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คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี : การวิจัยแบบผสานวิธี
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บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ
การเปนบุคคลแหงการเรียนรูระหวางนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
นอกเขตอําเภอเมือง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี และ 4) เพื่อ
ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับชั้นกับเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียนที่สงผลตอคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
อุดรธานี การดําเนินการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เปนการพัฒนากรอบตัวบงชี้
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนโดยใชเทคนิคการสนทนากลุม และขั้นตอนที่ 2 เปนการศึกษา
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนที่กําลังเรียน
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปการศึกษา 2557
โดยในขั้นตอนที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลัง เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 คน
และนักเรียนที่กําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงและใน
ขั้นตอนที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 400 คน แบงเปน นักเรียน
ที่เรียนในโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จํานวน 200 คน และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง
จํานวน 200 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 400 คน แบงเปนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขต
อําเภอเมือง จํานวน 200 คน และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง จํานวน 200 คน รวมเปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด จํานวน 800 คน ซึ่งไดมาโดยการใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบบันทึกการสนทนากลุมและแบบสอบถามคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู การวิเคราะหขอมูล
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุมใชเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลแบบอุปนัย การวิเคราะหเนื้อหาและการสังเคราะหเนื้อหา สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจาก
แบบสอบถามคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางผลการวิจัย
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1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
อุดรธานี มีคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานีมีคุณลักษณะการเปนบุคคล แหงการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง
โรงเรียนในสั งกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 20 อุด รธานี มี คุณลักษณะการเปน บุคคล
แหงการเรียนรูไมแตกตางกัน
4. ระดับชั้นเรียนกับเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่สงผลตอคุณลักษณะการเปนบุคคล
แหงการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุป ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปน
บุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 อุดรธานี ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปใชเปน ขอมูลในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมาย
ของหลักสูตรไดเปนอยางดี
คําสําคัญ
Abstract

: คุณลักษณะการเปนบุคคล, การเรียนรู

The purpose of this research were: 1) to study the learning person characteristics of
students in school under the office of secondary education service area 20 Udonthani 2) to
compare the learning person characteristics between students of Mathayom 3 and Mathayom 6
in schools under the office of secondary education service area 20 Udonthani 3) to compare the
learning person characteristics between students inside and outside Muang district in schools
under the office of secondary education service area 20 Udonthani 4) to examine of the
interaction between the classes and school location about learning person characteristics of
students in school under the office of secondary education service area 20 Udonthani. The
research uses a combination of mixed methods research carrying out in 2 steps. First step
was development a framework indicator characteristics learning person of students using
techniques Focus Group. The second step was study the learning person characteristics of
students; The sample for this research are students studying in secondary education in 2557.
In step 1, the samples were 8 students is Mathayom 3 and 8 students in Mathayom 6,
from by purposive sampling technique. Step 2 samples consisted of 400 students in Mathayom 3,
classified into 2 groups: 200 students inside Muang district and 200 students from outside
Muang district and 400 students in Mathayom 6, classified into 2 groups: 200 students inside
Muang district and 200 students from outside Muang district. The samples totaling of 800
students from Multi-Stage Random Sampling technique. The instrument of research that
used in the study were focus group record form and questionnaire about characteristics of
learning person. Data analysis is divided into two parts: part 1 analysis of qualitative data
from focus groups with Inductive analysis, content analysis and Content Synthesis and part 2
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quantitative analysis of the questionnaire about characteristics of learning person using twoway
analysis of variance (Two-way ANOVA).
The results were as following :
1. The students in school under the office of secondary education service area
20 Udonthani have the learning person characteristics at a medium level.
2. The students of secondary education in Mathayom 3 and Mathayom 6 in
school under the office of secondary education service area 20 Udonthani have the learning
person characteristics are difference at the .05 level of significance.
3. The students in schools inside and outside Muang district under the office of
secondary education service area 20 Udonthani have the learning person characteristics are
not difference.
4. The classes and school location have interact to learning person characteristics
of students in school under the office of secondary education service area 20 Udonthani at
the .05 level of significance.
In conclusion, the results of the learning person characteristics of students in school
under the office of secondary education service area 20 Udonthani. Stakeholders can be used
as information for the developing of the students to achieve the goal of quality as well.
Keywords : Features of individuals, learning.
