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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้จุีดมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตัวบ่งชีแ้นวทางการสง่เสรมิพฤติกรรม
การใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การส่งเสริม
พฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน และ 3) พัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่
หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 การ
วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การส่ง
เสรมิพฤตกิรรมการใฝห่าความรู้ของนกัเรยีนในโรงเรยีน ระยะที ่3 พฒันาแนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรม
การใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 1 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
5 คน ระยะที่ 2 คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน จำานวน 328 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน จากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำานวน 3 โรงเรียน ระยะที่ 
3 การพฒันาแนวทางการสง่เสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน ประเมนิแนวทางโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ และค่าดชันคีวามตอ้งการจำาเป็น 

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน มี
องค์ประกอบจำานวน 5 ด้าน และตัวบ่งชี้จำานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 4 ตัวบ่งชี้ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 5 ตัวบ่งชี้ ด้านบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 7 ตัวบ่งชี้ และ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมนิ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่าทั้งองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. 
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน พบว่า โดย
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รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 4 ด้าน คือ 
ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านการแสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง ตามลำาดับ 3. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิเคราะห์ค่า PNI ลำาดับแรก คือ ด้าน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รองลงมา คือ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมในโรงเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านแรงจูงใจในการเรียน ตามลำาดับ

ผลการประเมินแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียน

Abstract

This research purposes were: 1) to synthetic factors and indicators of the promote 
students’ behavior of knowledge acquistion 2) to study the current and desirable situations 
of promote students’ behavior of knowledge acquistion and 3) to study the guidelines to 
promote students’ behavior of knowledge acquistion. The research was designed into 3 
phrases: phrase 1 was to study factors and indicators of the promote students’ behavior of 
knowledge acquistion, phrase 2 was to study the current and desirable situations of promote 
students’ behavior of knowledge acquistion, and phrase 3 was to develop the guidelines to 
promote students’ behavior of knowledge acquistion. Sample in phrase 1 were 5 experts. 
Phrase 2 were 328 teachers with random sampling by the stratified random sampling. Phrase 
3 were 5 experts. The research instruments were the questionnaire with 5 rating scale and 
the appropriate evaluation form. The data were analyzed by mean, percentage, standard 
deviation, and indicators of need to improve.

The research results were as followed: 

1. Promote students’ behavior of knowledge acquistion consisted of 5 factors and 
23 indicators. The factors were: 1) learning motivation including 4 indicators 2) self – esteem 
including 4 indicators 3) seeking knowledge themselves including 5 indicators 4) atmost-
phere and environments including 7 indicators,and 5) learning process including 3 indicators. 
Both factors and indicators were evaluated at the highest level of appropriateness. 2. The  
current situations of promote students’ behavior of knowledge acquistion as the whole 
were at the high level and 4 factors were at high level, which were the learning motivation;  
learning process ; atmostphere and environments and self – esteem, the last factor of seek-
ing knowledge themselves was at the moderate level. 3. The development of the guide-
lines to promote students’ behavior of knowledge acquistion in schools under the office of 
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Udonthani Primary Education Service Area 3. The analysis of Modified Priority Needs Index 
was found the levels of needs to improve ranking from highest to the lowest were 1) seeking  
knowledge themselves, self – esteem, atmostphere and environments, learning process, 
and learning motivation.

The evaluation of guidelines to promote students’ behavior of knowledge acquistion 
for appropriateness and feasibility by the experts both were found at the highest level. 

keywords: Developing the Guidelines to Promote Students’ Behavior of Knowledge  
Acquistion  

บทนำา

การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ต่อประเทศชาติเป็นต้องเร่ิมพัฒนาต้ังแต่วัยเรียน 
เนือ่งจากเปน็วัยทีต่อ้งพฒันาและเตมิเตม็ศกัยภาพ
อย่างเต็มที่ สนใจ ใฝ่รู้สิ่งรอบตัว อยากรู้อยากเห็น 
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้
เรียนจึงเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
อยา่งเตม็ศกัยภาพ กจิกรรมทีช่ว่ยใหเ้กดิการเรียนรู้
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวยั ความถนดั ความสนใจ เรา้ใจ 
นา่ตดิตาม และทา้ทายความอยากรูอ้ยากเหน็ การ
พัฒนาแบบองค์รวมและต่อเน่ืองจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับผิด
ชอบต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ 
ข้อสรุปอีกประการหนึ่งที่ได้ คือ ความเป็นคนใฝ่
รู้หมั่นศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ หลายคนมี
ระดบัการศกึษาพืน้ฐานในระบบต่ำา แตด่ว้ยนสัิยใฝ่
รู้ หมั่นศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ทำาให้สามารถ
พฒันาตนเองไดถ้งึขัน้ประสบความสำาเรจ็ ในการใช้
ชีวิต ลักษณะนิสัย รักการอ่าน เป็นพื้นฐานสำาคัญ
ที่สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ และมีต้นแบบการ เรียนรู้ท่ีดี คือ 
ผู้ปกครองและชุมชน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน 
จึงจะเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2558: ออนไลน์)

