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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และแนวทางการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
จำานวน 294 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
1) แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมั่น  
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบราค เท่ากับ 0.67 2) แบบ
สมัภาษณ์ มค่ีาดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) รายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 และ 3) แบบประเมนิ มคีา่ดชัน ี
ความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปจัจุบันของแนวทางการพฒันาครใูนการจดักิจกรรมเสรมิสรา้งคณุลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ส่วนสภาพทีพ่ึงประสงคข์องแนวทางการพัฒนาครใูนการจัดกจิกรรมเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2. แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน 
ในสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 5 มแีนวทาง 5 ด้าน ไดแ้ก ่
ด้านความกระตือรือร้น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความมีเหตุผล ด้านมุ่งมั่นในการเรียนและ 
ด้านความรับผิดชอบ ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พบว่า  
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract

The purposes of the research are study current conditions, desired conditions and 
develop of guidelines for teacher development on Knowledge Management Supporting The 
Learning Of Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5. The samples consisted 
school administrators and teachers of 294 participants by Sample Size Determination Using 
Krejcie and Morgan Table and then using the stratified sampling. Three instrumentations 
are the following; 1) questionnaire, validity from IOC (Index of Item Objective Congruence) 
between 0.60-1.00, and alpha Coefficient equal 0.67. 2) interview forms, validity from IOC 
(Index of Item Objective Congruence) between 0.80-1.00. 3) evaluation forms, validity from 
IOC (Index of Item Objective Congruence) between 0.80-1.00. Statistics used for data analysis 
are percentage, mean and standard deviation.

The results are as followed:

1. Result of the current conditions of Knowledge Management Supporting The  
Learning Of Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5. Reported of current 
conditions at the Medium level. Desirable conditions at the high level.

2. Result of a use of a guidelines for teacher development on Knowledge  
Management Supporting The Learning Of Khon Kaen Primary Educational Service Area  
Office 5 are 5 guidelines which are Enthusiasm, Creativity, Rationality, Commitment to  
learning and responsibility. The result by 5 experts reported that the guideline’s suitability 
and possibility are at the most level.

Keywords: The knowledge management supporting the learning, guidelines for teacher 
development.

บทนำา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ณ ภูพาน 
ราชนิเวศน์ เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก  
ประจำาป ีพ.ศ. 2529 มคีวามตอนหน่ึงวา่ “...เดก็ตอ้ง
หดัทำาตวัใหส้ภุาพออ่นโยน หมัน่ขยนัเอาการเอางาน 
เอือ้เฟือ้ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ดว้ยความเตม็ใจอยูเ่สมอให้
ตดิเปน็นสิยั จกัไดเ้ตบิโตเปน็คนดมีปีระโยชน ์และ
มคีวามเจรญิมัน่คงในชวีติ…” จากพระบรมราโชวาท
ดังกลา่ว พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนของชาติ  
ซึง่ถอืวา่เปน็ทรพัยากรและเปน็กำาลงัทีส่ำาคญัในการ

พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า (อารยา 
สิงห์สวัสดิ์, 2551: 28)

การศึกษาจึงเป็นเครื่องมืออันสำาคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของคน โดยเฉพาะในโลกยุค
ปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และมคีวาม
ก้าวหนา้มากขึน้ ทำาใหเ้ราตอ้งใหค้วามสำาคญัแก่การ
พฒันางานดา้นการศกึษา ดงัในหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดย 
มุง่เนน้ผู้เรยีนเปน็สำาคญับนพืน้ฐานความเชือ่วา่ทกุคน
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
ซึง่สมรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสามารถ
ในการแก้ปัญหา รวมไปถึงการกำาหนดองค์ความรู้
ทกัษะสำาคญั และมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ
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อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลก ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทำางาน รัก
ความเปน็ไทย มจีติสาธารณะ มวีนิยั และใฝเ่รยีนรู ้ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2548: 4) ครจูงึเปน็บคุคล
ที่สำาคัญ ในการจัดการศึกษาให้สำาเร็จ ตามจุด 
มุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
หลายๆ องค์ประกอบ ในการพัฒนาและจัดการ
ศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และไม่ว่าจะ
มีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตาม ครู ยังมีความ
สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการจัดการเรียน
การสอน ครู คือ ผู้กำาหนดอนาคตของคนในชาติ 
ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนเสีย
สละ ต้ังใจทำางาน เพือ่ประโยชนข์องนกัเรียน ชาตนิัน้
จะไดพ้ลเมืองทีเ่กง่ ฉลาด มีศกัยภาพ และมคีวาม
สามารถ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556: 9)

การพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพนัน้ ครมูส่ีวน
สำาคัญในการพัฒนาคณุภาพการเรยีนการสอนโดย
เฉพาะเสรมิสรา้งคณุลักษณะใหผู้เ้รยีนเปน็ผูใ้ฝเ่รยีนรู ้ 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาควรส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีความ
กระตือรือร้น มีความอยากรู้ อยากเห็น มีความ
ตั้งใจ ความพยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วย
ตนเอง และนำาความรูไ้ปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม  
การใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อ 
ผูเ้รยีน ซ่ึงจะทำาให้ผูเ้รยีนเกดิความรูใ้หม่ๆ  เปน็การ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ 
วชิาชพี เมือ่บคุคลมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนแลว้ จะทำาให้
บคุคลนัน้เกดิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถ
ศกึษา คน้ควา้หาคำาตอบดว้ยตนเอง มคีวามสามารถ
ในการสืบสอบคุณค่า มีความรับผิดชอบ มีวินัย  
เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คดิสรา้งสรรคเ์กดิการพฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ
ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพจนเกิดความรู้ใหม่ๆ 

ตลอดจนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(วฒันา พาผล, 2551: 18) ผูเ้รยีนทีม่คีณุลกัษณะ
ใฝ่เรียนรู้นั้น ควรเป็นผู้ที่มีองค์ประกอบ จำานวน 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความกระตือรือร้น 
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมชอบอ่านหนังสือ ชอบค้นคว้า
หาความรูจ้ากแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ ดว้ยวธิกีารท่ีหลาก
หลายและมีความสามารถในการค้นคว้าความรู้
ดว้ยการลงมือกระทำาอยา่งเป็นระบบ จนเกดิความ
เข้าใจ 2) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความ
สามารถในการคดิหลายแงห่ลายมมุเช่ือมโยงความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น
ทำาให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป ซึ่งจะนำาไป
สู่การค้นพบส่ิงแปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง
ปรงุแตง่จากความคิดเดมิ ผสมผสานกันทำา ใหเ้กิด 
สิ่งใหม่ขึ้น ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่ง
ต่างๆ ตลอดจนการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ 
ความสามารถทางดา้นนีข้องบุคคลแตล่ะคนมรีะดบั 
แตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ ถ้าได้รับการ
จดัประสบการณท์ีเ่หมาะสม 3) ดา้นความมเีหตผุล 
เปน็การแสดงออกถงึการตดัสนิใจทีม่เีหตผุลตามหลกั
วิชาการ กฎเกณฑ์สังคม ทั้งประเพณี วัฒนธรรม 
หลกักฎหมาย หลกัศลีธรรม ซึง่มีการพิจารณาจาก
สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบตลอดจน
คำานงึถงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกระทำานัน้ๆ 
4) ด้านมุ่งมั่นในการเรียน พฤติกรรมความสนใจ
มีความตั้งใจ เอาใจใส่ มีมานะพยายาม ทุ่มเทแรง
กาย แรงใจ และกำาลังสติปัญญา ไม่ย่อท้อจนกว่า 
จะประสบผลสำาเรจ็ได ้และ 5) ดา้นความรบัผิดชอบ  
เป็นการที่ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
ในสิง่ท่ีต้องการด้วยความเอาใจใสต้ั่งใจท่ีจะปฏบิติั
ในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความเพียร
พยายามและละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์ 
ตรงต่อเวลากล้ายอมรับผลของการกระทำาของตน 
แลว้นำามาปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ใหง้านมคีณุภาพ และ
สำาเร็จตามเป้าหมาย (กรมวิชาการ, 2546: 81)

