะไรคือสิ่งท่ีสําคัญของการสอนท่ีเนน   
ผูเรียนเปนสําคัญท่ีผูสอนนํามาใชแลวทําใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะการสอนของผูสอน            
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทบริหารธุรกิจ  เพราะเปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว
สามารถนําไปประกอบวิชาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึง่เปนสิง่ท่ีสาํคัญท่ีครผููสอนทกุคนและโดยเฉพาะผูบรหิารการศึกษาควรทราบ และหาวิธีปรบัปรงุแกไข
ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน (พยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร, 2544) 
  การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญน้ี ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและ             
มีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผูเรียนเปนสําคัญจะยึดการศึกษาแบบกาวหนาของผูเรียน               
เปนสําคัญ ผูเรียนแตละคนมีคุณคาสมควรไดรับการเช่ือถือไววางใจ แนวทางน้ีจึงเปนแนวทางท่ีผลักดันผูเรียน             
ไปสูการบรรลุศักยภาพของตน โดยสงเสริมความคิดของผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหเขาไดพัฒนาศักยภาพ   
ของตนเองอยางเต็มที่ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหม            
ที่มีลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรูแบบดั้งเดิมทั่วไป อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน       
เปนสําคัญ คือ  วิธีการสําคัญท่ีสามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนรูจกัเรียนรูดวยตนเอง  เรียนในเร่ืองทีส่อดคลอง
กับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการ
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ศกึษาน้ีเปนแนวคิดท่ีมรีากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ  ทีไ่ดพัฒนามาอยางตอเน่ืองยาวนาน
และเปนแนวทางท่ีไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามตองการอยางไดผล (วัฒนาพร        
ระงับทุกข, 2541) 
  ดงัน้ัน งานวิจยัเร่ืองคณุสมบัตขิองครูผูสอนท่ีมผีลตอการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน  ประเภทบริหารธุรกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงเปนเร่ืองสําคัญและมีประโยชนตอผูบริหารการศึกษาและ
ครูผูสอน เพราะสามารถทําใหผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนตรงตามศักยภาพของผูเรียน  ซึ่งการพัฒนาการสอนให
ตรงกบัผูเรยีนทําใหการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพ  สงผลใหผูเรยีนมกีารพัฒนาอยางถูกตองและเกิดประสทิธิภาพ 
เชนกัน

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของครูผูสอนที่มีผลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นิยามศัพท
  คุณสมบัติของครูผูสอน  หมายถึง  ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณของครูผูสอน
  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การเรียนการสอนท่ีครูผูสอนเนนใหผูเรียนคิดคนหาความรู 
และลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริงทุกข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
  ประสบการณของครูผูสอน  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีครูผู สอนไดทําการคร้ังแรกจนถึงปจจุบัน คือ 
ประสบการณตํ่ากวา 5 ป  ประสบการณ 5-10 ป และประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป

สมมติฐานในการวิจัย
  1.   เพศของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

  2.   อายุของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

  3.   ระดับการศึกษาของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

  4.   ประสบการณของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน
  
วิธีการวิจัย
  การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง และ      
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากร คือ ผูสอน จํานวน 5,880 คน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทบริหารธุรกิจใน                    
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 84 แหง 
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   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คํานวณจากตารางการสุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1973)            
ที่ระดับความเช่ือมั่นท่ี  95 %  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน จากน้ันใชวิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Selection) ในการแจกแบบสอบถาม
  2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
  

  
  3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
         เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถามการจัดการเรียนรู  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ นําไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) 
ของ Cronbach  เมื่อทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97
  4. การวิเคราะหขอมูล
         ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ทําการลงรหัส จากนั้นไดนําไปวิเคราะหในการ
วิเคราะหขอมลูเพ่ือหาความสัมพนัธทางสถิตใินการวิจยัคร้ังน้ี ใชระดบัความเช่ือมัน่รอยละ 95  (α = 0.05) เปนเกณฑ
ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย โดยการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)       
โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คาความแตกตางของคาเฉล่ียสองกลุม ใช t-test ในการหาคาความแตกตางตัวแปรระหวาง 2 กลุม และ
คาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หาคาความแตกตางตัวแปรมากกวา 2 กลุม
  
ผลการศึกษา
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
         ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  จํานวน 295 คน และเพศชาย จํานวน 80 คน  มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณทํางาน  5- 10  ป   
  2. ผลการศึกษาตามสมมติฐาน

 
-  

-   

-   

-  
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  จากตารางท่ี 3 พบวาครผููสอนทีม่รีะดับการศึกษาแตกตางกัน  มกีารจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05  โดยผูสอนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการจัดการการเรียนรู 
โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญแตกตางจากระดับการศึกษาอืน่มากท่ีสดุ  รองลงมาคอืระดบัการศกึระดับสงูกวาปรญิญาตรี  
และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ตามลําดับ

ตารางที่ 4 
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานประสบการณการสอนของผูสอนกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

