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บทคัดยอ 

  
การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนบุคคลแหงการ

เรียนรู รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรูของครู              
สายผูสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะหในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนขอมูลเสนอแนวทางในการ
พัฒนาสงเสริมครูสายผูสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะหในจังหวัดเชียงใหม ใหเปนบุคคล           
แหงการเรียนรู  โดยการเก็บขอมูลจากครูสายผูสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 และโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห 31  จํานวน  86  คน  โดยใชแบบสอบถามเลือกตอบและ แบบปลายเปด              
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 พฤติกรรมการเปนบุคคลแหงการเรียนรูพบวาครูผูสอนสวนใหญ  มีความสามารถ           
นําความรูจากการเรียนรูไปใชไดอยางเหมาะสม  มีพฤติกรรมดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความ
กระตือรือรนสนใจแสวงหาความรูอยูเสมอ  มีความมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู             
มีพฤติกรรมลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน  
 สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรูไดจําแนกปญหา
และอุปสรรคออกเปน 5 ดาน คือ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
สวนใหญไดแกปญหาขาดเอกสาร  ตํารา ในการศึกษาหาความรูใหม ๆ   ปญหาและอุปสรรค                
ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง  ไดแก  ปญหาโรงเรียนไมมีแหลงเรียนรูอยางเพียงพอ  ปญหา
และอุปสรรคที่ไมสามารถคนควาหาองคความรูใหมๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงได  คือปญหาเวลา           
ในการบริการแหลงเรียนรูของโรงเรียนมีจํากัด  ปญหาและอุปสรรคในการเลือกใชส่ือและ              



 จ

แหลงเรียนรูในการสืบคน  ปญหาขาดสื่อและอุปกรณที่มีคุณภาพและไมเพียงพอตอความตองการ  
 สําหรับดานปญหาอื่นๆ ไดแก  ปญหาขาดสื่อที่ทันสมัย  ความพรอมที่จะรับรูขาวสาร
ดวยตนเอง  เนื่องจากภาระงานมีมาก   แหลงคนควาในโรงเรียนมีจํากัด    
 จากการศึกษาดังกลาว  การที่จะสงเสริมใหบุคลากรเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
สถานศึกษาจะตองจัดใหมีแหลงเรียนรูในสถานศึกษาอยางเพียงพอ   อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหาสื่อที่ทันสมัย  และจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหครูผูสอน เพื่อเปนการกระตุน             
ใหครูผูสอนศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องอยูเสมอ   
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ABSTRACT 

 
The objectives of this independent study were to study the level of learning person 

of teachers at Raja-Prachanukhro School, Chiang Mai province and to obtain information for 
proposing the teachers’ development guideline as a learning person.  Data was collected from 
teachers from both Raja-Prachanukhro 30th and 31st Schools, totally 86 teachers.  Questionnaires 
were used designed both multiple choices and opened-ended questionnaires.  The results of this 
study can be summarized as the following;   

From the questionnaires, most correspondents are female; having bachelor degree; 
civil servants; having 1-5 years teaching experience; and specializing in teaching technology and 
occupation learning content.  From this study, it is found that most teachers’ behavior of learning 
person at Raja-Prachanukhro school are having their behavior of (1) enthusiastic, interested in 
knowledge searching  for applying in their teaching (2) seeking knowledge personality (3) enable 
to apply and implement their learning knowledge (4) creative (5) willingness in enhancing their 
learning effectiveness. 

For problems and obstacles of performing learning can be classified into 5 areas; 
lacking support from administrative staff, lacking knowledge and understanding in self-learning, 
insufficient of documents and literatures to help searching new knowledge, lacking of time due to 
teaching load and lacking knowledge of analyzing the needs of self-learning. 
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From this study, in order to promote school’s teachers to be regular learning person, 
schools should provide sufficient learning sources within educational institution, allocating 
budget and arranging activities for promoting and encouraging teachers to be constant learning 
person 