บุคคลที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมี
คณุลกัษณะทีส่ำาคญั คอื ความใฝเ่รยีน ซึง่ความใฝรู่ ้
ใฝเ่รยีน เปน็จรยิธรรมทีจ่ำาเป็นจะตอ้งเสรมิสรา้งให้

เกดิขึน้กบันกัเรยีน หรอืตอ้งชว่ยสง่เสรมิใหม้กีารเกดิ
ขึน้ในตัวของเขาเอง เพราะนกัเรยีนเปน็พลเมอืงของ
ประเทศทีจ่ะเปน็กำาลงัสำาคญัในอนาคต ซึง่พลเมอืง
ทีด่มีคีณุภาพนัน้ตอ้งมคีณุลกัษณะของความสนใจ
ใฝ่เรียนรู้ (ชูวงศ์ ฉายุบุตร. 2546: 7) นอกจากนี้
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน ยังเป็นลักษณะนิสัยอย่างหน่ึงที่
สร้างศักยภาพ ในการนำาชีวิตไปสู่ความสำาเร็จเป็น
คุณลักษณะที่พบเห็น โดยทั่วไปในแถบประเทศ
ที่พัฒนาแล้วทั่วโลกแต่แทบจะไม่มีในสังคมไทย 
รากฐานความรู้ของคนไทย จึงอ่อนแอไม่สามารถ
แข่งขันกับผู้อื่นได้โดยเฉพาะ วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่
ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่นิยมนำาหนังสือติดตัวไปไหนๆ 
เหมอืนคนตา่งชาตทิีใ่ฝ่รูใ้ฝเ่รยีนดว้ยการนำาหนงัสอื
ตดิตวัไปดว้ยทุกสถานท่ีทุกเวลา หากบคุคลใด ไมม่ี
นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง ไม่ทัน
คน ไม่ทันโลก ลำาบากต่อการปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เข้ากับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และหลากหลาย ในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเป็นยุค
ของข้อมูลข่าวสาร การรับรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอ ต้องรับรู้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์
แยกแยะและประเมินค่าของข้อมูลข่าวสาร ให้ถูก
ต้องก่อนนำาไป ใช้ประโยชน์ ความไม่ใฝ่หาความ
รู้ของคนในสังคม นอกจากจะนำาความพ่ายแพ้มา
สู่ชีวิตแต่ละคนแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชาติบ้านเมือง
อีกด้วย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2542: 71) 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
อดุรธาน ีเขต 3 เปน็หนว่ยงานทางการศกึษาทีม่หีนา้
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ท่ีในการบรหิารจดัการศกึษา ระดับการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน จำานวน 214 โรงเรียน จาก 6 อำาเภอ ได้แก่ 
อำาเภอหนองหาน อำาเภอบ้านดุง อำาเภอไชยวาน 
อำาเภอทุ่งฝน อำาเภอพิบูลย์รักษ์ และอำาเภอกู่แก้ว 
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 3 ไดม้กีารพฒันาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์เรียน
รู้คุณภาพ พัฒนาครูทั้งระบบ และพัฒนาโรงเรียน
เป้าหมายให้มีคุณภาพมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ โดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนดีเรียน
ฟร ี15 ป ีแกป้ญัหานักเรยีนอา่นไม่ออกเขียนไม่ได ้
อยา่งไรกต็ามถงึแมผ้ลการดำาเนนิงานในปทีีผ่า่นมา
จะสามารถยกระดบัคณุภาพขึน้ไดใ้นระดับทีน่า่พอใจ 
แตก่ยั็งประสบปญัหาอุปสรรคในการดำาเนนิงานใน
ดา้นการพฒันาผู้เรยีน อนัเน่ืองมาจาก 1) นักเรยีน
มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน NT และ O-NET ในวชิา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
ภาษาองักฤษ และวชิาสังคมศึกษา มคีะแนนต่ำากวา่
เกณฑ์มาตรฐานทุกวิชา 2) นักเรียนมีทักษะการ
คดิวเิคราะหอ์ยา่งมขีอ้มลูวิจารณญาณ และพฒันา
ทักษะน้อย 3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
แสวงหาความรู้น้อย และ 4) นักเรียนมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น (สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. 
2555: 18)