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดำาเนินการ
จัดการศึกษาตามโปรแกรมการปฏิรูปการเรียนรู้ 
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ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จากการวิจัยและติดตาม
ประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศักราช 2551 ในชว่งระยะ 6 ปทีีผ่า่นมา พบวา่  
มีปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์อันยงัไม่
เปน็ทีน่า่พอใจ (สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5, 2557: 7-8) และจากการ
ศกึษาเบือ้งตน้ยงัพบว่า คุณลกัษณะความใฝเ่รยีนรู ้ 
ยังเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งที่สร้างศักยภาพ  
ในการนำาชีวิตไปสู่ความสำาเร็จเป็นคุณลักษณะท่ี
พบเห็น โดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒนาแล้วทั่ว
โลก แต่แทบจะไม่มีในสังคมไทย รากฐานความรู้
ของคนไทย จึงอ่อนแอไมส่ามารถแขง่ขนักบัผูอ้ืน่ได ้ 
โดยเฉพาะ วยัรุ่นไทยสว่นใหญไ่มใ่ฝรู่ใ้ฝเ่รยีน ไมน่ยิม 
นำาหนงัสอืติดตัวไปไหนๆ เหมอืนคนตา่งชาตทิีใ่ฝรู่้
ใฝเ่รยีนดว้ยการนำาหนงัสอืตดิตวัไปดว้ยทกุสถานที่
ทุกเวลา (วิชาญ อัครวนสกุล, 2555: 14)

จากปัญหาดงักลา่วมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่
ท่ีจะพฒันาคร ูใหค้รสูามารถสง่เสรมิกิจกรรมเสรมิ
สร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควรเริ่มจากปัญหา
และความต้องการ ใช้วิธีการพัฒนาต้องมีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำางาน หรือการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การเข้ารับการอบรมหรือ
การเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่หน่วยงาน
ต่างๆ การพัฒนาครูที่เป็นการบูรณาการการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมเข้าด้วยกัน การ
พัฒนาครูประจำาการด้วยระบบเครือข่ายโดยใช้
เครอืข่ายครูผูน้ำาองคก์ร ชมรมครแูละสมาคมครใูน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพ่ือใหค้รปูรบัเปลีย่นวฒันธรรม
การทำางาน มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติระดับต่างๆ แบ่งปันความรู้ร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ และมีระบบการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการคิด การใฝ่
เรยีนรู ้การแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ สามารถเรยีนรู ้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(กรมวิชาการ, 2543: 21) 

ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ใฝ่เรียนรู้ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลักสูตรกำาหนดเนื้อหาไว้ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณช์วีติสนองความสนใจ ความสามารถ 
และความถนัดของนักเรยีน โดยนักเรยีนเปน็ผูม้สีว่น
ร่วมในการวางแผนและดำาเนินการเองโดยสมคัรใจ 
และด้วยความช่วยเหลืออำานวยความสะดวกของ
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมแต่ละ
อย่างบรรลุความสำาเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
(วิชัย ดิสสระ, 2545: 8) ซึ่งกิจกรรมที่จัดเหล่านี้
เป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติซึ่ง
มีส่วนสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
เพิม่เตมิจากการเรยีนการสอนตามปกตทิำาให ้เกดิ
การเรียนรู้และพัฒนาในตัวนักเรียนอย่างสมบูรณ์ 