  จากตารางท่ี 4 ครผููสอนท่ีมปีระสบการณการสอนท่ีแตกตางกันมกีารจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05 ผูมีประสบการณการสอนท่ีตํ่ากวา 5 ป มีการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางจากผูอืน่มากท่ีสดุ รองลงมา คอื ผูสอนท่ีมปีระสบการณ  5- 10  ป และผูมปีระสบการณ
ตั้งแต 10  ปขึ้นไป  ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการศึกษาคุณสมบัติของครูผูสอนที่มีผลตอการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนอาชีวศึกษา
ประเภทบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครพบวา  คุณสมบัติของครูผูสอน ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการสอนของครูผูสอนมีผลตอการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน  ครูผูสอนเพศชายท่ีมีอายุ
ตํ่ากวา 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณการสอน 5-10 ป มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับผูสอนที่มีคุณสมบัติอื่นๆ
  นอกจากน้ัน ผลการวิจัย สามารถอธิบายไดอีกวา ผูสอนเพศชายและผูสอนเพศหญิงมีการจัดการการเรียน
รูการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน  สอดคลองกับความหมายและปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสาํคัญ ของ Lang, McBeath & Hebert (1995) ทีไ่ดกลาวไววา การสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมในการเรียนรู
อยางกระตือรือรน และมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน จะชวยใหผูเรียนไดเน้ือหาครบถวน ดวยวิธีการในการจัดการเรียน
การสอนท่ีแตกตางกันของผูสอนแตละบุคคลที่อาจแตกตางกันไปแตมีวัตถุประสงคในการเรียนรูเดียวกัน  โดยผูสอน
ตองมีการจัดการสอนท่ีแตกตางกัน   และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพนาลัย  อยูสําราญ  (2535, 101-110)                 
ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง ตัวแปรทางจิตสังคมที่เก่ียวของกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอนของครูผูสอนวิชาสังคม      
ในเขตการศึกษา    ผลการวิจยัพบวา ครชูายท่ีทาํการสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางมีการยอมรับนวัตกรรม พฤติกรรม                  
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การสอนแบบเนนนักเรียนเปนสาํคัญในการเรียนสงูกวาครกูลุมอืน่ ๆ  นอกจากน้ี ยังพบวา ครหูญิงทีม่รีะยะเวลาท่ีทาํการ
สอนมาก  มีพฤติกรรมการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญสูงกวาครูกลุมอื่น ๆ อีกดวย  และยังพบวา ปริมาณความรู
เก่ียวกับนวัตกรรมทางการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอน       
ในระดับจิตและระดับพฤติกรรม 
  ดานอายุ  ครูผูสอนที่มีอายุตํ่ากวา 30  ป  มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาครูผูสอนที่มีอายุชวง
อื่นๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป  สวนใหญปนครูรุนใหม ที่มีความพรอมดานการเปล่ียนแปลง 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกวา พรอมที่จะผลิตผลงานและสามารถตรวจสอบได  เพราะยังเปนครูผูนอย           
ตองฟงคําส่ังของครูผูใหญสอดคลองกับทฤษฎีของ วัฒนพร  ระงับทุกข ( 2541) ในเร่ืองของปรัชญาพิพัฒนนิยม 
(Progressivism) วาการศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนทุกดาน ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคม  อาชีพ  และสติปญญา  
สิ่งที่เรียนควรเปนประโยชน สัมพันธสอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียนใหมากท่ีสุด  รวมทั้งสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยทั้งในหองเรียนนอกหองเรียน  ที่สําคัญผูสอนไมควรไปกําหนดใหผูเรียนทําตามอยาง                   
ผูสอนควรเปนผูสนบัสนนุใหผูเรียนไดเรียนรู เขาใจและเห็นจรงิดวยตัวเอง  ผูสอนอาจจะตองเปนคนรุนใหม  อายุไมมาก
  ดานระดับการศึกษา ผูสอนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มากกวา     
ผูสอนมากกวาผูสอนที่มีการศึกษาสูงกวา  เหตุที่เปนเชนน้ี เน่ืองจากผูสอนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวายังขาดความรู
ในเรือ่งการสอนโดยยดึผูเรยีนเปนสาํคญั และยังขาดประสบการณและความมัน่ใจในการสอน  ยังไมสามารถประยกุต
การสอนแบบใหมๆได สวนผูสอนที่มีระดับการศึกษาสูงกวา ก็จะเปนผูสอนที่มีอายุมากกวา อยูในระดับหัวหนางาน  
มีประสบการณการสอนมาหลายปแลว วัฒนธรรมการสอนอาจจะเปลี่ยนแปลงยาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ
อภิญญา เหมระ (2544) ที่ไดทําการวิจัยการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของครูธุรกิจ สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี              
มีความพรอมมากกวาระดับอื่นและครูที่มีประสบการณในการสอน นอยกวา 5 ป มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง       
การสอนมากกวาครูที่มีประสบการณในการสอน มากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  ดานประสบการณการทํางาน ผูสอนที่ประสบการณการสอนอยูในชวง 5-10 ป เปนผูสอนใหม อายุยังนอย 
วัฒนธรรมการสอนโดยยึดครูเปนศูนยสําคัญยังไมมากพอ จึงพยายามหาวิธีการสอนใหมๆ ดังน้ันการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงสามารถทําไดดีกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสําเนา ศรีบุญแกว (2533)  ที่ทําการศึกษาสภาพการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ชัน้มธัยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน เพราะมีการเรียนรูตางกัน 
   
สรุป
  จากการวิจยัในครัง้นีท้าํใหเราทราบวา คณุสมบตัขิองผูสอนมคีวามสาํคญัตอการสอน  ทียึ่ดผูเรียนเปนสําคัญ
เปนอยางมาก  เพราะการพัฒนาการศึกษาโดยระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูผูสอนตองมีความพรอมที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเอง   คุณสมบัติของผูสอนที่เหมาะสมท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนผลประโยชนตอสถาบัน    
การศึกษาในการนํามาพัฒนาผู สอนหรือหากมีผู สอนที่มีคุณสมบัติตามงานวิจัยจะไดนํามาเปนผู นําในการ
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เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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