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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ             
พอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2) ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ 3) ยืนยันรูปแบบการพัฒนาครู           
ด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการ
ด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการร่างและพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการจัดกลุ่ม
สนทนาเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 เป็นการตรวจสอบรูปแบบโดยการน�ำรูปแบบไปสู่การปฏิบัต           ิ
โดยน�ำรูปแบบพร้อมแบบสอบถามไปถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                    
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 48 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ        
เรียนรู้ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 10 คน  จ�ำนวน 480 คน ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอน การยืนยัน
รูปแบบโดยก�ำหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 80
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส�ำคัญของรูปแบบครอบคลุม
5 ด้านคือ (1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ (2) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ (3) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ (4) การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ และ (5) การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4) แนวทางการน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ และ         
5) เงื่อนไขความส�ำเร็จ
2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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มากที่สุดคือด้านวัตถุประสงค์ และแนวทางสู่การปฏิบัติ รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ สาระส�ำคัญด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนามนุษยภาพ ด้านเงือ่ นไขความส�ำเร็จ สาระส�ำคัญด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถภาพ
ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ และอันดับสุดท้ายคือสาระส�ำคัญด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ             
พอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสู่การปฏิบัติ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา      
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�ำดับดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง                 
รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
อันดับสุดท้ายคือ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
4. การยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้านซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรู้, รูปแบบการพัฒนาครู, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT

This research aimed to 1) create learning development model for school teachers under Nakhon
Ratchasima provincial administrative organization by integrating with Philosophy of Sufficiency Economy,       
2) verify, and 3) confirm the model. Five procedures were employed: (1) study related document and              
interview experts, (2) draft and develop the model, (3) evaluate the appropriateness of the model by focus
group discussion, (4) verify the model by having 480 samples responded to the questionnaires, and                    
(5) confirm the model.
The research findings were:
1. The learning development model for school teachers consisted of five main aspects: (1) Principle
(2) Objectives (3) Gist of the model (4) Guideline for model implementation, and (5) Success factor.
2. Overall, the appropriateness of the model was at high level. When considering into each aspect
it was found that, the aspect of Objective and Guideline for model Implementation were at the highest
level.  Gist of the model was at high level.
3. Overall, the practical feasibility of the model was at high level. When considering into each aspect
it was found that, all aspects were at high level.
4. The confirmation on the feasibility of the model revealed that all aspects were confirmed at over
than 80% which are above the criteria.
Keywords :  learning, teacher development model, Philosophy of Sufficiency Economy  

บทน�ำ

เจตนารมณ์ของหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของชาติ
อย่ า งส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก� ำ หนด
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาไว้วา่ เพือ่ พัฒนาทุกส่วนรอบด้าน
และสมดุ ล เพื่ อ เป็ น ฐานหลั ก ของการพั ฒ นาโดยมี น โยบาย        
การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ก�ำหนดนโยบายให้ความส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพและส่งเสริม
การศึกษาในทุกระบบเพื่อพัฒนาคนไทย เป็นบุคคลแห่งการ
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เรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้อันจะได้พัฒนาประเทศชาติ            
ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถ        
ในการเรียนรู้ มีรปู แบบ การพัฒนาเป็นการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับได้ให้ความส�ำคัญของการจัดการศึกษาต้อง
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปญ
ั ญา มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการผลิตและพัฒนาครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2556, น. 1) สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555, น. 16-21)
ซึง่ กล่าวถึงทักษะเพือ่ การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้
ควรเป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองประกอบกั บ เรี ย นรู ้         
สาระวิ ช า โดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ป ั ญ ญาและเหตุ ผ ล  
สามารถคิดได้เป็นระบบ รู้จักไตร่ตรอง ตัดสินใจเลือกและ         
ให้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายของชีวิต รู้วิธีที่จะบรรลุ
เป้ า หมายของชี วิ ต ด� ำ รงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ที่ มั่ น คง                