จากปัญหาดังกล่าวหากบุคคลใด ไม่มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง ไม่ทันคน 
ไม่ทันโลก เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนตนเอง 
ให้เข้ากับกระแสโลก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเป็นยุค
ของข้อมูลข่าวสารการรับรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอ ต้องรับรู้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แยกแยะและประเมินค่าของข้อมูลข่าวสาร ให้ถูก
ต้องก่อนนำาไปใช้ประโยชน์ คนที่ไม่มีคุณลักษณะ
ความใฝ่เรียนรู้ ในสังคมนอกจากจะนำาความพ่าย
แพม้าสูช่วีติแตล่ะคนแลว้ ยงัสง่ผลเสยีตอ่ชาตบิา้น
เมอืงอกีดว้ย (ประไพ ประดษิฐส์ขุถาวร, 2559: 3) 
ดงันัน้ ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ปน็ผูป้ฏบิตังิานไดต้ระหนกั
และเหน็ความสำาคญัของการพฒันาครใูนการเสรมิ
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนสำาหรับ
สถานศึกษา จึงเกิดข้อสงสัยว่า โปรแกรมพัฒนา
มีสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์อย่างไร 
และมีโปรแกรมพัฒนาอย่างไร จึงสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการพฒันาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 นี้ขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัด
กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีน
ในสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูใน
การจดักจิกรรมเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝเ่รียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ ดำาเนินการวิจัย ออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัด
กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีน
ในสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากร ได้แก่  
ผู้บริหาร และครู ปีการศึกษา 2560 จำานวนครู 
2,329 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970: 607-610) ไดก้ลุม่ตัวอยา่ง จำานวน 294 คน 
แลว้ใชว้ธิกีารสุม่แบบช้ันภมิู (Stratified sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องแนวทาง
การพฒันาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่
ระหวา่ง 0.60-1.00 มค่ีาอำานาจจำาแนก (r) รายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.66-0.92 และค่าความเชื่อมั่น (α) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.67แล้ว
นำามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็น (Priority Needs Index) 

ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาครูในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

1. การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best 
Practices) เพื่อเป็นแนวทางในการนำาทฤษฎีสู่
การปฏบิตัใินสถานศกึษา ผูว้จัิยไดน้ำาผลการศกึษา 
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคแ์ละความตอ้งการ
จำาเปน็ในการพฒันาจากระยะที ่1 มาใชเ้ปน็ขอ้มลู
เบือ้งต้นในการนำาไปใชใ้นการศึกษาดงูาน การศึกษา
เอกสาร สงัเกตการปฏบิตังิาน และการสมัภาษณเ์ชงิ
ลึก หัวหนา้งานวชิาการ จากสถานศึกษา จำานวน 3 
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำาน้อย โรงเรียนหนอง
ขามวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านชมุแพ รวมจำานวน 
3 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง เพือ่ให้
ได้ขอ้มลูทีค่รบถว้นในสถานศกึษาทีม่วีธิกีารปฏิบัติ
ที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ แล้วนำามาสังเคราะห์
ข้อมลูเชงิคุณภาพและจำาแนกเปน็รายดา้นตามองค์
ประกอบของการพฒันาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิ
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

2. การตรวจสอบยืนยัน ประเมินความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางการพฒันา
ครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียน
รู้ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ร่วมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้
นำาหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมการสนทนาพร้อมร่าง
แนวทางให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเบื้องต้น แล้ว
จงึดำาเนนิการสนทนากลุ่มตามวนัเวลาท่ีกำาหนด จดั
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม จาก
นั้นได้นำาผลการพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเพื่อจัดทำาแนวทางฉบับ
สมบูรณ์ แล้วจึงเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ข้อมลูเชงิคณุภาพ เกีย่วกบัผลการพจิารณา พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะรา่งแนวทางของผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่นำามา
ปรบัปรงุ แลว้จงึจดัทำาแนวทางฉบบัสมบรูณ ์เพ่ือให้
ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิตามแบบประเมนิความเหมาะ
สมและความเปน็ไปได ้แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์
หาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