บทนํา

การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญยิ่งของการพัฒนามนุษยใหเจริญเติบโตงอกงามไปสูความสมบูรณพรอม
ของชีวิต คือ เปนคนดี คนเกง ที่มีความสุขและมีความใฝรู การจัดรูปแบบการเรียนรูในปจจุบันสามารถพัฒนา
มนุษยใหประสบความสําเร็จในชีวิตและดํารงอยูในโลกไดอยางสวยงามก็จริงแตโลกยุคใหมในศตวรรษที่ 21
เปนโลกยุคสังคมแหงความรู ผูที่จะประสบความสําเร็จและดํารงชีวิตอยูในสังคมของโลกยุคใหมไดอยางสงางาม
จะตองเปนคนเขมแข็งและแข็งแกรงมีความสามารถที่สรางสรรคในวงกวาง มีไหวพริบ มีความรอบรูที่ไมใชแค
ความฉลาด ตองคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนที่สําคัญตองสามารถสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองได และ
ใชเปนเครื่องมือแสวงหาความหมายของการเรียนรูชีวิต เรียนรูโลกอนาคตและเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งการจัดการ
เรียนรูในปจจุบันของประเทศไทยยังไมเพียงพอที่จะพัฒนาใหไดคนไทยยุคใหมที่พรอมดวยคุณสมบัติที่เหมาะ
กับโลกยุคใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2539 : 19) ที่กลาวไววา การเรียนรู
นํามาซึ่งความเขาใจในสภาวะที่ตนเองเปน และเผชิญอยูกอใหเกิดความรูความเขาใจในสภาวะความเปนไปของ
โลกของสังคมของคูแขงขันมีความเขาใจในวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญตอการ
ประเมินวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ เขาใจในความผิดพลาดความลมเหลวในอดีตเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ใหดีขึ้น การเรียนรูจึงเปนคําตอบแหงความสําเร็จของทุกบุคคล ทุกองคการและทุกสังคม จนอาจกลาวไดวา
ในโลกปจจุบันไมมีใครจะสามารถอยูรอดหรือประสบความสําเร็จไดถาหากไมเรียนรู คุณลักษณะการเปนบุคคล
แหงการเรียนรูเปนคุณลักษณะสําคัญที่ควรสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรู ชอบศึกษาหาความรูและตื่นตัวกับ
สิ่งแปลกใหมรอบตัว อยากรูอยากเห็น เสาะแสวงหาความรูมีวิจารณญาณในการเลือกและตัดสินใจ คิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห คิดหาเหตุผล คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณตางๆ รูจักซักถามคนหาคําตอบ กระตือรือรน
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ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดวยการติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ เรียนรูในแบบตางๆ อยางตอเนื่องละมีทัศนคติที่ดี
ตอการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทําใหชีวิตของผูเรียนมีความหมาย มีชีวิตชีวาตลอดจนสําเร็จการศึกษา รับผิดชอบ
การงาน รับผิดชอบชีวิตตนเอง สามารถปรับตนเองใหทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ ทันโลกและทันตอความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถอยูในสังคมการเรียนรูอยางมีความสุข (อารี พันธมณี. 2546 : 15) นอกจากนี้
พฤติกรรมการเปนบุคคลแหงการเรียนรูยังเปนลักษณะนิสัยอีก อยางหนึ่งที่สรางศักยภาพในการนําชีวิตไปสู
ความสําเร็จ เปนพฤติกรรมที่พบเห็นโดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลก (วิชาญ อัครวนสกุล. 2545 :
14) แตการรับรูอยางเดียวยังไมเพียงพอตองรับรู เรียนรูที่จะวิเคราะห สังเคราะห แยกแยะและประเมินคาของ
ขอมูลขาวสารใหถูกตองกอนนําไปใชประโยชน ความไมใฝรู ใฝเรียนของคนในสังคม นอกจากจะนําความพายแพ
มาสูชีวิตของแตละคนแลว ยังสงผลเสียตอชาติบานเมืองดวย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2540 : 71) จะเห็นวา
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนจึงเปน คุณลักษณะที่สําคัญอยางยิ่งในสังคมยุคปจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษา ไดเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดสรางกรอบแนวคิด
เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดานผลผลิต ในมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดย
กําหนดคุณลักษณะไว 4 ดาน ไดแก ความกระตือรือรนและความสนใจใฝ เรียนใฝรู นิสัยรักการอานและ
คนควาหาความรู ความสามารถในการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู ความสามารถใน การสรุปประเด็นจาก
การเรียนรูและประสบการณ คุณลักษณะทั้ง 4 ดานดังกลาว ยังไมเพียงพอตอการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
สํา หรั บ ยุ คป จจุ บั น ซึ่ งเปน ยุ คที่ เ ต็ มไปด ว ยข อมู ลข า วสารสารสนเทศที่ สามารถเข าถึ งได อย างรวดเร็ ว และ
หลากหลาย
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เนื่องจากเปนระดับชั้นสุดทายของการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีบริบทการจัด การศึกษาตางระดับกัน นอกจากนั้นผูวิจัยยังสนใจศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับเขตพื้น
ที่ตั้งของโรงเรียน ระหวางโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองกับโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมือง นักเรียน
จะมีคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูแตกตางกันหรือไม ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนยังมีคอนขางนอยและคุณลักษณะ
ที่ศึกษาจะเปนกรอบเดียวกัน คือ คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 4 ดาน ตามที่ผูวิจัยไดกลาวไวในเบื้องตน
ผู วิ จั ย จึ งได ศึ กษาและ สั ง เคราะห กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณลั กษณะการเป น บุ ค คลแห งการเรี ย นรู เ พื่ อให
สอดคลองกับบริบทของสังคมในยุค ปจจุบัน พบวาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ประกอบดวย
คุณลักษณะ 7 ดาน ไดแก ความกระตือรือรนและความสนใจใฝเรียนใฝรู นิสัยรักการอานและคนควาหาความรู
ความสามารถในการเลือกใช วิธีการแสวงหาความรู ความสามารถในการสรุปประเด็นจากการเรียนรูและ
ประสบการณ ดานความสามารถในการ สื่อสาร ดานความสามารถในการแกปญหาและดานความคิดสรางสรรค
และเพื่อใหการวิจัยไดขอมูลที่ถูกตอง กวางและลุมลึกมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีมา
กําหนดวิธีการวิจัยโดยเลือกใชแบบแผนเชิงสํารวจ โดยเริ่มตนที่วิธีการเชิงคุณภาพกอนซึ่งขั้นตอนนี้ผูวิจัยใช
เทคนิคการวิจัยแบบสนทนากลุมในการเก็บรวบรวมขอมูล และตามดวยวิธีการเชิงปริมาณ โดยการนําเครื่องมือ
ที่ไดจ ากวิ ธีการเชิงคุณภาพไปเก็ บ รวบรวมข อมู ล จากนั้น จึ งนํ าผลการวิ จั ยที่ ได ไปสรุป ตีความเสริ มวิ ธีการ
คุณภาพขางตน ซึ่งแบบแผนการวิจัยผสานวิธีเชิงสํารวจใน ลักษณะดังกลาวนี้ เรียกวา แบบแผนแบบแผนเชิง
สํารวจรูปแบบการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหเกิดการเรียนรู อยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดชีวิต
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มีคุณลักษณะการเป นบุคคลแหงเรียนรู สามารถดํารงชีวิตในสั งคมไดอยางมี ความสุข อันจะสงผลตอการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูระหวางนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
ในเขตอําเภอเมืองกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี 4 เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับชั้นกับเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน
ที่สงผลตอคุณลักษณะการเปนบุ คคล แหงการเรียนรูของนักเรียน ระดับชั้นมั ธยมศึกษา โรงเรียนในสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่กําลังเรียนในปการศึกษา 2557 ในชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
ซึ่งมีจํานวนนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 13,824 คน และนักเรียนที่กําลังเรียนอยูใน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 7,780 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ไดแก กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการเลือก กลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 2 กลุม กลุมแรกเปนนักเรียนที่เรียนอยูใน โรงเรียน
ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 คน
รวมจํานวน 8 คน และกลุมที่สองเปนนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมืองอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 4 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 4 คน รวมจํานวน 8 คน เปนกลุมผูใหขอมูลใน
การสนทนากลุม (Focus Group) ซึ่งผูวิจัยใชเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มี
ความเปนผูนําสูง นักเรียนที่กลาแสดงออกและนักเรียนที่มีความประพฤติดี รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน
เปนกลุมผูใหขอมูลในการสนทนากลุม (Focus Group) ซึ่งผูวิจัยใชเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางของแตละกลุม
เปนนักเรียนที่เรียนดี ผูวิจัยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คนและชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน นักเรียนที่มีความเปนผูนําสูง ผูวิจัยเลือกจากคณะกรรมการสภานักเรียนจาก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และเลือกประธานสภานักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน
นักเรียนที่กลาแสดงออกผูวิจัยเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คนและนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
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ปท่ี 6 จํานวน 1 คน เปนนักเรียนที่เปนตัวแทนของโรงเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ เชน พิธีกร ตัวแทนของ
โรงเรียนในการแขงขันทักษะตางๆ และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผูวิจัยเลือกจากนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกให
เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดีของโรงเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 1 คน โดยขอความรวมมือครูฝายแนะแนวของโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนในการเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมที่ 2 เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 จํานวน 400 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 400 คน รวม 800 คน เปนนักเรียนที่กําลังเรียน
ในปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี จากโรงเรียน 63 โรง ซึ่งไดมา
จากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ชนิด ไดแก
1. แบบบันทึกการสนทนากลุม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบของตัวแปรทั้ง 7 ดาน ที่ผูวิจัยสังเคราะห
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนคําถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
2. แบบสอบถามคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการนําขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะหหลักการ แนวคิดและทฤษฎีรวมกับขอมูลที่ไดจากการ
สังเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จากการสนทนากลุมมาสรุปเปนขอคําถาม (Item) ของแบบสอบถาม
เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 โดยแบบสอบถามแบงออกเปนสองตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รวมทั้งหมด 56 ขอ ใน 7 ดาน คือ
ดานที่ 1 ดานความกระตือรือรนและความสนใจใฝเรียนใฝรู
จํานวน 8 ขอ
ดานที่ 2 ดานนิสัยรักการอานและคนควาหาความรู
จํานวน 8 ขอ
ดานที่ 3 ดานความสามารถในการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู จํานวน 8 ขอ
ดานที่ 4 ดานความสามารถในการสรุปประเด็นจากการเรียนรู จํานวน 8 ขอ
ดานที่ 5 ดานความสามารถในการสื่อสาร
จํานวน 8 ขอ
ดานที่ 6 ดานความสามารถในการแกปญหา
จํานวน 8 ขอ
ดานที่ 7 ดานความคิดสรางสรรค
จํานวน 8 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตาม
แนวคิดของลิเคอรท (Likert) และกําหนดการแปรผลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) ตามเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2554 : 121)
วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
การสนทนากลุม (Focus Group) ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย
(Inductive Analysis) และการสังเคราะหเนื้อหา (Content Synthesis)
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถามคุณลักษณะการเปนบุคคล แหงการเรียนรู
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี : การวิจัยแบบผสานวิธี สรุปผลทั้ง 2 ขั้นตอน ได
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสนทนากลุมเพื่อกําหนดกรอบ แนวคิดในการสรางขอคําถามในการสรางแบบสอบถาม
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู สรุปผลไดดังนี้ คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู ประกอบดวย
คุณลักษณะ 7 ดาน ไดแก
1. ดานความกระตือรือรนและความสนใจใฝเรียนใฝรู ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้ ไดแก
มีความกระตือรือรนขวนขวายหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทั้งใน
ชั้นเรียนและโรงเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีทักษะในการฟง พูด อาน เขียน สังเกต ซักถามและบันทึก
ยินดีและเต็มใจตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันกับผูอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง รูจักใชคําถามกับเพื่อน ครู
หรือบุคคลอื่น เพื่อหาเหตุผลในสิ่งที่ไมรูมีความอยากรูอยากเห็น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและกลา
แสดงความคิดเห็นของตนเองอยางมีเหตุผล
2. ดานนิสัยรักการอานและคนควาหาความรู ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้ ไดแก ศึกษาคนควา
หาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีทักษะและนิสัยรักการอาน มีการพัฒนาตนเอง
ดานทักษะการฟง พูด อาน เขียน อยางสม่ําเสมอ ติดตามขาวสารจากสื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอ เลือกแหลงขอมูล
ความรูในการคนควาหาความรูไดอยางเหมาะสม รูจักคนควา อางอิงแหลงขอมูลไดอยางเหมาะสม มีการบันทึก
ความรูที่ไดจากการอานหรือศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
3. ดานความสามารถในการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้
ไดแก รูจักใชสื่อตางๆ อยางหลากหลายและเหมาะสมในการคนควาแสวงหาความรู สามารถเรียนรูจากแหลง
เรียนรูตางๆ ที่หลากหลายไดอยางเหมาะสม ใชวิธีการตางๆ ในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เขารวมกิจกรรมนิทรรศการหรือกิจกรรมตางๆ หรือแสวงหาความรูจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่จัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู มีการวางแผนการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยตนเอง มีทักษะการอาน การฟง การสังเกตการสัมภาษณ การสอบถาม การสนทนาและการจดบันทึก
4. ดานความสามารถในการสรุปประเด็นจากการเรีย นรูและประสบการณ ประกอบดว ย
พฤติกรรมบงชี้ ไดแก มีการบันทึกสรุปประเด็น ขอคิดเห็น ขอสังเกตที่ไดจากการเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ
รูจักตรวจสอบประเมินความถูกตอง ครบถวนของความรูที่ไดจากการเรียนรู รูจักรวบรวมความรูที่เกิดจากการ
เรียนรูอยางเปนระบบสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยูไดอยางเหมาะสม รูจักนําขอมูลขาวสาร
และความรู ที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น นําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
แสดงความคิดเห็นวิพากย วิจารณเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ อยางมีเหตุผล
5. ดานความสามารถในการสื่อสาร ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้ ไดแก มีความสามารถใน
การถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นเขาใจโดยการพูดหรือเขียนได มีความสามารถในการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน
รูจักตรวจสอบขอมูลขาวสารตางๆ กอนจะรับหรือไมรับขอมูลขาวสารนั้นๆ มีความสามารถในการพูดเจรจาตอรอง
รูจักเลือกใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่องราวใชเทคโนโลยีในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม รูจักแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
6. ดานความสามารถในการแกปญหา ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้ ไดแก กลาเผชิญปญหา
เมื่อประสบปญหารูจักศึกษาคนควาวิธีการแกปญหาจากแหลงเรียนรูตางๆ ใชวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย
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และเหมาะสม รูจักสรางทางเลือกในการแกปญหาโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง
ยอมรั บในหลักของเหตุ และผลและยอมรั บฟ งความคิ ดเห็น ของผู อื่น นํ าผลการแก ปญ หาไปประยุ กต ใช ใน
สถานการณอื่นๆ ไดอยางสรางสรรค
7. ดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวย พฤติกรรมบงชี้ ไดแก คิดริเริ่ม คิดนอกกรอบ เพื่อ
หาวิธีการหรือทําสิ่งใหมๆ อยางสรางสรรค กลาเสี่ยงและกลาเผชิญความผิดพลาดในสิ่งที่ถูกตอง หมั่นฝกฝน
ความคิดอยางสม่ําเสมอ มองโลกในมุมกวางและยืดหยุน มีความเปนตัวของตัวเองมีความคิดอิสระ ไมชอบตามใคร
กลาคิด กลาพูด กลาซักถาม กลาวิพากษวิจารณ กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ปรับเปลี่ยนเปาหมาย
หรือแนวคิดไปตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 2 ผลการสํารวจและเปรียบเทียบเชิงปริมาณ จากการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสนทนากลุม ไปสอบถามกับกลุมตัวอยางแลวนํา
ผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะห ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน สรุปผลไดดังนี้
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
อุดรธานี มีคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี มีคุณลักษณะการเปนบุคคล แหงการเรียนรู
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี มีคุณลักษณะการเปนบุคคลแหง
การเรียนรูไมแตกตางกัน
4. ระดับชั้นเรียนกับเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่สงผลตอคุณลักษณะการเปนบุคคล
แหงการเรียนรูของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี : การวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งเปนการศึกษา
คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานความกระตือรือรนและความสนใจใฝเรียนใฝรู
ดานนิสัยรักการอานและคนควาหาความรู ดานความสามารถในการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู ดานความสามารถ
ในการสรุป ประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณ ดานความสามารถในการสื่อสาร ดานความสามารถใน
การแกปญหาและดานความคิดสรางสรรค อภิปรายผลไดดังนี้
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
อุดรธานี มีระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความกระตือรือรนและความสนใจใฝเรียนใฝรู ดานความสามารถ
ในการเลือกใชวิธีการแสวงหาความรู ดานความสามารถในการสื่อสาร ดานความสามารถในการแกปญหาและ
ดานความคิดสรางสรรคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานนิสัยรักการอานและคนควาหาความรู นักเรียนมี
ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเปน
ผลมาจากการปฏิรูปการศึกษาในชวงที่ผานมารัฐบาลไทยมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย โดยมีจุดเนนใหคนไทยยุคใหมมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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ตลอดชีวิตมีความสามารถในดานการคิดวิเคราะห แกปญหา มีปจจัยและเครื่องมือตางๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 9-14) สวนในดานนิสัย
รักการอาน และคนควาหาความรูท่ีนักเรียนมีระดับพฤติกรรม อยูในระดับปานกลางนั้น อาจจะเปนเพราะใน
ปจจุบันคนไทยสวนใหญยังไมมีนิสัย รักการอานและไมรูจักใชการอานเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง หรืออาจจะ
เปนเพราะปจจัยหลายๆ เชน ดานสภาพ เศรษฐกิจ หนังสือแพง ไมมีหนังสืออาน ไมเห็นประโยชนในการอาน
สนใจสื่ออยางอื่นมากกวาหนังสือ สภาพแวดลอมไมเอื้อตอการอาน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต 20 อุด รธานี มี คุณลั กษณะการเป นบุ คคลแห งการเรี ยนรู แตกต างกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ไดวางกรอบเนื้อหาของหลักสูตร สําหรับจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียน
ในแตละระดับไวแตกตางกัน วัยวุฒิและประสบการณทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีมากขึ้น
ตลอดจนมีทักษะในการเรียนรูและการแสวงหาความรูเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของปลันญา วงศบุญ
(2550 : 15) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่อยูระดับชั้นตางกันมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนแตกตางกัน
3. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง
มีคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการที่สําคัญคือ เปนหลักสูตรหลักสูตรการศึกษา
เพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 10
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบจึงมี
กรอบการ ใชห ลักสูตรภายใตห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาเดี ยวกันซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมสาระการเรียนรูให
เปนไปตามแตละบริบท ของโรงเรียนแตก็ยังอยูภายใตกรอบการศึกษาเดียวกัน
4. ระดับชั้นเรียนกับเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธที่สงผลตอคุณลักษณะการเปนบุคคล
แหงการเรียนรูของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงวา ตัวแปรระดับชั้นหรือตัวแปร
เขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งจะสงผลตอคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียน
จะขึ้นอยูกับระดับของ ตัวแปรตัวหนึ่งดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีหลายองคประกอบสอดคลองกับงานวิจัยของ
สําลี เก็งทอง (2544 : 25) ไดสรุปผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูกับคุณลักษณะ
การเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ คุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียน ไดแก ดานการวาง
แผนการจัดการศึกษา ดานการลงมือ ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบผลและดานการปรับปรุงแกไข และพบวา
การบริหารการจัดการแหลงเรียนรูมีความสัมพันธกับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยจะเห็นวา การเรียนรูจะตองเกิดขึ้นในทุกสถานการณ ทุก
ชวงอายุ มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมการเรียนรูอยูเสมอ การสั่งสอนอบรมบมนิสัยเด็กและเยาวชนของชาติใหมี
คุณลักษณะเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้น กระทําไดโดยการฝกอบรมใหนักเรียนเปนบุคคลใฝเรียน ใฝหาความรู
ซึ่งจะทําใหบุคคลมีนิสัยทีดีติดตัวไปเพราะความรู ไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่แตจะพัฒนาไปเรื่อยๆ (ธเนศ ขําเกิด.
2541 : 42) ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพสูงสุดและบรรลุเปาหมายที่วางไว คือ ผูเรียนเปนคนเกง
คนดี มีความสุขและเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูจะตองอาศัยการสนับสนุนจากทุก
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ฝายที่เกี่ยวของ ไดแก รัฐ บาล นักวิชาการการศึกษา ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ในการจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน อํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรูตลอดจนแกปญหาใหผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุขและมีคุณลักษณะการเปน
บุคคลแหงการเรียนรู เกิดการใฝเรียนใฝรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและสามารถผสมผสานความรูตางๆ ไดอยาง
สมดุลและเหมาะสม
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูปกครองควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเปนผูที่ใฝเรียนใฝรู รักการอาน รักการเรียนรู
มีความสามารถในดานการสื่อสาร การแกปญหา มีความคิดสรางสรรค ตลอดจนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางตอเนื่องและตลอดชีวิต
1.2 โรงเรียนควรนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมและประสบการณการ
เรียนรู ใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในแต
ละระดับอยางเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาผูใหญ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาใหทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรูและทุกองคกรเปนองคแหงการเรียนรู เปนสังคมแหง
การเรียนรู
2.2 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือแบบมาตรฐานสําหรับประเมินคุณลักษณะการเปนบุคคลแหง
การเรียนรู ในแตละระดับการศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาโดยใชเทคนิคอื่นๆ เช น การวิ เคราะห เสน ทางการวิเคราะหการถดถอย
การวิเคราะหพหุระดับ ซึ่งจะทําใหทราบวาปจจัยใดบางที่สงผลตอคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
เพื่อจะได รายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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