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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และแนวทางการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
จำ�นวน 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
สัมภาษณ์ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 และ 3) แบบประเมิน มีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนสภาพทีพ่ ึงประสงค์ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีแนวทาง 5 ด้าน ได้แก่
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.

บทนำ�
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ณ ภูพาน
ราชนิเวศน์ เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
ประจำ�ปี พ.ศ. 2529 มีความตอนหนึง่ ว่า “...เด็กต้อง
หัดทำ�ตัวให้สภุ าพอ่อนโยน หมัน่ ขยันเอาการเอางาน
เอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ด้วยความเต็มใจอยูเ่ สมอให้
ติดเป็นนิสยั จักได้เติบโตเป็นคนดีมปี ระโยชน์ และ
มีความเจริญมัน่ คงในชีวติ …” จากพระบรมราโชวาท
ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนของชาติ
ซึง่ ถือว่าเป็นทรัพยากรและเป็นกำ�ลังทีส่ �ำ คัญในการ

พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า (อารยา
สิงห์สวัสดิ์, 2551: 28)
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมืออันสำ�คัญใน
การพัฒนาศักยภาพของคน โดยเฉพาะในโลกยุค
ปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความ
ก้าวหน้ามากขึน้ ทำ�ให้เราต้องให้ความสำ�คัญแก่การ
พัฒนางานด้านการศึกษา ดังในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดย
มุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญบนพืน้ ฐานความเชือ่ ว่าทุกคน
สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ซึง่ สมรรถนะสำ�คัญของผูเ้ รียนต้องมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา รวมไปถึงการกำ�หนดองค์ความรู้
ทักษะสำ�คัญ และมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
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อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลก ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำ�งาน รัก
ความเป็นไทย มีจติ สาธารณะ มีวนิ ยั และใฝ่เรียนรู้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 4) ครูจงึ เป็นบุคคล
ที่สำ�คัญ ในการจัดการศึกษาให้สำ�เร็จ ตามจุด
มุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
หลายๆ องค์ประกอบ ในการพัฒนาและจัดการ
ศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และไม่ว่าจะ
มีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตาม ครู ยังมีความ
สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการจัดการเรียน
การสอน ครู คือ ผู้กำ�หนดอนาคตของคนในชาติ
ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนเสีย
สละ ตัง้ ใจทำ�งาน เพือ่ ประโยชน์ของนักเรียน ชาตินนั้
จะได้พลเมืองทีเ่ ก่ง ฉลาด มีศกั ยภาพ และมีความ
สามารถ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556: 9)
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพนัน้ ครูมสี ว่ น
สำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดย
เฉพาะเสริมสร้างคุณลักษณะให้ผเู้ รียนเป็นผูใ้ ฝ่เรียนรู้
ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาควรส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีความ
กระตือรือร้น มีความอยากรู้ อยากเห็น มีความ
ตั้งใจ ความพยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วย
ตนเอง และนำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
การใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อ
ผูเ้ รียน ซึง่ จะทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความรูใ้ หม่ๆ เป็นการ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ
วิชาชีพ เมือ่ บุคคลมีความใฝ่รใู้ ฝ่เรียนแล้ว จะทำ�ให้
บุคคลนัน้ เกิดทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถ
ศึกษา ค้นคว้าหาคำ�ตอบด้วยตนเอง มีความสามารถ
ในการสืบสอบคุณค่า มีความรับผิดชอบ มีวินัย
เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์เกิดการพัฒนาตนเองให้มคี วามสามารถ
ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพจนเกิดความรู้ใหม่ๆ

ตลอดจนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(วัฒนา พาผล, 2551: 18) ผูเ้ รียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้นั้น ควรเป็นผู้ที่มีองค์ประกอบ จำ�นวน
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความกระตือรือร้น
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมชอบอ่านหนังสือ ชอบค้นคว้า
หาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลาก
หลายและมีความสามารถในการค้นคว้าความรู้
ด้วยการลงมือกระทำ�อย่างเป็นระบบ จนเกิดความ
เข้าใจ 2) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความ
สามารถในการคิดหลายแง่หลายมุมเชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น
ทำ�ให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป ซึ่งจะนำ�ไป
สู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง
ปรุงแต่งจากความคิดเดิม ผสมผสานกันทำ� ให้เกิด
สิ่งใหม่ขึ้น ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่ง
ต่างๆ ตลอดจนการค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ
ความสามารถทางด้านนีข้ องบุคคลแต่ละคนมีระดับ
แตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ ถ้าได้รับการ
จัดประสบการณ์ทเี่ หมาะสม 3) ด้านความมีเหตุผล
เป็นการแสดงออกถึงการตัดสินใจทีม่ เี หตุผลตามหลัก
วิชาการ กฎเกณฑ์สังคม ทั้งประเพณี วัฒนธรรม
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม ซึง่ มีการพิจารณาจาก
สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบตลอดจน
คำ�นึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระทำ�นัน้ ๆ
4) ด้านมุ่งมั่นในการเรียน พฤติกรรมความสนใจ
มีความตั้งใจ เอาใจใส่ มีมานะพยายาม ทุ่มเทแรง
กาย แรงใจ และกำ�ลังสติปัญญา ไม่ย่อท้อจนกว่า
จะประสบผลสำ�เร็จได้ และ 5) ด้านความรับผิดชอบ
เป็นการที่ผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
ในสิง่ ทีต่ อ้ งการด้วยความเอาใจใส่ตงั้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความเพียร
พยายามและละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลากล้ายอมรับผลของการกระทำ�ของตน
แล้วนำ�มาปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้งานมีคณ
ุ ภาพ และ
สำ�เร็จตามเป้าหมาย (กรมวิชาการ, 2546: 81)
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดำ�เนินการ
จัดการศึกษาตามโปรแกรมการปฏิรูปการเรียนรู้
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ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จากการวิจัยและติดตาม
ประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในช่วงระยะ 6 ปีทผี่ า่ นมา พบว่า
มีปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์อนั ยังไม่
เป็นทีน่ า่ พอใจ (สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5, 2557: 7-8) และจากการ
ศึกษาเบือ้ งต้นยังพบว่า คุณลักษณะความใฝ่เรียนรู้
ยังเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งที่สร้างศักยภาพ
ในการนำ�ชีวิตไปสู่ความสำ�เร็จเป็นคุณลักษณะที่
พบเห็น โดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒนาแล้วทั่ว
โลก แต่แทบจะไม่มีในสังคมไทย รากฐานความรู้
ของคนไทย จึงอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันกับผูอ้ นื่ ได้
โดยเฉพาะ วัยรุน่ ไทยส่วนใหญ่ไม่ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน ไม่นยิ ม
นำ�หนังสือติดตัวไปไหนๆ เหมือนคนต่างชาติทใี่ ฝ่รู้
ใฝ่เรียนด้วยการนำ�หนังสือติดตัวไปด้วยทุกสถานที่
ทุกเวลา (วิชาญ อัครวนสกุล, 2555: 14)
จากปัญหาดังกล่าวมีความจำ�เป็นอย่างยิง่
ทีจ่ ะพัฒนาครู ให้ครูสามารถส่งเสริมกิจกรรมเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควรเริ่มจากปัญหา
และความต้องการ ใช้วิธีการพัฒนาต้องมีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ได้แก่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำ�งาน หรือการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การเข้ารับการอบรมหรือ
การเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่หน่วยงาน
ต่างๆ การพัฒนาครูที่เป็นการบูรณาการการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมเข้าด้วยกัน การ
พัฒนาครูประจำ�การด้วยระบบเครือข่ายโดยใช้
เครือข่ายครูผนู้ �ำ องค์กร ชมรมครูและสมาคมครูใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ ให้ครูปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
การทำ�งาน มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติระดับต่างๆ แบ่งปันความรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และมีระบบการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการคิด การใฝ่
เรียนรู้ การแสวงหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ สามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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(กรมวิชาการ, 2543: 21)
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลักสูตรกำ�หนดเนื้อหาไว้ เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์ชวี ติ สนองความสนใจ ความสามารถ
และความถนัดของนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผูม้ สี ว่ น
ร่วมในการวางแผนและดำ�เนินการเองโดยสมัครใจ
และด้วยความช่วยเหลืออำ�นวยความสะดวกของ
โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมแต่ละ
อย่างบรรลุความสำ�เร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
(วิชัย ดิสสระ, 2545: 8) ซึ่งกิจกรรมที่จัดเหล่านี้
เป็นกิจกรรมที่กำ�หนดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติซึ่ง
มีส่วนสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
เพิม่ เติมจากการเรียนการสอนตามปกติทำ�ให้ เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาในตัวนักเรียนอย่างสมบูรณ์
จากปัญหาดังกล่าวหากบุคคลใด ไม่มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง ไม่ทันคน
ไม่ทันโลก เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เข้ากับกระแสโลก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเป็นยุค
ของข้อมูลข่าวสารการรับรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอ ต้องรับรู้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์
แยกแยะและประเมินค่าของข้อมูลข่าวสาร ให้ถูก
ต้องก่อนนำ�ไปใช้ประโยชน์ คนที่ไม่มีคุณลักษณะ
ความใฝ่เรียนรู้ ในสังคมนอกจากจะนำ�ความพ่าย
แพ้มาสูช่ วี ติ แต่ละคนแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชาติบา้ น
เมืองอีกด้วย (ประไพ ประดิษฐ์สขุ ถาวร, 2559: 3)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ านได้ตระหนัก
และเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาครูในการเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนสำ�หรับ
สถานศึกษา จึงเกิดข้อสงสัยว่า โปรแกรมพัฒนา
มีสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์อย่างไร
และมีโปรแกรมพัฒนาอย่างไร จึงสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 นี้ขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ อง
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ดำ�เนินการวิจัย ออกเป็น 2
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของแนวทางการพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากร ได้แก่
ผู้บริหาร และครู ปีการศึกษา 2560 จำ�นวนครู
2,329 คน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970: 607-610) ได้กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 294 คน
แล้วใช้วธิ กี ารสุม่ แบบชัน้ ภูมิ (Stratified sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของแนวทาง
การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 มีคา่ อำ�นาจจำ�แนก (r) รายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.66-0.92 และค่าความเชื่อมั่น (α)
ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.67แล้ว
นำ�มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าดัชนีความ
ต้องการจำ�เป็น (Priority Needs Index)

ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาครูในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1. การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best
Practices) เพื่อเป็นแนวทางในการนำ�ทฤษฎีสู่
การปฏิบตั ใิ นสถานศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์และความต้องการ
จำ�เป็นในการพัฒนาจากระยะที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูล
เบือ้ งต้นในการนำ�ไปใช้ในการศึกษาดูงาน การศึกษา
เอกสาร สังเกตการปฏิบตั งิ าน และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก หัวหน้างานวิชาการ จากสถานศึกษา จำ�นวน 3
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำ�น้อย โรงเรียนหนอง
ขามวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านชุมแพ รวมจำ�นวน
3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือ่ ให้
ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนในสถานศึกษาทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ิ
ที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ แล้วนำ�มาสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพและจำ�แนกเป็นรายด้านตามองค์
ประกอบของการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
2. การตรวจสอบยืนยัน ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
ครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน
รู้ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน ร่วมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้
นำ�หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมการสนทนาพร้อมร่าง
แนวทางให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเบื้องต้น แล้ว
จึงดำ�เนินการสนทนากลุม่ ตามวันเวลาทีก่ �ำ หนด จัด
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม จาก
นั้นได้นำ�ผลการพิจารณา พร้อมข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเพื่อจัดทำ�แนวทางฉบับ
สมบูรณ์ แล้วจึงเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้

67

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกีย่ วกับผลการพิจารณา พร้อม
ข้อเสนอแนะร่างแนวทางของผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ นำ�มา
ปรับปรุง แล้วจึงจัดทำ�แนวทางฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินตามแบบประเมินความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ แล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการพัฒนา
ครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน
รู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.97, S.D.=0.37)
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความกระตือรือร้น มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด ( =3.27, S.D.=0.77) รองลงมาคือ
ด้านมุง่ มัน่ ในการเรียน ( =2.99, S.D.=0.60) ด้าน
ความรับผิดชอบ ( =2.93, S.D.=0.38) ด้านความ
ตาราง 1

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( =2.92, S.D.=0.59) และ
ด้านความมีเหตุผล ( =2.74, S.D.=0.51) ตาม
ลำ�ดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน
รู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.79, S.D.=0.34) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ สูงสุดจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( =3.92, S.D.=0.47) รองลงมาคือ ด้านมุ่งมั่น
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
ลำ�ดับ และลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นเรียงลำ�ดับ
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านความมีเหตุผล รอง
ลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ด้านความมุ่งมั่นในการเรียน และด้าน
ความกระตือรือร้น โดยผลที่ได้ผู้วิจัยนำ�ไปใช้เป็น
ข้อมูลสำ�คัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงวิธกี าร
ปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ เี ยีย่ มของการ
ศึกษาในระยะที่ 2 (ดังตาราง 1)

แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ดัชนีความต้องการ
จำ�เป็นและลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นโดยรวม
สภาพปัจจุบัน

องค์ประกอบ

S.D.