ผลการวิจัย

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการพฒันา
ครูในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะใฝเ่รยีน
รู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.97, S.D.=0.37) 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ทกุดา้นอยูใ่น 
ระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความกระตือรือร้น มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ( =3.27, S.D.=0.77) รองลงมาคือ 
ดา้นมุง่มัน่ในการเรยีน ( =2.99, S.D.=0.60) ดา้น
ความรบัผดิชอบ ( =2.93, S.D.=0.38) ดา้นความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( =2.92, S.D.=0.59) และ
ด้านความมีเหตุผล ( =2.74, S.D.=0.51) ตาม
ลำาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน
รู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.79, S.D.=0.34) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่สงูสดุจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( =3.92, S.D.=0.47) รองลงมาคือ ด้านมุ่งม่ัน
ในการเรียน ( =3.87, S.D.=0.61) ด้านความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( =3.79, S.D.=0.77) ด้าน
ความมีเหตุผล ( =3.69, S.D.=0.57) และด้าน
ความกระตือรือร้น ( =3.66, S.D.=0.71) ตาม
ลำาดับ และลำาดับความต้องการจำาเป็นเรียงลำาดับ
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านความมีเหตุผล รอง
ลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ด้านความมุ่งมั่นในการเรียน และด้าน
ความกระตือรือร้น โดยผลที่ได้ผู้วิจัยนำาไปใช้เป็น
ข้อมูลสำาคญัในการสมัภาษณเ์ชงิลกึ รวมถงึวิธกีาร
ปฏบิตัใินสถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่เียีย่มของการ
ศึกษาในระยะที่ 2 (ดังตาราง 1) 

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นและลำาดับความต้องการจำาเป็นโดยรวม

องค์ประกอบ
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
Modified

ลำ�ดับ
คว�ม

ตอ้งก�ร
จำ�เป็นS.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านความกระตือรือร้น 3.27 0.77 ปานกลาง 3.66 0.71 มาก 0.11 5

2. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.92 0.59 ปานกลาง 3.79 0.77 มาก 0.29 3

3. ด้านความมีเหตุผล 2.74 0.51 ปานกลาง 3.69 0.57 มาก 0.34 1

4. ด้านมุ่งมั่นในการเรียน 2.99 0.60 ปานกลาง 3.87 0.61 มาก 0.29 4

5. ด้านความรับผิดชอบ 2.93 0.38 ปานกลาง 3.92 0.47 มาก 0.33 2

โดยรวม 2.97 0.37 ป�นกล�ง 3.79 0.34 ม�ก 0.28



68 Journal	of	Educational	Administration	and	Supervision,	Mahasarakham	University		Volume	11	Number	2	May	-	August	2020

2. แนวทางการพฒันาครใูนการจดักิจกรรม
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนักเรยีนในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดังนี้