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้
เรียนระดับชาติด้านวิชาการ โดย สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 
2556 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง
การทดสอบ O –NET (ป.6 ม.3 และ ม.6) ต่ำากว่า
ร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่ (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2556: ง) และรายงานสรุปสถิติ
พ้ืนฐานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้
พื้นฐาน O –NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน 
5 กลุ่มสาระหลักดังนี้ วิชาภาษาไทย 44.89 วิชา
คณิตศาสตร์ 38.08 วิชาวิทยาศาสตร์ 42.41 วิชา
สังคมศึกษา 50.69 และวิชาภาษาอังกฤษ 36.04 

ยกเวน้วชิาสงัคมศกึษา และผลการทดสอบทางการ
ศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน O -NET ระดบัชัน้ประถม
ศึกษาที่ 6 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 3 ปกีารศกึษา 2557 มคีะแนน
เฉลี่ยดังนี้ วิชาภาษาไทย 44.56 วิชาคณิตศาสตร์ 
34.92 วิชาวิทยาศาสตร์ 40.70 วิชาสังคมศึกษา 
47.74 และวิชาภาษาอังกฤษ 35.29 จากรายงาน
ผลการทดสอบในระดบัประเทศและระดบัเขตพืน้ที่
การศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำากว่าร้อย
ละ 50 ทุกวิชาเช่นกัน (สำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 3: 7) เมือ่เปรยีบเทยีบในระดบั
นานาชาติ พบว่า อยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่า
จะเป็นผลจาก IMD (The International Institute 
for Management Development) การศึกษา
ไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2015 
อยู่อันดับที่ 48 จาก 61 ประเทศ เป็นอันดับที่ 
3 ใน ASEAN (สำานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา. 
2558: 5) ผลการทดสอบจาก PISA (Programme 
for International Student Assessment) การ
อ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีประเทศอยู่
ในกลุ่ม OECD ประเทศไทยได้คะแนนการอ่าน 
441 คะแนน คณิตศาสตร์ 427 คะแนน และ
วิทยาศาสตร์ 444 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศทั่วโลกประเทศไทยอยู่อันดับที่ 50 จาก
กลุ่มสมาชิกทั้งหมด 65 ประเทศ และผลโครงการ
วิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน 59 ประเทศ
สมาชกิ TIMSS พบวา่เดก็ไทยไดค้ะแนนเฉลีย่ต่ำากวา่
ค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศในโครงการเช่นกัน (สำานัก
วิจัยและพัฒนาการศึกษา. 2558: 2) 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี
เขต 3 จงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาการพฒันาแนวทาง
การส่งเสรมิพฤติกรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีน
ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 3 ซ่ึงประกอบดว้ยองค์
ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1) แรงจูงใจในการเรียน 2) 
การเห็นคุณค่าในตนเอง 3) การแสวงหาความรู้
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ด้วยตนเอง 4) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน และ 5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวบง่ช้ีการ
สง่เสรมิพฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนใน
โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานีเขต 3 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์การส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความ
รูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
พฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพัฒนา
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้
ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 3 ไดก้ำาหนด
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

องค์ประกอบการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่
หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

1. ด้านแรงจูงใจในการเรียน

2. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง

3. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน

5. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การส่งเสริม
พฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม 
การใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย 

ระยะที่ 1 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน 

ระยะที่ 2 คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน จำานวน 328 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Strati-
fied Random Sampling) ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียน
ในโรงเรียน จากโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

จำานวน 3 โรงเรียน 

ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิ
พฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน 
ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เปน็แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์ แบบ
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ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ ์
และค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 

ขั้นตอนก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 
ระยะ (Phases) ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์การส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่
หาความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิ
พฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 

ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และ
ผลที่จะได้ แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพประกอบ 2
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ตาราง  2  ระยะการวิจัย  ข้ันตอนดําเนินการ  ผลที่จะได 
 

 

 

