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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ													

พอเพยีงโรงเรยีนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	2)	ตรวจสอบรปูแบบการพฒันาครูด้านการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 และ	 3)	 ยืนยันรูปแบบการพัฒนาคร	ู										

ด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 โดยมีการ

ด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	5	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่	1	เป็นการศึกษาเอกสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	

ขั้นตอนที่	 2	 เป็นขั้นตอนการร่างและพัฒนารูปแบบ	 ขั้นตอนที่	 3	 เป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการจัดกลุ่ม

สนทนาเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ	 ขั้นตอนท่ี	 4	 เป็นการตรวจสอบรูปแบบโดยการน�ารูปแบบไปสู่การปฏิบัต	ิ										

โดยน�ารูปแบบพร้อมแบบสอบถามไปถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา																				

ปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	 48	 โรงเรียน	 ผู้ให้ข้อมูลคือ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 หัวหน้าวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ								

เรียนรู้ครู	และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนละ	10	คน		จ�านวน	480	คน	ขั้นตอนที่	5	เป็นขั้นตอน	การยืนยัน

รูปแบบโดยก�าหนดเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ	80	

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร													

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	มี	5	องค์ประกอบ	คือ	1)	หลักการและเหตุผล	2)	วัตถุประสงค์	3)	สาระส�าคัญของรูปแบบครอบคลุม	

5	ด้านคือ	(1)	การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	(2)	การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	(3)	การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ	(4)	การ

เรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	 และ	 (5)	 การเรียนรู้เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 4)	 แนวทางการน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติ	 และ									

5)	เงื่อนไขความส�าเร็จ	

	 2.	 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยูใ่นระดบั

รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน                     
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มากที่สุดคือด้านวัตถุประสงค์	 และแนวทางสู่การปฏิบัติ	 รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ	 สาระส�าคัญด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับ

การเปลีย่นแปลง	ด้านการเรยีนรูเ้พือ่พฒันามนษุยภาพ	ด้านเงือ่นไขความส�าเรจ็	สาระส�าคญัด้านการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถภาพ

ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ	และอันดับสุดท้ายคือสาระส�าคัญด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	

	 3.	 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ													

พอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสู่การปฏิบัติ	 พบว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา						

เป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับดังนี้	 อันดับแรกคือ	 ด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง																	

รองลงมาคือ	ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ	ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	และ

อันดับสุดท้ายคือ	ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	

	 4.		การยนืยนัความเป็นไปได้ของรปูแบบการพฒันาครดู้านการเรยีนรู้โดยบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	มากกว่าร้อยละ	80	ขึ้นไปทุกด้านซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

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

อย่างส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติก�าหนด

วตัถปุระสงค์การจัดการศึกษาไว้ว่า	เพือ่พฒันาทกุส่วนรอบด้าน

และสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนาโดยมีนโยบาย								

การปฏิรูปการเรียนรู ้ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ก�าหนดนโยบายให้ความส�าคัญในการส่งเสริม	 สนับสนุนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	 มีศักยภาพและส่งเสริม

การศึกษาในทุกระบบเพื่อพัฒนาคนไทย	 เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู ้	 สังคมแห่งการเรียนรู้อันจะได้พัฒนาประเทศชาติ												

ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยให้ความส�าคัญในการพัฒนาเพิ่มพูน

ความรู้	 ทักษะ	 เจตคติท่ีดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยา

บรรณวิชาชีพที่เหมาะสม	 ครูทุกคนมีความรู้	 ความสามารถ								

ในการเรยีนรู	้มรีปูแบบ	การพฒันาเป็นการเรยีนรูใ้นการปฏบิตัิ

งานอย่างต่อเนือ่งเพ่ือส่งผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รยีน	สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไข

เพิ่มเติมทุกฉบับได้ให้ความส�าคัญของการจัดการศึกษาต้อง	
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เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	

จติใจ	สติปัญญา	มคีวามรู	้มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และวฒันธรรม

ในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

และก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการผลิตและพัฒนาคร	ู

อาจารย์	และบคุลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพและมาตรฐาน

ท่ีเหมาะสม	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	

2556,	น.	1)	สอดคล้องกับ	วิจารณ์	พานิช	(2555,	น.	16-21)	