ไม่แปรเปลี่ยนตามกระแสโลกภายนอก สอดคล้องกับ มาเรียม
นิลพันธุ์, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และ ปรีญดา ยะวงศา
(2554, น. 2) ซึ่งกล่าวว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
เป็ น แนวทางการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคนทุ ก ระดั บ ให้ ส ามารถ         
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ้น วิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ว่า จะมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น                
จ�ำเริญรัตน์   จิตต์จิรจรรย์ (2557) ได้สรุปว่า การเรียนรู้              
จึ ง สามารถท� ำ ให้ บุ ค คลเป็ น คนดี ไ ด้ คนดี คื อ บุ ค คลที่ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมโลกต้องการ
จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาคน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความ
สุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก และได้ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย
ของยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ             
ทุกประเภทเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และสามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมและ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มสี มรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและ
ประเภทให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานได้ รั บ การรั บ รองจาก
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา        
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษารูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดย
บูรราการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการเรียนรู้
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. เพือ่ ยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการเรียนรูโ้ ดย
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษา และน� ำ
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู้ 5 ประการ โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทาง วิธีการหรือข้อ
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21          
ซึ่งประกอบด้วย 1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 2) การ  
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพ 3) การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นา          
มนุษยภาพ 4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ 5) การ      
เรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีการด�ำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
โดยศึกษาสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อมูล
พื้นฐานเพื่อมาก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวคิดใน
การร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ขั้ น ตอนที่ 2 การร่ า งรู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า น              
การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม ามี                
5 องค์ประกอบคือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์       
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3) สาระส�ำคัญของรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู้โดย     
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อหาครอบคลุม
5 ด้าน คือ (1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ (2) การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ (3) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ           
(4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ และ (5) การเรียนรู้เพื่อ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4) แนวทางการน�ำรูปแบบสู่การ
ปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขความส�ำเร็จในการน�ำรูปแบบสู่การ
ปฏิบัติ
ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น ความเหมาะสมของร่ า ง            
รูปแบบผู้วิจัยจุดสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน           
7 คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบได้          
รูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
ขั้ น ตอนที่ 4 การตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ข อง                
รูปแบบ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
น�ำไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 คน เพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งได้ค่าอยู่
ระหว่าง 0.50-1.00 น�ำแบบสอบถามนั้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ ได้ ค ่ า 0.982 แล้ ว น� ำ
แบบสอบถามที่มีคุณภาพไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
480 คน
ขั้ น ตอนที่ 5 การยื น ยั น ความเป็ น ไปได้ ใ นการน� ำ               
รูปแบบสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดประชุมโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 7 คน เพื่อยืนยันรูปแบบ

ผลการวิจัย

1. รูปแบบการพัฒนาครูดา้ นการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมามี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส�ำคัญของรูปแบบการ
พัฒนาครูในการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ       
พอเพียง มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้านคือ (1) การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ (2) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ (3) การ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพ (4) การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนามนุษยภาพ
และ (5) การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4) แนวทาง
การน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขความส�ำเร็จ               
ในการน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
พั ฒ นาครู โ รงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมาในการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อันดับแรก อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์
และด้านแนวทางสู่การปฏิบัติ รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ
ด้านสาระส�ำคัญของรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู้เพื่อ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้ายคือ ด้านสาระ