สภาพที่พึงประสงค์

แปลผล

S.D.

แปลผล

PNIModified

1. ด้านความกระตือรือร้น

3.27 0.77 ปานกลาง 3.66 0.71

มาก

0.11

2. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. ด้านความมีเหตุผล
4. ด้านมุ่งมั่นในการเรียน
5. ด้านความรับผิดชอบ
โดยรวม

2.92
2.74
2.99
2.93
2.97

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.29
0.34
0.29
0.33
0.28

0.59
0.51
0.60
0.38
0.37

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.79
3.69
3.87
3.92
3.79

0.77
0.57
0.61
0.47
0.34

ลำ�ดับ
ความ
ต้องการ
จำ�เป็น
5
3
1
4
2
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2. แนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียนในสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดังนี้
2.1 ผลการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสถาน
ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices)
พบว่า 1) ด้านความมีเหตุผล แนวทางได้แก่ ศึกษา
วิธกี ารใช้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงทีม่ อี ยูม่ าสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ กฎเกณฑ์
สังคม และหลักคุณธรรม มีหลักการฝึกให้นกั เรียน
พิจารณาความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั ยอมรับและฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ นื่ เพือ่ นำ�มาประกอบการตัดสินใจอย่างสม
เหตุสมผล 2) ด้านความรับผิดชอบ แนวทางได้แก่
สร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกหรือทัศนคติทาง
บวกเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการดูแล
ใส่ใจตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
เป็นผู้เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้กับความต้องการ
จำ�เป็นของเด็กแต่ละคนได้ และช่วยให้เด็กสามารถ
เชื่อมโยงหัวข้อการเรียนรู้เข้ากับชีวิตของตนได้
อีกทัง้ พัฒนาสมรรถนะทีส่ มั พันธ์กบั การพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดำ�รงชีวติ มีความเสมอต้นเสมอปลาย ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลา กระตือรือร้นในการ
ร่วมมือร่วมใจปฏิบตั งิ านการศึกษา นับถือให้เกียรติ
ผูอ้ นื่ สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้นกั เรียน
รูส้ กึ อบอุน่ มัน่ คง และเป็นสุขทีจ่ ะเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
เจตคติในทางบวก และการมีวนิ ยั ในตนเอง 3) ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางได้แก่ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ เสริมสร้างให้ผเู้ รียนกล้าคิดกล้าแสดงออก
กล้าเสนอวิธีการและแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่มีใครคิด
กันมาก่อน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น ผู้ที่มองโลกใน
มุมกว้าง และยืดหยุ่นในการคิดและความคล่องใน
การคิดจะเป็นความสามารถของบุคคลในการหาวิธี
การคิดหลายๆ วิธีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 4) ด้าน
มุง่ มัน่ ในการเรียน แนวทางได้แก่ การสร้างบรรยากาศ
ทางการเรียนรู้ที่ดีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้

ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ ฝึกอบรม
เพือ่ พัฒนาความมุง่ มัน่ ในการเรียนตามคุณลักษณะ
3 ด้าน คือ 1) ด้านเจตคติตอ่ การเรียน 2) ด้านแรง
จูงใจในการเรียน และ 3) ด้านพฤติกรรมการเรียน
การปรับปรุงความมีจติ สำ�นึกหรือความตระหนักใน
ตนเอง เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เข้าใจตนเอง เกิดความ
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ รับทราบข้อดีและข้อเสียของตนเอง
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ และ
เป็นการเพิ่มพูนแรงจูงใจของผู้เรียน 5) ด้านความ
กระตือรือร้น แนวทางได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ขยันค้นคว้าข้อมูลหาความรู้
เพิ่มเติม ชอบลองผิดลองถูก ส่งเสริมความมุ่งมั่น
ในการเรียนช่วยให้การเรียนประสบความสำ�เร็จ
ตามที่ต้องการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
เกิดพลังในตัวเอง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเองอย่างดีทสี่ ดุ ยอมรับและให้ความสำ�คัญ
ในตัวผูเ้ รียน เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน
ให้สำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการ
ใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2.2 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( =4.69, S.D.=0.56) และความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65, S.D.=0.60)