ซ่ึงกล่าวถงึทกัษะเพือ่การด�ารงชวีติในศตวรรษที	่ 21	การเรยีนรู	้

ควรเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประกอบกับเรียนรู ้									

สาระวิชา	 โดยธรรมชาติของมนุษย์มีปัญญาและเหตุผล		

สามารถคิดได้เป็นระบบ	 รู้จักไตร่ตรอง	 ตัดสินใจเลือกและ									

ให้คุณค่าของสิ่งต่าง	 ๆ	 มีจุดมุ่งหมายของชีวิต	 รู้วิธีที่จะบรรลุ

เป้าหมายของชีวิต	 ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขที่มั่นคง																

ไม่แปรเปลี่ยนตามกระแสโลกภายนอก	สอดคล้องกับ	มาเรียม	

นิลพันธุ์,	 ศิริวรรณ	 วณิชวัฒนวรชัย	 และ	 ปรีญดา	 ยะวงศา	

(2554,	 น.	 2)	 ซ่ึงกล่าวว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง															

เป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตของคนทุกระดับให้สามารถ									

ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	

ที่เกิดขึ้น	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติที่ว่า	 จะมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ดังนั้น																

จ�าเริญรัตน์	 	 จิตต์จิรจรรย์	 (2557)	 ได้สรุปว่า	 การเรียนรู้														

จึงสามารถท�าให้บุคคลเป็นคนดีได ้	 คนดี	 คือบุคคลท่ีมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมโลกต้องการ	

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร							

ส่วนจงัหวดันครราชสีมา	จงึเหน็ความส�าคญัของการพฒันาคน	

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ	(พ.ศ.	2555-2559)	

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 เป็นคนดี	 มีความ

สุข	มีภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทันในเวทีโลก	และได้ก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ของยุทธศาสตร์ที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ													

ทกุประเภทเพ่ือให้ผูเ้รยีนได้รบัการศึกษาทีม่คุีณภาพ	มาตรฐาน

และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้	สามารถเรียนรูด้้วยตนเอง	

และสามารถด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	ส่งเสรมิและ

พัฒนาคร	ูคณาจารย์	และบคุลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ	รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและ

ประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้รับการรับรองจาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา								

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษารูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดย

บรูราการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
	 1.	 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดย

บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 2.	 เพือ่ตรวจสอบรปูแบบการพฒันาครดู้านการเรยีนรู้

โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 3.	 เพือ่ยนืยนัรปูแบบการพฒันาครดู้านการเรยีนรูโ้ดย

บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   

	 การวิ จัยครั้ งนี้ผู ้วิจัยได ้น ้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสู ่การปฏิบัติในสถานศึกษา	 และน�า

แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ขององค์การสหประชาชาติ	มาเป็นแนวทางในการสร้าง

รูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู้	5	ประการ	โดยบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งแนวทาง	วิธีการหรือข้อ

ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างการเรียนรู ้ของครูในศตวรรษที่	 21										

ซ่ึงประกอบด้วย	 1)	 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 2)	 การ		

เรียนรู ้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	 3)	 การเรียนรู ้เพื่อพัฒนา										

มนุษยภาพ	 4)	 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ	 และ	 5)	 การ						

เรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย  
	 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีการด�าเนินการวิจัย	5	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน		

โดยศึกษาสังเคราะห์เอกสาร	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสร้างแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้ข้อมูล

พื้นฐานเพื่อมาก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและแนวคิดใน

การร่างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	

	 ขั้นตอนที่ 	 2	 การร ่างรูปแบบการพัฒนาครูด ้าน														

การเรียนรู ้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามี																

5	 องค์ประกอบคือ	 1)	หลักการและเหตุผล	 2)	 วัตถุประสงค์							
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3)	 สาระส�าคัญของรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู้โดย					

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีเนื้อหาครอบคลุม	

5	ด้าน	คือ	(1)	การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	(2)	การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	 (3)	 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ											

(4)	การเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	และ	(5)	การเรียนรู้เพื่อ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 4)	 แนวทางการน�ารูปแบบสู่การ