ส� ำ คั ญ ของรู ป แบบการพั ฒ นาครู ใ นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�ำดับจากมาก         
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเป็นแนวทางในการพัฒนาครูในการ     
เรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ครูมีการเรียนรู้เพื่อ        
น�ำไปด�ำเนินชีวติ ให้เป็น ครูมกี ารเตรียมความพร้อมทีจ่ ะอยูร่ ว่ ม
กับผู้อื่นโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้ส�ำหรับครูศตวรรษที่ 21
ครูมีการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ       
บูรณาการเข้ากับเสาหลักการเรียนรู้น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ครู มี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติ  
3. ผลการตรวจสอบ ยืนยันความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบตั ขิ องรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดย      
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า          
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับดังนี้ อันดับแรกคือ        
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง รองลงมาคื อ            
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนามนุษยภาพ การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และอันดับสุดท้าย คือ การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ มีรายละเอียดดังนี้  
3.1 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบตั ใิ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจาณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ อั น ดั บ แรกคื อ            
การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นครูเพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นการ
ออกแบบกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รองลงมาคือ การก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เพื่อน�ำไป
บ่มเพาะคุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพี ย งที่ ต ้ อ งการให้ เ กิ ด อย่ า งสมดุ ล และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ            
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเองในหน้าที่การงาน ครอบครัว  
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

3.2 ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถภาพ มีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบตั ใิ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจาณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ อั น ดั บ แรกคื อ            
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เอื้อต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ รองลงมาคือ การบริหารงบประมาณในการจัดการ
กิจการงานได้อย่างคุม้ ค่า และอันดับสุดท้ายคือ การปฏิบตั งิ าน
ด้วยความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ       
อ่อนโยน เหมาะสมกับความเป็นครูที่ดี  
3.3 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ มีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจาณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรก คือ การ
เลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้       
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเป็นผู้ประหยัดอย่าง
เหมาะสม รู้จักการเก็บออม รองลงมา คือการเลือกกิจกรรม      
ที่ น� ำ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ห็ น ผลดี ใ นชี วิ ต ได้ จ ริ ง และการน� ำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และ
อันดับสุดท้าย คือ การท�ำให้ผู้อื่นมีความสุขโดยปราศจาก         
การล้อเลียนหรือท�ำให้ผู้อื่นมีปมด้อย
3.4 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบตั โิ ดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจาณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรก คือ           
การสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสังคม       
ได้เหมาะสม รองลงมาคือ การพัฒนาตนให้มีทักษะในการ
สือ่ สารทีด่ โี ดยสามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารทีด่ ี ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาสากลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดท้าย
คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สังคม โดยการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร
3.5 ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมือ่ พิจาณาเป็นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ อันดับ
แรก คือ การปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมไปในทางที่ดี     
เป็นแบบอย่างในการเป็นคนดี รองลงมา คือ การฝึกคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รูเ้ หตุ รูผ้ ลของการเปลีย่ นแปลง และการออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ                 
ที่ต้องการ ให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยก�ำหนดเนื้อหา กิจกรรม         
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ และอันดับ
สุดท้าย คือ การเตรียมความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ ภาวะของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการเรียนรู้โดย         
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
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บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ การ      
เรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ขึน้ ไปทุกด้านซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนด  

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยน�ำมาอภิปรายผลดังนี้  
1. การสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า นการเรี ย นรู ้           
โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยสร้างกรอบ
แนวคิ ด ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยเสาหลั ก ทางการศึ ก ษา                
5 เสาหลัก ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ               
2) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 3) ด้านเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ 4) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ และ
5) ด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่ ง สหประชาชาติ หรื อ UNESCO (UNESCO, 1998;              