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
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ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการพัฒนาครูในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และลำ�ดับความต้องการ
จำ�เป็นเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความ
มีเหตุผล รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความมุ่งมั่นในการ
เรียน และด้านความกระตือรือร้น ตามลำ�ดับ เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่
มีความหลากหลาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการ
สหกรณ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรม
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ใช้หอ้ งสมุด กิจกรรมส่งเสริมวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมอนุรกั ษ์
ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำ�เพ็ญ
ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4)
ทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ มีแรงจูงใจ
มีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งความรู้ เพื่อตอบ
สนองความต้องการหรือความอยากรู้อยากเห็นที่
เกิดขึ้น ความต้องการหรือความอยากรู้ที่เกิดขึ้น
นี้เป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้มีการแสดงออก
ทางพฤติกรรม เช่น ความสนใจ ศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรูจ้ ากตำ�รา สนทนากับผูร้ ู้ (ชิตสุภางค์
ทิพย์เที่ยงแท้. 2556: 13) สอดคล้องกับการวิจัย
ของ วรัชยา วิเวก (2551: 84-85) ได้วิจัย เรื่อง
การนำ�เสนอแนวทางการพัฒนาครูของสถานศึกษา
ในอำ�เภอสว่างอารมณ์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทัยธานี พบว่า 1) ครูของสถานศึกษา
ในอำ�เภอสว่างอารมณ์ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทัยธานี มีความต้องการพัฒนาครูใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี วามต้องการอันดับสูงสุด คือ ด้าน
การจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ รองลงมาคือด้าน
การ จัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล และ
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ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร คือ การส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2. จากผลแนวทางการพัฒนาครูในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่พบว่า
2.1 ผลการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากสถาน
ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) ที่
พบว่า 1) ด้านความมีเหตุผล พบว่า ควรส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน และสร้างความตระหนัก
ให้กับบุคลากร ให้ความรู้ ปลูกฝังเจตคติ ทักษะ
การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการ
2) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครู ควรสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง กระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจทีจ่ ะแสวงหาองค์ความรูท้ เี่ ต็ม
ไปด้วยพลัง ประเมินความสามารถของตนเองให้
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครูต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) ด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมองโลกในมุมกว้าง คิดหาวิธีแก้ปัญหา
หลายๆ วิธี 4) ด้านความมุง่ มัน่ ในการเรียน พบว่า
ครูควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือ
ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ปลูกฝั่งให้
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ สดงออกถึงความตัง้ ใจและ
รับผิดชอบตามคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านเจตคติ
ต่อการเรียน ด้านแรงจูงใจในการเรียน และ ด้าน
พฤติกรรมการเรียน 5) ด้านความกระตือรือร้น
พบว่า ครูผสู้ อนควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสนใจ
ใฝ่เรียนรู้ ขยันค้นคว้าข้อมูลหาความรูเ้ พิม่ เติม ชอบ
ลองผิดลองถูก ส่งเสริมความมุ่งมั่นในการเรียน
ช่วยให้การเรียนประสบความสำ�เร็จตามทีต่ อ้ งการ
โดยครูต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
การเอาใจใส่ในการใฝ่เรียนรู้ รูจ้ กั ค้นคว้าหาวิธกี าร
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พัฒนาตนเอง ดึงศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคนออก
มา เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้วิจัยได้จัดทำ�แนวทาง
ขึ้นเพื่อพัฒนาครูตามหลักวิชาการที่มีความหลาก
หลาย อาทิ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา
ตนเอง (Fullen and Hargreaves, 1992: 58) เพือ่
ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมาย
ถึง รูปแบบต่างๆ ทีค่ รูผสู้ อนจัดให้กบั นักเรียน โดยมี
การวางแผนไว้ลว่ งหน้า มีการใช้สอื่ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้กระบวนการเรียนการ
สอนเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดและจัดด้วย
รูปแบบหรือวิธกี ารทีห่ ลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
สำ�คัญ (วิชัย ดิสสระ, 2545: 50-51) สอดคล้อง
กับการวิจัยของ วรัชยา วิเวก (2551: 84-85) ได้
วิจัย เรื่องการนำ�เสนอแนวทางการพัฒนาครูของ
สถานศึกษา ในอำ�เภอสว่างอารมณ์ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่ครูมีความต้องการอันดับสูงสุด คือ
ด้านการจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล
และด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร คือ การส่ง
เสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับการวิจัย
ของ วิลัยภรณ์ บุณโยทยาน (2552: 160-161)
ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม ในโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พบว่า การ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สำ�คัญโดยมีการดำ�เนินการพัฒนาโดยการประชุม
ปฏิบตั กิ าร ทำ�ให้ครูได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญเพิ่ม
ขึ้นเป็นระดับมากที่สุด การติดตามผลการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
โดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยทำ�ให้ครูทุกคน
จัดทำ�แผนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญโดย
ถูกต้องตามองค์ประกอบและสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด และสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงฤทัย
ราวะรินทร์ (2556: 124-125) ที่ได้ศึกษาเรื่อง

การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความใฝ่เรียนรูม้ ี 7 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ด้านมีความอยากรู้อยากเห็น ด้านมีความตั้งใจ
อย่างมีสติ ด้านมีนิสัยรักการอ่านด้านชอบศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านมีนิสัยชอบจด
บันทึก ด้านมีเหตุผล และด้านเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
2.2 จากผลการประเมินแนวทางการพัฒนา
ครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน
รู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีพ่ บว่า แนวทางการพัฒนาครูในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69,
S.D.=0.56) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ ( =4.65, S.D.=0.60) เหตุทเี่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ
แนวทางที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้สร้างขึ้นจากการ
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำ�
ข้อมูลที่ได้ไปศึกษาจากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นเยีย่ ม นำ�มาร่างแนวทาง และนำ�ไปโฟกัสกรุป๊
โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถแล้วนำ�มา
จัดทำ�เป็นแนวทางการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียนในสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งแนวทาง
ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน สามารถเป็น
รูปธรรม ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ยนต์
ชุ่มจิต, 2550: 74) ที่จะให้ครูผู้สอนมีศักยภาพใน
การสร้างเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรูเ้ ป็นคุณลักษณะ
ที่ สำ�คัญและควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน
เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ การ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้ในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทั้งนี้หากมีเครื่องมือที่ใช้สำ�หรับวัด
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คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ที่มีคุณภาพจะทำ�ให้ทราบถึง
คุณลักษณะใฝ่เรียนรูท้ มี่ อี ยูใ่ นตัวผูเ้ รียนให้มมี ากยิง่ ขึน้
(นิภา วงษ์สรุ ภินนั ท์, 2548: 9) สอดคล้องกับการ
วิจัยของดวงฤทัย ราวะรินทร์ (2556) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
ความใฝ่เรียนรูม้ ี 7 องค์ประกอบ 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ด้านมีความอยากรู้อยากเห็น ด้านมีความตั้งใจ
อย่างมีสติ ด้านมีนิสัยรักการอ่านด้านชอบศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านมีนิสัยชอบจด
บันทึก ด้านมีเหตุผล และด้านเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทาง โรงเรียนจัดขึ้น มีน้ำ�หนักองค์ประกอบของ
ตัวบ่งชี้ มีค่าระหว่าง .86 ถึง .91 โมเดลการวัดมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีคา่ อำ�นาจ
จำ�แนกระหว่าง .221 ถึง .782 และมีความเชือ่ มัน่
ทั้งฉบับ เท่ากับ .935
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการ
จำ�เป็นเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความ
มีเหตุผล รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความมุ่งมั่นในการ
เรียน และด้านความกระตือรือร้น ตามลำ �ดับ
ทำ�ให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ควรส่งเสริมให้ครูได้รบั การพัฒนา
ให้มศี กั ยภาพในการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผูใ้ ฝ่เรียนรู้
2. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เป็นว่า ครูผู้สอนมีความต้องการที่
จะได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็นผูใ้ ฝ่เรียนรู้ จึงควรส่งเสริมให้ครูผสู้ อน
ได้รับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
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