2.1 ผลการสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มลูจากสถาน
ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices)  
พบวา่ 1) ดา้นความมเีหตผุล แนวทางไดแ้ก ่ศกึษา 
วธิกีารใช้ขอ้มูลและข้อเท็จจรงิท่ีมอียูม่าสนบัสนนุการ
ตดัสนิใจไดอ้ยา่งมเีหตผุลตามหลกัวิชาการ กฎเกณฑ์
สังคม และหลกัคณุธรรม มหีลกัการฝกึใหน้กัเรยีน
พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจั้กยอมรบัและฟงัความคดิเหน็
ของผูอ่ื้น เพ่ือนำามาประกอบการตัดสนิใจอยา่งสม
เหตุสมผล 2) ด้านความรับผิดชอบ แนวทางได้แก่ 
สร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกหรือทัศนคติทาง
บวกเพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการดูแล
ใส่ใจตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 
เป็นผู้เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้กับความต้องการ
จำาเปน็ของเด็กแตล่ะคนได ้และชว่ยใหเ้ดก็สามารถ
เชื่อมโยงหัวข้อการเรียนรู้เข้ากับชีวิตของตนได้  
อกีทัง้พฒันาสมรรถนะทีส่มัพนัธก์บัการพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็ก ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดำารงชวีติ มคีวามเสมอตน้เสมอปลาย ตรงตอ่เวลา
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลา กระตือรือร้นในการ
ร่วมมอืรว่มใจปฏบัิตงิานการศึกษา นบัถอืใหเ้กียรติ
ผูอ้ืน่ สรา้งบรรยากาศแหง่ความเปน็มติรใหน้กัเรียน
รูส้กึอบอุน่ มัน่คง และเปน็สขุทีจ่ะเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
เจตคตใินทางบวก และการมวีนิยัในตนเอง 3) ดา้น
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แนวทางได้แก่ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สรา้งสรรค ์เสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนกลา้คดิกลา้แสดงออก 
กล้าเสนอวิธีการและแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่มีใครคิด
กันมาก่อน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มองโลกใน
มุมกว้าง และยืดหยุ่นในการคิดและความคล่องใน
การคดิจะเปน็ความสามารถของบคุคลในการหาวธิ ี
การคิดหลายๆ วิธีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 4) ด้าน 
มุง่มัน่ในการเรยีน แนวทางไดแ้ก ่การสรา้งบรรยากาศ
ทางการเรียนรู้ที่ดีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมอืปฏิบติั มสีว่นร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ ฝึกอบรม
เพือ่พฒันาความมุง่มัน่ในการเรยีนตามคณุลกัษณะ 
3 ดา้น คอื 1) ดา้นเจตคตติอ่การเรยีน 2) ดา้นแรง
จงูใจในการเรยีน และ 3) ดา้นพฤตกิรรมการเรยีน 
การปรบัปรงุความมจีติสำานกึหรอืความตระหนกัใน
ตนเอง เปน็การเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้ขา้ใจตนเอง เกดิความ
รูสึ้กภาคภมิูใจ รบัทราบขอ้ดแีละขอ้เสียของตนเอง 
เพือ่นำาไปสูก่ารปรับปรงุพฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ และ
เป็นการเพิ่มพูนแรงจูงใจของผู้เรียน 5) ด้านความ
กระตือรือร้น แนวทางได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ขยันค้นคว้าข้อมูลหาความรู้
เพิ่มเติม ชอบลองผิดลองถูก ส่งเสริมความมุ่งมั่น
ในการเรียนช่วยให้การเรียนประสบความสำาเร็จ
ตามที่ต้องการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
เกดิพลงัในตวัเอง และมคีวามรบัผดิชอบตอ่หนา้ท่ี
ของตนเองอย่างดท่ีีสดุ ยอมรบัและใหค้วามสำาคัญ
ในตวัผูเ้รยีน เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน
ให้สำาเร็จและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการ
ใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

2.2 ผลการประเมนิแนวทางการพฒันาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
ของนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยผู้ทรง
คณุวฒุ ิพบวา่ โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ( =4.69, S.D.=0.56) และความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65, S.D.=0.60) 

อภิปรายผล

1. จากผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการ
พัฒนาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ
ใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
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สว่นสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาครใูนการจดั
กจิกรรมเสรมิสรา้งคณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีน
ในสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และลำาดับความต้องการ
จำาเปน็เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ยคอื ดา้นความ
มีเหตุผล รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านความมุ่งมั่นในการ
เรียน และด้านความกระตือรือร้น ตามลำาดับ เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ี
มีความหลากหลาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการ
สหกรณ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรม
สง่เสรมิศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม กจิกรรมการ
ใชห้อ้งสมดุ กิจกรรมสง่เสรมิวชิาตา่งๆ ในหลกัสตูร 
กจิกรรมกฬีา กจิกรรมนันทนาการ กจิกรรมอนุรกัษ์
ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำาเพ็ญ
ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4) 
ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ มีแรงจูงใจ
มีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งความรู้ เพื่อตอบ
สนองความต้องการหรือความอยากรู้อยากเห็นที่
เกิดขึ้น ความต้องการหรือความอยากรู้ที่เกิดข้ึน
นี้เป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้มีการแสดงออก
ทางพฤติกรรม เช่น ความสนใจ ศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรูจ้ากตำารา สนทนากับผู้รู้ (ชติสภุางค ์ 
ทิพย์เที่ยงแท้. 2556: 13) สอดคล้องกับการวิจัย
ของ วรัชยา วิเวก (2551: 84-85) ได้วิจัย เรื่อง
การนำาเสนอแนวทางการพฒันาครูของสถานศกึษา 
ในอำาเภอสว่างอารมณ์ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุทัยธานี พบว่า 1) ครูของสถานศึกษา 
ในอำาเภอสว่างอารมณ์ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุทัยธานี มีความต้องการพัฒนาครูใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ ดา้นทีม่คีวามตอ้งการอนัดบัสงูสดุ คอื ดา้น
การจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ รองลงมาคือด้าน
การ จดัการเรยีนรู ้ดา้นการวดัผลประเมนิผล และ

ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร คือ การส่งเสริม
สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยใีหม่ๆในการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2. จากผลแนวทางการพัฒนาครูในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่พบว่า 

2.1 ผลการสมัภาษณ ์ผูใ้หข้อ้มลูจากสถาน
ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) ที่
พบว่า 1) ด้านความมีเหตุผล พบว่า ควรส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน และสรา้งความตระหนกั
ให้กับบุคลากร ให้ความรู้ ปลูกฝังเจตคติ ทักษะ
การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการ  
2) ดา้นความรบัผดิชอบ พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และครู ควรสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง กระตุ้นให้
นกัเรียนมคีวามสนใจท่ีจะแสวงหาองคค์วามรู้ท่ีเตม็
ไปด้วยพลัง ประเมินความสามารถของตนเองให้
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครูต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) ด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมองโลกในมุมกว้าง คิดหาวิธีแก้ปัญหา
หลายๆ วธิ ี4) ดา้นความมุง่มัน่ในการเรยีน พบวา่  
ครคูวรเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการลงมอื
ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ปลูกฝ่ังให้ 
ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความตัง้ใจและ
รบัผิดชอบตามคณุลกัษณะ 3 ดา้น คอื ดา้นเจตคติ
ต่อการเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน และ ด้าน
พฤติกรรมการเรียน 5) ด้านความกระตือรือร้น  
พบวา่ ครผููส้อนควรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ
ใฝเ่รียนรู้ ขยันคน้คว้าขอ้มลูหาความรู้เพิม่เตมิ ชอบ
ลองผิดลองถูก ส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเรียน 
ช่วยใหก้ารเรียนประสบความสำาเร็จตามท่ีตอ้งการ 
โดยครูต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
การเอาใจใสใ่นการใฝเ่รยีนรู ้รูจ้กัคน้ควา้หาวธิกีาร
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พฒันาตนเอง ดงึศกัยภาพของผูเ้รยีนแตล่ะคนออก
มา เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้วิจัยได้จัดทำาแนวทาง
ข้ึนเพื่อพัฒนาครูตามหลักวิชาการที่มีความหลาก
หลาย อาทิ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา
ตนเอง (Fullen and Hargreaves, 1992: 58) เพือ่
ใหค้รสูามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอน หมาย
ถึง รปูแบบตา่งๆ ทีค่รผููส้อนจดัใหก้บันกัเรยีน โดยมี
การวางแผนไวล้ว่งหนา้ มกีารใชส้ือ่ อปุกรณใ์นการ
จดัการเรยีนการสอน เพือ่ใหก้ระบวนการเรยีนการ
สอนเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดและจัดด้วย 
รปูแบบหรอืวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยเนน้ผู้เรียนเป็น
สำาคัญ (วิชัย ดิสสระ, 2545: 50-51) สอดคล้อง
กับการวิจัยของ วรัชยา วิเวก (2551: 84-85) ได้
วิจัย เรื่องการนำาเสนอแนวทางการพัฒนาครูของ
สถานศกึษา ในอำาเภอสวา่งอารมณ์ สงักดัสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่ครูมีความต้องการอันดับสูงสุด คือ 
ด้านการจัดส่ือและแหล่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล 
และด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร คือ การส่ง
เสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับการวิจัย
ของ วิลัยภรณ์ บุณโยทยาน (2552: 160-161)  
ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม ในโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พบว่า การ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญโดยมีการดำาเนินการพัฒนาโดยการประชุม
ปฏบิตักิาร ทำาใหค้รูไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเพิ่ม
ขึ้นเป็นระดับมากที่สุด การติดตามผลการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
โดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยทำาให้ครูทุกคน
จัดทำาแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดย
ถูกต้องตามองค์ประกอบและสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด และสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงฤทัย  
ราวะรินทร์ (2556: 124-125) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 