ระยะการวิจัย ข้ันตอนดําเนินการ ผลที่จะได 

1.  การศึกษาองคประกอบและ
ตัวบงช้ี 

1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
2.  สังเคราะหองคประกอบและตัวบงช้ีการ
สงเสริมพฤติกรรมการใฝหาความรูที่ไดจาก
การศึกษาเอกสาร 

3.  ประเมินความเหมาะสมขององคประกอบ

และตัวบงชี้โดยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  คน 

ไดองคประกอบและ
ตัวบงช้ี 

2.  การศึกษาสภาพปจจุบัน  

และสภาพท่ีพึงประสงค การ

สงเสริมพฤติกรรมการใฝหา

ความรูของนักเรียนในโรงเรียน 

1.  นําองคประกอบและตัวบงชี้ท่ีไดจากระยะท่ี  

1  มาสรางเปนแบบสอบถามสภาพปจจุบัน 

และสภาพท่ีพึงประสงค การสงเสริมพฤติกรรม

การใฝหาความรูของนักเรียนในโรงเรียน 

 2.  เก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางท่ีเปนผูบริหาร

โรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการและครูผูสอน  

จํานวน  328 คน 

3.  วิเคราะหหาคาเฉลีย่  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสภาพปจจุบัน  และสภาพท่ีพึง

ประสงคการสงเสริมพฤติกรรมดานการใฝหา

ความรูของนักเรียนในโรงเรียน 

ทราบสภาพปจจุบัน  

สภาพท่ีพึงประสงค

และลําดบัความ

ตองการจําเปนในการ

พัฒนาสงเสริม

พฤติกรรมการใฝหา

ความรูของนักเรียนใน

โรงเรียน 

3. การพัฒนาแนวทางการ

สงเสริมพฤติกรรมการใฝหา

ความรูของนักเรียนในโรงเรียน 

1. นําผลการวิจัยท่ีไดมาวิเคราะหหาคาดชันี

ความตองการจําเปน 

2. ศึกษาโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบตัิเปนเลิศ (Best 

Practice) จํานวน 3 โรงเรียน  

3.  พัฒนาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการ

ใฝหาความรูของนักเรียนในโรงเรียน 

  

ไดแนวทางการสงเสริม

พฤติกรรมการใฝหาความรู

ของนักเรียนในโรงเรียน  

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

อุดรธานี  เขต  3 

ต�ร�ง 2 ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ ผลที่จะได้
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สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

สถิตพ้ืินฐานท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คา่เฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 124, 
126) และ ค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นเพื่อจัด
ลำาดับความต้องการ PNI modified (สุวิมล ว่อง
วาณิช. 2556: 279) 

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริม
พฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน 
มีองค์ประกอบจำานวน 5 ด้าน และตัวบ่งชี้จำานวน 
23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการเรียน 4 ตัว
บ่งชี้ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 4 ตัวบ่งชี้ ด้าน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 5 ตัวบ่งช้ี ด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 7 ตัว
บ่งช้ี และ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ตัว
บ่งชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบ
ว่าทั้งองค์ประกอบและตวับ่งชี้ มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการส่ง
เสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านแรงจูงใจในการเรียน 
ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ดา้นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ดา้นการเหน็คณุคา่ในตัว
เอง และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 ด้าน
คือ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ตามลำาดับ

3. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่
หาความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
3 ผลการวิเคราะห์ค่า PNI ลำาดับแรก คือ ด้าน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง PNI modified = 
0.370) รองลงมา คือ ด้านการเห็นคุณค่าในตัว
เอง (PNI modified = 0.201) องค์ประกอบด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (PNI 

modified = 0.193) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ (PNI modified = 0.170) และองค์
ประกอบด้านแรงจงูใจในการเรียน (PNI modified 
= 0.158) ตามลำาดับ

ผลการประเมินแนวทางการส่งเสริม
พฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความ
เหมาะสมและความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

อภิปรายผลการวิจัย 

การพฒันาแนวทางการสง่เสรมิพฤตกิรรม
การใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 3 สามารถนำาผลการวิจัยมาอภิปราย 

มีรายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริม
พฤตกิรรมการใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน 
มีองค์ประกอบจำานวน 5 ด้าน และตัวบ่งชี้จำานวน 
23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการเรียน 4 ตัว
บ่งชี้ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 4 ตัวบ่งชี้ ด้าน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 5 ตัวบ่งชี้ ด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 7 ตัว
บ่งชี้ และ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ตัว
บ่งชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบ
ว่าทั้งองค์ประกอบและตวับ่งชี้ มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสำานักงาน
ปฏริปูการศกึษา (2553: 11) ไดก้ลา่วถงึ หลกัการ
จัดการศึกษา ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผู้เรียนมีความสำาคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้
เรยีนสามารถพฒันาตามศกัยภาพและเตม็ศกัยภาพ 
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนการสอน อำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับวิชัย  
วงษใ์หญ ่(2557: 1-2) ทีก่ลา่วถึง การจดัการศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบด้วย การเรียน 4 
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แบบ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ
ได้ การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกัน และการเรียนรู้เพื่อ
ชีวิต และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช 
(2555: 18-21) ทีว่า่คนในศตวรรษที ่21 จะทีต่อ้ง
มทีักษะสูงในการเรยีนรูแ้ละปรบัตัว ทุกคนจะตอ้ง
เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาลัยและเรียนรู้
ตลอดชวีติ ทกัษะการเรียนรู้สามารถสง่เสริมให้คน
เรียนรู้และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการส่ง
เสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านแรงจูงใจในการเรียน 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน ดา้นการเหน็คณุคา่
ในตัวเอง และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 1 
ด้านคือ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้
เนือ่งจาก ครไูด้เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออก
ตามความสามารถอยา่งเตม็ที ่และในกระบวนการ
เรียนการสอนครูได้ใช้เทคนิค สื่อ เทคโนโลยี วิธี
การ น้ำาเสียง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและ
กระตอืรือร้นในการเรยีน ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาค้นควา้ 
ไดท้ดลอง ไดป้ฏบิตัดิว้ยตวัเอง รวมทัง้การใหก้ำาลงั
ใจ ด้วยการเสริมแรง รางวัลและคำาชมเชย ทำาให้
นกัเรยีนมเีปา้หมายในชวีติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
พงษเ์ทพ ปล้ืมใจ (2555: 111-131) ศกึษาปจัจยั
บางประการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบ
ว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์ทางบวกกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
คอื แรงจงูในในการเรียนรู้ การเหน็คณุคา่ในตัวเอง 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และสอดคล้องกับงานวจิยัของครองทรพัย ์อตุนาม 
(2555: 71-74) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความ
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบ
ว่า แรงจงูใจมอีทิธพิลตรงตอ่ความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน แรง
จงูใจในการเรยีนจะสง่ผลใหผู้เ้รียนเกดิการรูใ้ฝเ่รยีน

โดยตรง ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การส่ง
เสริมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน โดย
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ดา้นทีม่ี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการเห็นคุณค่า
ในตัวเอง และด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นก
ระบวนการทีส่รา้งบรรยากาศ กิจกรรม สถานการณ ์
ด้วยเทคนิค วิธีการ สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยครูมอบหมาย
ใหน้กัเรียนศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากหอ้งสมดุหรอื
แหลง่อืน่ๆ สง่เสริมให้นกัเรยีนไดท้ดลอง ไดป้ฏิบตัิ
จรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ครมูสีือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรยีนการสอน มีกจิกรรมทีห่ลากหลาย เพือ่กระตุน้
ใหผู้เ้รยีนเกดิความอยากจะเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อุษณีย์ โพธิสุข (2543: 40) ได้กล่าว
ไวว้า่ กระบวนการเรยีนรูท้ีด่ ีตอ้งมกีจิกรรมทีห่ลาก
หลาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สอนแบบบูรณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ได้แสดงออกหรือ
ทำากิจกรรมด้วยตัวเอง ครูมีหน้าที่กำากับและดูแล
สั่งสอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Andrew J 
Milson (2002: unpaged) การนำาอินเตอร์เน็ต
เขา้มามสีว่นรว่มในการเรยีนการสอนวชิาสงัคม ซึง่
กอ่นหนา้นีเ้ปน็การสอนแบบสาธติ โดยทดลองกบั
นักเรียนเกรด 6 เพื่อค้นหาลักษณะของความใฝ่รู้
ใฝเ่รยีนในการใชอ้นิเตอรเ์นต็ พบว่า นกัเรยีนมกีาร
รับรู้คุณค่าจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์ เน็ตมาก
ขึ้น และการแสงวหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตของ
นกัเรยีนแตล่ะคนแตกตา่งกนั สอดคลอ้งกับงานวจิยั
ของ เกวลี แลใจ (2552: 149-154) ได้ศึกษาการ
วเิคราะหพ์หรุะดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่คณุลกัษณะใฝ่
เรยีนรูข้องนักเรยีนชนเผา่ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 ใน
โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาเชยีงราย เขต 3 พบวา่ ปจัจยัระดบัหอ้งเรยีน 
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ได้แกบ่รรยากาศทางการเรียน และการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีความ
สัมพันธ์กับคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

3. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่
หาความรู้ของนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย 

3.1 ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ครสูง่เสรมิให้นกัเรยีนรูจั้กตัง้คำาถาม เม่ือมีข้อสงสยั 
และรู้จกัสง่เสริมให้รูจ้กัใชเ้วลาวา่งในการอ่านหนังสอื 
จดบนัทกึสาระสำาคญัจากการอา่น ใหน้กัเรยีนรูจ้กั
แสวงหาความรู้ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายจากสือ่และ
แหล่งต่างๆด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิริพิมล หงส์เหม (2555: 102-112) ได้ศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร ์และคณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 4 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบเสาะ
หาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
คิดแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรห์ลงัการจดัการเรยีน
รู้อยู่ในระดับดี และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้หลังการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี องค์ประกอบมีความ
ตั้งใจเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ การแสวงหา
ความรู้ การช่างสังเกต การมีความคิดริเริ่ม การมี
เหตุผล การมีความพยายามและถ่ายทอดความรู้ 

3.2 ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ครูเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ 
ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และ
ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พงษเ์ทพ ปล้ืมใจ (2555: 111-131) 
ได้ศึกษาปัจจัยบางประการทีมีความสัมพันธ์กับ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์
ทางบวกกับความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คือแรงจูงใจในการ
เรียน การเหน็คณุคา่ในตวัเอง การจดัการเรียนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

3.3 ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรยีน โรงเรยีนจดัหอ้งสมดุทีด่ ีมจีำานวนหนงัสอื
ที่เพียงพอในการให้บริการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
นกัเรยีนไดพ้ฒันาทัง้ดา้นดนตร ีศลิปะ และกฬีา มี
สว่นรว่มในการจดัตัง้ชมุนมุ และเลอืกกจิกรรมตาม
ความสมคัรใจ พฒันาความสามารถโดยใชภ้มูปิญัญา
ท้องถิ่น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยาณี 
ปัสสาวะโท (2555: 97-99) ไดศ้กึษาการวางแผน
กลยทุธเ์พือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้น
การใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีนโรงเรยีนอมตวทิยา จงัหวดั
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ โรงเรียนควรจัดอบรมเทคนิคการสอนให้
แกค่รผููส้อน การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน และ
ชั้นเรียนให้น่าดู การจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมในทุกๆ
วัน การจดัให้มกีารอบรมหนา้เสาธงทกุวนั การจัด
กจิกรรมจติอาสาบำาเพญ็ประโยชน์และกจิกรรมเขา้
ค่ายพุทธบุตร การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตาม
ความสมคัรใจของนกัเรยีน การจดักจิกรรมประชมุ
ผูป้กครอง สร้างขวญัและกำาลังใจการทำางานแกค่ร ู
ศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านใน
ระบบดูแลช่วยเหลือ การมกีจิกรรมวนัสำาคัญตา่งๆ
เพือ่ให้ผูป้กครองและนกัเรยีนไดท้ำากจิกรรมรว่มกนั 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน และ การ
สง่เสรมิใหนั้กเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมกบัทางชุมชน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Catherine A. Franklin 
(2001: unpaged) ไดศึ้กษาในชัน้เรยีนเชงิคณุภาพ 
เพือ่สำารวจจินตนาการและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการ
จดัสภาพแวดลอ้มหอ้งเรยีน โดยจดัสภาพหอ้งเรยีน
คล้ายสภานิติบัญญัติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
จินตนาการและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้พัฒนาทัศนคติ
เหมือนสมาชิกวุฒิสภา 