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต), 2548; วิชัย วงษ์ใหญ่,
2554; จ�ำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, 2557) ที่กล่าวว่า เสาหลัก
ทางการศึกษามี 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ศักยภาพ เป็นการผสมผสานความรูท้ วั่ ไปทีก่ ว้างขวางเพียงพอ
เข้ากับโอกาสทีไ่ ด้ศกึ ษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซึง้ การฝึกฝน
ในวิธีเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการศึกษา       
ไปตลอดชี วิ ต 2) ด้ า นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพ             
เป็นความสามารถในการน�ำความรู้มาปฏิบัติให้บรรลุผลตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป็ น การเรี ย นเพื่ อ ใช้ ท� ำ งานมุ ่ ง ภาคปฏิ บั ติ               
3) ด้ า นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ มุ ่ ง สอนให้ ผู ้ เ รี ย น            
เป็นคนดีให้ใช้ความรู้ ความสามารถท�ำคุณประโยชน์ให้ผู้อื่น
เป็นการสอนให้อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยการท�ำประโยชน์แก่
สั ง คม โดยอาศั ย ความเก่ ง ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ต               ิ
4) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ เป็นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียนรู้เพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเองและรู้จักที่จะ
สัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และของ
ชาติ เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้สร้างและใฝ่ฝันในการสร้างสรรค์ และ
5) ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง มุง่ ให้เยาวชน
มีทักษะในการด�ำเนินชีวิต มีความสามารถและความพร้อม        
ที่ จ ะเผชิ ญ หน้ า พร้ อ มแก้ ป ั ญ หาความต้ อ งการและพร้ อ ม              
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ทีท่ า้ ทายการด�ำเนินชีวติ ทุกรูปแบบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตาม
กระแสโลกทุกวัน เมือ่ พิจารณาในแต่ละเสาหลักทางการศึกษา                    
มีประเด็นเกีย่ วกับรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรูโ้ ดยบูรณ
าการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเน้นการพัฒนาครู
ให้เป็นคนดีมีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
      2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา
ครูดา้ นการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับ
แรกอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านวัตถุประสงค์ และด้าน
แนวทางสู่การปฏิบัติ รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ด้านสาระ
ส�ำคัญของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้ายคือ ด้านสาระส�ำคัญของ
รู ป แบบการพั ฒ นาครู ด ้ า นการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ          
เมือ่ พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเรียนรูเ้ พือ่ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงมีประเด็นส�ำคัญที่ค้นพบ ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
ตนเองให้เป็นบุคคลที่สามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ การมีความ
รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถน�ำความรูม้ าวิเคราะห์ได้
การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองอยู่เสมอ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามกระแส
โลกที่เปลี่ยนแปลง การมีความหนักแน่นทางอารมณ์สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้เมือ่ เผชิญกับวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ การเตรียม
ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้ ส ภาวะของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง         
ตลอดเวลา สอดคล้องกับ พิญญรักษ์  รุง่ เรืองศรี (2557) ทีศ่ กึ ษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของ       
แม่ชสี งั กัดสถาบันแม่ชไี ทย ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีการฝึกจิตหรือสมอง
ในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ใช้ ท ฤษฎี ก ารพั ฒ นา               
ไปตามธรรมชาติในการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถภาพ ใช้ทฤษฎี
การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ              
ใช้ทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้และเชื่อมโยงความคิดในการเรียนรู้
เพื่อพัฒนามนุษยภาพ   และใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง และ
สอดคล้องกับ สงบ อินทรมณี (2552) ที่ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา ซึ่งค้นพบว่า แนวทางในการพัฒนาซึ่ง
จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาทางด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูที่จะได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติโดยเน้นให้ครูคิดเป็น ท�ำเป็น
และแก้ปญ
ั หาเป็น โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในการ
NRRU Community Research Journal Vol.11 No.1 (January - April 2017)

57

พัฒนาศักยภาพของครู ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การพัฒนาครูกค็ อื การ
มุ่งเป้าแห่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ       
รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับ
แรกคือ การเรียนรูเ้ พือ่ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง รองลงมาคือ
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนามนุษยภาพ การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และอันดับสุดท้ายคือ การ      
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสมรรถภาพ และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อตาม
สาระส�ำคัญทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
3.1 การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพ พบว่าประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นครูเพือ่ พัฒนาองค์
ความรู้ในการออกแบบกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เพื่อ
น�ำไปบ่มเพาะคุณลักษณะของผูเ้ รียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีต่ อ้ งการให้เกิดอย่างสมดุล ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Holloway (1988) และ Long (1998) ได้ศึกษา
การพัฒนาครูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า การใช้วิธีการ
ร่วมมือกันในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ท�ำให้เกิดบรรยากาศ
ทีก่ ระตุน้ การเรียนรูข้ องครู และกลุม่ เป็นเสมือนบ้านทีป่ ลอดภัย
ส�ำหรับความเป็นครูวชิ าชีพ ซึง่ สมาชิกแต่ละคนจะได้เรียนรูถ้ งึ
การยอมรับตนเองและการยอมรับผู้อื่น การที่ครูน�ำกิจกรรม
การเรียนรู้มาเล่าหรือมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมเป็นทั้งสิ่งเร้า
ความสนใจ และเร้าให้การปฏิบตั มิ พี ลังมากขึน้ ท�ำให้การพัฒนา
ครูแต่ละคนมีความชัดเจน และครูสามารถใช้วิธีการปฏิบัต     ิ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของตนเองได้ Killer (2002,
อ้างถึงใน สงบ  อินทรมณี, 2552) ได้วิจัยเกี่ยวกับครูในฐานะ
ทีต่ อ้ งเรียนรูต้ ลอดชีวติ พบว่า มีองค์ประกอบส�ำคัญของเกณฑ์
พิจารณาความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูก็คือ การที่ครู
ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู นอกจากนี          ้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม          
แห่งชาติ (2555) ยึดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ        
พอเพี ย ง ซึ่ ง ชี้ ถึ ง แนวทางการด� ำ รงอยู ่ แ ละปฏิ บั ติ ต นของ
ประชาชนทุกระดับกระทรวงศึกษาธิการน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสูสถานศึกษา เพือ่ ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะ
ให้ครู นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ
รู้จักคิด รู้จักท�ำ รู้จักแก้ปัญหา ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
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รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีจิตส�ำนึก
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนเห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรม
ประเพณี  ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ�ำ
วันได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท�ำแนวทางในการจัดการ
เรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา โดยจั ด การเรี ย นการสอน            
สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ครูจึงต้องน�ำ
มาวิ เ คราะห์ ใ หม่ ควรมี ก ารพั ฒ นาแนวทางในการจั ด การ        
เรียนรู้ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถน�ำไปใช้         
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ในครัง้ นีท้ วี่ า่ มีการก�ำหนดจุดมุง่ หมายของการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำไป
บ่มเพาะคุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ        
พอเพียงที่ต้องการให้เกิดอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ทิศนา แขมมณี (2558) ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง มีความชัดเจน ก�ำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้โดย
บู ร ณาการปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หรื อ ก� ำ หนด
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต ้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ สิ ว ลี             
ศิริจรูญ (2549) ที่กล่าวว่า การกระท�ำทุกอย่างของมนุษย์        
ล้วนมีจุดมุ่งหมาย มนุษย์สามารถรู้จุดมุ่งหมายของการกระท�ำ 
รู ้ จุดมุ ่ ง หมายของชี วิต และรู้ว่าจะมีวิธีไ ด้มาหรือบรรลุถึง            
จุดมุ่งหมายได้อย่างไร
3.2 การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพ พบว่ า
ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม          
ให้เอือ้ ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ การตัดสินใจปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด แก่ ต นเองและผู ้ อื่ น ผลการวิ จั ย
สอดคล้องกับแนวคิดของอังคณา ตุงคะสมิต และคณะ (2554)
ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ทรัพยากรใกล้ตวั และมีอยูใ่ นท้องถิน่
สร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าครูนอกจากจะศึกษา
หาความรู้อย่างรอบด้านในภาคทฤษฎีแล้วยังต้องเก่งภาค
ปฏิบัติด้วย และสอดคล้องกับ ภัทรพร   สิริกาญจน (2549)       
ได้กล่าวถึงคนดีว่า คนดีคือผู้ที่สังคมทุกสังคมยกย่องและ
ต้องการ คนดีคือผู้ที่รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้ประโยชน์ที่พึงประสงค์
รู ้ ผ ลที่ เ กิ ด จากเหตุ รู ้ จั ก จั ด สรรเวลาในการท� ำ กิ จ กรรม             
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม คนดี คิ ด เอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ อื่ น           
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อย่างสร้างสรรค์ คนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนอย่างมุง่ มัน่ เต็มความ
สามารถคือ คนที่มุ่งประโยชน์ของชาติ
3.3 การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพ พบว่า ประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ การเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม       
ที่เหมาะสมมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือก
กิจกรรมที่น�ำสู่การปฏิบัติให้เห็นผลดีในชีวิตได้จริง การน�ำ
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ผลการ
วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ มานพ นักการเรียน (2546)
ปัญญาเป็นการพัฒนาในด้านความรู้ ความจริง เริ่มตั้งแต่      
ความเชื่อทีมีเหตุผล ความเห็นที่เข้ามาสู่แนวทางของความ     
เป็นจริง การรู้จักหาความรู้ การรู้จักคิดพิจารณา การรู้จัก
วินจิ ฉัย ไตร่ตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรูค้ วามเข้าใจ ความ
หยั่งรู้เหตุผล การเข้าถึงความจริง การน�ำความรู้มาใช้แก้ไข
ปัญหาและคิดการต่างๆ ในการเกื้อกูลสร้างสรรค์ เฉพาะอย่าง
ยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับ สิวลี        
ศิริวิไล (2549) ได้กล่าวถึงความอยู่ดีมีสุขของชีวิตมนุษย์ว่า
มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีปัญญาและมีเหตุผล ท�ำให้มนุษย์สามารถ      
คิ ด ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ รู ้ จั ก ตั ด สิ น ใจเลื อ กและให้ คุ ณ ค่ า                
แก่สิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเรา การรู้จักเลือกสิ่งต่างๆ        
อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา   แขมมณี (2556)         
ที่ได้ศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