การพฒันาตวับง่ชีค้ณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความใฝเ่รยีนรูม้ ี7 องคป์ระกอบ 37 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่
ด้านมีความอยากรู้อยากเห็น ด้านมีความตั้งใจ
อย่างมีสติ ด้านมีนิสัยรักการอ่านด้านชอบศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านมีนิสัยชอบจด
บันทึก ด้านมีเหตุผล และด้านเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

2.2 จากผลการประเมินแนวทางการพัฒนา
ครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียน
รู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
ผูท้รงคณุวฒุ ิทีพ่บวา่ แนวทางการพฒันาครใูนการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, 
S.D.=0.56) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ ( =4.65, S.D.=0.60) เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้พราะ 
แนวทางที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้สร้างขึ้นจากการ
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำา
ข้อมูลที่ได้ไปศึกษาจากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ 
ทีเ่ปน็เยีย่ม นำามารา่งแนวทาง และนำาไปโฟกสักรุป๊
โดยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถแลว้นำามา
จดัทำาเปน็แนวทางการพฒันาครใูนการจดักจิกรรม
เสริมสร้างคณุลกัษณะใฝเ่รียนรู้ของนกัเรียนในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งแนวทาง
ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน สามารถเป็น
รูปธรรม ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ยนต์ 
ชุ่มจิต, 2550: 74) ที่จะให้ครูผู้สอนมีศักยภาพใน
การสรา้งเสรมิคณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูเ้ปน็คณุลกัษณะ
ที่ สำาคัญและควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน 
เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทั้งนี้หากมีเครื่องมือที่ใช้สำาหรับวัด
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คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ที่มีคุณภาพจะทำาให้ทราบถึง
คณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูท้ีม่อียูใ่นตวัผูเ้รยีนใหม้มีากยิง่ขึน้  
(นภิา วงษส์รุภนินัท,์ 2548: 9) สอดคลอ้งกบัการ
วิจัยของดวงฤทัย ราวะรินทร์ (2556) ศึกษาเรื่อง 
การพฒันาตวับ่งชีค้ณุลกัษณะใฝเ่รยีนรูข้องนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความใฝเ่รยีนรูม้ ี7 องค์ประกอบ 37 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่
ด้านมีความอยากรู้อยากเห็น ด้านมีความตั้งใจ
อย่างมีสติ ด้านมีนิสัยรักการอ่านด้านชอบศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านมีนิสัยชอบจด
บันทึก ด้านมีเหตุผล และด้านเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทาง โรงเรียนจัดขึ้น มีน้ำาหนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ มีค่าระหว่าง .86 ถึง .91 โมเดลการวัดมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์มคีา่อำานาจ
จำาแนกระหวา่ง .221 ถงึ .782 และมคีวามเชือ่มัน่
ทั้งฉบับ เท่ากับ .935

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการ
จำาเป็นเรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นความ
มีเหตุผล รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความมุ่งม่ันในการ
เรียน และด้านความกระตือรือร้น ตามลำาดับ 
ทำาให้สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่ เขต 5 ควรส่งเสรมิใหค้รไูด้รบัการพฒันา
ใหม้ศีกัยภาพในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ปน็ผูใ้ฝเ่รยีนรู้

2. จากผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการ
พัฒนาครใูนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 
ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เป็นว่า ครูผู้สอนมีความต้องการที่
จะได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนา 
ผูเ้รยีนใหเ้ปน็ผูใ้ฝเ่รยีนรู ้จงึควรสง่เสรมิใหค้รผููส้อน
ได้รับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
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