3.4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูใช้
สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการสอน จดั
กจิกรรมทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนไดท้ดลอง ปฏบิตัจิรงิทัง้
ในและนอกหอ้งเรยีน สรา้งสถานการณใ์หน้กัเรยีน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง จากแหล่งเรียนรู้ ห้อง
สมดุ และแหลง่อืน่ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั บงัอรพึง่กนั 
(2552: 85-94) ไดศ้กึษานวตักรรมการศกึษาเพือ่
พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีน
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ปรชีานศุาสน ์จงัหวดัชลบรุ ีโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สรา้งนวตักรรมการพฒันาคณุลักษณะท่ีพงึประสงค์
ของนักเรียน นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมี 6 รูปแบบ คือ 
การทำาให้เข้าเป็นระบบสถาบัน การบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอน การเรียนรู้จากการบริการ 
การสร้างระบบค่านิยม การเชิญชวนให้ทำาความดี 
และการพฒันาตนเองผลการวจิยั พบวา่ นวตักรรม
ทำาให้นักเรียนมีระดับพฤติกรรมคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ ด้านคุณธรรมเรื่องการมีวินัยในตนเอง 
ด้านสังคม เรื่องจิตสาธารณะ และด้านการเรียนรู้
เรื่องการใฝ่เรียนใฝ่รู้ สูงขึ้น และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ กิตติศักดิ์ นาคฤทธิ์ (2557: 71-75) ได้
ศกึษาเร่ืองรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตทุีม่ผีลตอ่
คณุลกัษณะใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่3 ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรทีมี่อิทธพิลทางตรง
ตอ่คณุลักษณะใฝ่รูใ้ฝเ่รยีน คอื การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน การสนับสนุนทางครอบครัว และ
การกำาหนดเป้าหมายในอนาคต 

3.5 ดา้นแรงจงูใจในการเรยีน ครูใหก้ำาลงัใจ
จากการเสรมิแรงดว้ยรางวลั และคำาชมเชย และครู
กระตุน้นักเรยีนดว้ยน้ำาเสียง ทา่ทางเพือ่ให้นักเรียน
สนใจและกระตือรือร้นในการเรียน โดยตั้งความ
หวังและเป้าหมายในระดับที่สูง เพื่อให้นักเรียน
รู้สึกท้าทายที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประภาพร เหนือโท (2557: 118-123) ได้ศึกษา
การสรา้งแบบวดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นการ
ใฝห่าความรูส้ำาหรบันกัเรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า แบบวัด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นใฝเ่รยีนรู ้ประกอบ
ด้วยด้านความตั้งใจ ด้านความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ ด้านความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ด้านการศึกษาค้นคว้าความรู้ ด้าน
การบันทึกข้อความรู้ และด้านแลกเปลี่ยนความรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรีย์ สาครสูง (2556: 
173-185) ศกึษาสภาพพฤตกิรรมและขอ้เสนอแนะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความใฝ่หาความรู้
ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนขยาย

โอกาส สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า โรงเรียนควรมี
การจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 
เพือ่ใหน้กัเรยีนมโีอกาสแสดงความสามารถ มกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้มีการประเมนิผลการจดักจิกรรม
โดยชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา 
แขมมณี (2546: 75) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ทำาได้โดยใช้วิธี
สอนแบบต่างๆ ได้แก่ การเล่านิทาน การสอนที่ใช้
นทิานเป็นสือ่ทำาใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรูเ้นือ้หาสาระ
ที่ต้องการ การเล่มเกม เป็นการแข่งขันเพื่อให้เกิด
ความสนุกสนานตื่นเต้น และการใช้กรณีตัวอย่าง 
เป็นการสอนโดยใช้เร่ืองที่คัดสรรมาหรือเขียนขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา โดยมีประเด็นคำาถามให้ผู้
เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันใน
การพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้
ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวม
และรายด้าน พบว่า ด้านการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน 
ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทุกฝ่าย ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียน
ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการ
กระบวนการแสวงหาความรู้ให้กับนักเรียน ตลอด
จนดำาเนินการตามโครงการต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาส่ง
เสริมพฤติกรรมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียนใน
โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 3 ดา้นทีม่คีวามตอ้งการพฒันา
มากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้
บรหิารโรงเรยีน ฝ่ายวิชาการ และครผููส้อนและผูท้ี่
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มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น

1.3 ผูบ้รหิารโรงเรยีน ฝา่ยวชิาการ และครู
ผู้สอน สามารถนำาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม

การใฝห่าความรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน ทัง้ 5 ดา้น 
ไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนได้

1.4 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนด้านการใฝ่หาความรู้
ของนกัเรยีน ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัแนวทางการสง่
เสริมพฤติกรรมด้านอื่นๆของนักเรียนด้วย 
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