สู่สถานศึกษา กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสรุปไว้ว่า การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่สถานศึกษา ครูควรรู้ เข้าหลักคิด การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  โดยครูตอ้ งเข้าใจแก่นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแท้จริง เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ นื่ สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และการประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้รวมทั้ง
บุคคลด้วย จึงจะเป็นความส�ำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้คน
อยู่ร่วมกัน  
3.4 การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นามนุ ษ ยภาพ พบว่ า
ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาสังคมได้เหมาะสม การพัฒนาตนให้มีทักษะ           
ในการสื่ อ สารที่ ดี โ ดยสามารถใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารที่ ด            ี
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาสากลทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน ผลการ
วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สิวลี   ศิริวิไล (2549) ได้ศึกษา
ความอยูด่ มี สี ขุ ของชีวติ มนุษย์วา่ มนุษย์เป็นสัตว์ทมี่ ปี ญ
ั ญาและ
มีเหตุผล ท�ำให้มนุษย์สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ รู้จัก
ไตร่ ต รองพิ นิ จ พิ จ ารณา รู ้ จั ก ตั ด สิ น ใจเลื อ กและให้ คุ ณ ค่ า             
แก่สิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเรา การรู้จักเลือกสิ่งต่างๆ
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ท�ำให้ด�ำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่มีความอยู่ดีมีสุข และสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของ UNESCO (1998) และ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) กล่าวว่า การเรียนรู้เพื่อ
ชีวิตเพื่อจะได้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น
ด�ำเนินการต่างๆ โดยอิสรเสรียิ่งขึ้น มีดุลยพินิจและความ            
รับผิดชอบต่อตนเองมากขึน้ ในการจัดการศึกษาต้องไม่ละเลย
ศักยภาพในด้านใดด้านหนึง่ เป็นอันขาด ความจ�ำ การใช้เหตุผล
ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ สมรรถนะทางร่างกายและทักษะ
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
3.5 การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง       
พบว่ า ประเด็ น ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การปรั บ เปลี่ ย นตนเองให้ มี
พฤติ ก รรมไปในทางที่ ดี เ ป็ น แบบอย่ า งในการเป็ น คนดี                 
การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยก�ำหนดเนื้อหา
กิจกรรมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์        
การฝึกคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รูเ้ หตุ รูผ้ ลของการเปลีย่ นแปลง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ ภัทรพร สิริกาญจน
(2549) ได้กล่าวถึงคนดีว่า คนดีคือผู้ที่สังคมทุกสังคมยกย่อง
และต้องการ คนดีคอื ผูท้ รี่ จู้ กั เหตุ รูจ้ กั ผล รูจ้ กั ตน รูจ้ กั ประมาณ
รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล อธิบายความได้ว่า คนที่รู้จัก
หลักความจริงตามธรรมชาติ รู้ประโยชน์ที่พึงประสงค์ รู้ผลที่
เกิดจากเหตุ รู้ขอบเขตความสามารถศักยภาพของตน รู้จัก
ความพอดีพอประมาณ รู้จักจัดสรรเวลาในการท�ำกิจกรรม       
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักการวางตัวในสังคม รู้ว่าใคร            
ในสังคมเป็นอย่างไรอยู่ในสถานะใด รู้จักการด�ำรงชีวิตอย่าง
เหมาะสม ไม่คิดร้ายไม่ท�ำร้ายผู้ใด คนดีคิดเอื้อประโยชน์ต่อ       
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ถือประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม          
เป็นหลัก และสอดคล้องกับ ผลิน ภู่จรูญ (2555) ได้กล่าวว่า
การพั ฒ นาผู ้ น� ำ ตั ว จริ ง เพื่ อ รั บ มื อ พลวั ต การเปลี่ ย นแปลง           
โดยสรุปไว้ว่า ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันรุนแรงและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การทีจ่ ะสร้างคนทีส่ ามารถแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมได้ สามรถจุดประกายความคิดแก่คนในสังคม
และบุคคลดังกล่าวนี้ต้องมีคุณลักษณะที่มองเห็นประโยชน์
ส่วนรวม มาก่อนประโยชน์ส่วนตน เมื่อสรรสร้างผลงาน         
ออกมาเป็นผลงานที่สร้างความสุขให้เกิดแก่มวลมนุษยชาติ

นครราชสีมาในการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มี ค วามเหมาะสมกั บ การน� ำ ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การ        
พัฒนาครู ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดควรน�ำรูปแบบการพัฒนาครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการ
เรียนรู้   โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจไปใช้ปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาครู ควรมีการติดตามผลการด�ำเนินการเพือ่ ปรับปรุงหรือ
พั ฒ นาให้ ไ ด้ รู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ค รู มี ก าร      
พัฒนาตนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทั้งความรู้ความสามารถ
เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน และมีความสุขอย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยน
ตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ต้องก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน
ผูร้ บั ผิดชอบงาน มีระบบการติดตามประเมินผล เพือ่ พัฒนาครู
ในการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
อันจะน�ำไปสู่คุณภาพของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
3. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัย มีดังนี้
3.1 ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการพั ฒ นาครู         
ด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความ
เหมาะสมกับการน�ำไปใช้พัฒนาครูโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม า ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห าร           
ส่วนจังหวัดก�ำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
3.2 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีขอ้ มูลเกีย่ วกับความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการ
เรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
แนวทางการพัฒนาของแต่ละมิติของการเรียนรู้ที่ชัดเจน
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