ปฏิบัติ	 และ	 5)	 เงื่อนไขความส�าเร็จในการน�ารูปแบบสู่การ

ปฏิบัติ	

	 ขั้นตอนที่	 3	 การประเมินความเหมาะสมของร่าง												

รูปแบบผู้วิจัยจุดสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน											

7	 คน	 พิจารณาประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบได	้									

รปูแบบการพฒันาครดู้านการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	

	 ขั้นตอนที่ 	 4	 การตรวจสอบความเป็นไปได ้ของ																

รูปแบบ	ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

น�าไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	5	คน	เพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องซึ่งได้ค่าอยู่

ระหว่าง	0.50-1.00	น�าแบบสอบถามนั้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	คน	น�ามาวิเคราะห์หาค่าความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค ่า	 0.982	 แล้วน�า

แบบสอบถามท่ีมีคุณภาพไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

480	คน	

	 ขั้นตอนที่	 5	 การยืนยันความเป็นไปได้ในการน�า															

รูปแบบสู่การปฏิบัติ	 ผู้วิจัยจัดประชุมโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

จ�านวน	7	คน	เพื่อยืนยันรูปแบบ	

ผลกำรวิจัย  
	 1.		รูปแบบการพฒันาครดู้านการเรยีนรู้โดยบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมามี	5	องค์ประกอบ	ดังนี้	1)	หลักการ

และเหตุผล	 2)	 วัตถุประสงค์	 3)	 สาระส�าคัญของรูปแบบการ

พัฒนาครูในการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ							

พอเพียง	 มีเนื้อหาครอบคลุม	 5	 ด้านคือ	 (1)	 การเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ	(2)	การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	(3)	การ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคณุภาพ	(4)	การเรยีนรูเ้พือ่พัฒนามนษุยภาพ	

และ	(5)	การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	4)	แนวทาง

การน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติ	 และ	 5)	 เงื่อนไขความส�าเร็จ															

ในการน�ารูปแบบสู่การปฏิบัติ	

	 2.		ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

พัฒนาครู โรงเรียนสั งกัดองค ์การบริหารส ่วนจั งหวัด

นครราชสมีาในการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง	 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า	อันดับแรก	อยู่ในระดับมากที่สุด	คือ	ด้านวัตถุประสงค์	

และด้านแนวทางสู่การปฏิบัติ	 รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ	

ด้านสาระส�าคัญของรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู้เพื่อ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 และอันดับสุดท้ายคือ	 ด้านสาระ

ส�าคัญของรูปแบบการพัฒนาครูในการเรียนรู ้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับจากมาก									

ไปหาน้อย	 ดังนี้	 ด้านการเป็นแนวทางในการพัฒนาครูในการ					

เรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ครูมีการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	 ครูมีการเรียนรู้เพื่อ								

น�าไปด�าเนนิชวีติให้เป็น	ครมูกีารเตรยีมความพร้อมท่ีจะอยูร่่วม

กับผู้อื่นโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้ส�าหรับครูศตวรรษท่ี	 21	

ครูมีการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ							

บูรณาการเข้ากับเสาหลักการเรียนรู้น�าไปสู่การเปล่ียนแปลง	

และอันดับสุดท ้ายคือ	 ครูมีการเรียนรู ้ เพื่อสร ้างเสริม

ประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติ		

	 3.		ผลการตรวจสอบ	 ยืนยันความเป็นไปได้ในการ

ปฏบิตัขิองรปูแบบการพฒันาครโูรงเรยีนสงักดัองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ	 โดย						

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า										

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับดังนี้	 อันดับแรกคือ								

การเรียนรู ้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 รองลงมาคือ												

การเรยีนรูเ้พือ่พฒันามนษุยภาพ	การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพ	

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 และอันดับสุดท้าย	 คือ	 การ	

เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	มีรายละเอียดดังนี้		

	 	 3.1		 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 มีความ

เป็นไปได้ในการปฏบัิตใินภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพจิาณา

เป็นรายข้อพบว่า	 อยู ่ในระดับมากทุกข้อ	 อันดับแรกคือ												

การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นครเูพือ่พฒันาองค์ความรูใ้นการ

ออกแบบกจิกรรมบูรณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

รองลงมาคือ	 การก�าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เพื่อน�าไป

บ่มเพาะคุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงท่ีต้องการให้เกิดอย่างสมดุล	 และอันดับสุดท้ายคือ												

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ	 รวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนา

ตนเองในหน้าที่การงาน	ครอบครัว		
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	 	 3.2		 ด้านการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถภาพ	มคีวาม

เป็นไปได้ในการปฏบิตัใินภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิาณา

เป็นรายข้อพบว่า	 อยู ่ในระดับมากทุกข้อ	 อันดับแรกคือ												

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เอื้อต่อกิจกรรมการ	

เรียนรู้	 รองลงมาคือ	 การบริหารงบประมาณในการจัดการ

กิจการงานได้อย่างคุม้ค่า	และอนัดบัสดุท้ายคอื	การปฏบิติังาน

ด้วยความซ่ือสัตย์	 และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ							

อ่อนโยน	เหมาะสมกับความเป็นครูที่ดี		

	 	 3.3		 ด้านการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ	 มีความ	

เป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	พิจาณา

เป็นรายข้อพบว่า	อยู่ในระดับมากทุกข้อ	อันดับแรก	คือ	การ

เลือกสรรภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้							

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 และการเป็นผู้ประหยัดอย่าง

เหมาะสม	 รู้จักการเก็บออม	 รองลงมา	 คือการเลือกกิจกรรม						

ท่ีน�าสู ่การปฏิบัติให ้เห็นผลดีในชีวิตได้จริง	 และการน�า

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน	 และ

อันดับสุดท้าย	 คือ	 การท�าให้ผู ้อื่นมีความสุขโดยปราศจาก									

การล้อเลียนหรือท�าให้ผู้อื่นมีปมด้อย	

	 	 3.4		 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพมีความ

เป็นไปได้ในการปฏบิตัโิดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พิจาณา	

เป็นรายข้อพบว่า	 อยู ่ในระดับมากทุกข้อ	 อันดับแรก	 คือ											

การสร้างองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสังคม							

ได้เหมาะสม	 รองลงมาคือ	 การพัฒนาตนให้มีทักษะในการ

สือ่สารทีด่โีดยสามารถใช้ภาษาเพือ่การสือ่สารทีดี่	ทัง้ภาษาไทย

และภาษาสากลที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	 และอันดับสุดท้าย	

คือ	 การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 สังคม	 โดยการจัดตั้ง

กองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร

	 	 3.5		 ด้านการเรยีนรู้เพือ่พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

และเมือ่พจิาณาเป็นรายข้อพบว่า	อยูใ่นระดับมากทกุข้อ	อนัดับ

แรก	 คือ	 การปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมไปในทางท่ีดี					

เป็นแบบอย่างในการเป็นคนดี	รองลงมา	คือ	การฝึกคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	รูเ้หตุ	รูผ้ลของการเปลีย่นแปลง	และการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู ้ ให ้มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะ																	

ที่ต้องการ	 ให้เกิดแก่ผู ้เรียน	 โดยก�าหนดเนื้อหา	 กิจกรรม									

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์	 และอันดับ

สดุท้าย	คอื	การเตรียมความพร้อมทีจ่ะเรยีนรูส้ภาวะของสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	

	 4.		ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการเรียนรู ้โดย									

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้านการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ	การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาคุณภาพ	 การเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	 การ						

เรียนรู้เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 ผ่านเกณฑ์	 ร้อยละ	 80	

ขึน้ไปทกุด้านซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	และสงูกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนด		

อภิปรำยผล  
	 จากผลการวิจัยน�ามาอภิปรายผลดังนี้		

	 1.		การสร้างรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู ้											

โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ผู้วิจัยสร้างกรอบ

แนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยเสาหลักทางการศึกษา																

5	 เสาหลัก	 ได้แก่	 1)	 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ															

2)	 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	 3)	 ด้านเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ	4)	ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	และ	

5)	ด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 UNESCO	 (UNESCO,	 1998;														

พระเทพโสภณ	 (ประยูร	 ธมมจิตโต),	 2548;	 วิชัย	 วงษ์ใหญ่,	

2554;	จ�าเริญรัตน์	 จิตต์จิรจรรย์,	 2557)	ที่กล่าวว่า	 เสาหลัก

ทางการศกึษาม	ี5	ประการ	ได้แก่	1)	ด้านการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ศกัยภาพ	เป็นการผสมผสานความรูท้ัว่ไปทีก่ว้างขวางเพยีงพอ

เข้ากบัโอกาสทีไ่ด้ศึกษาบางวชิาอย่างละเอยีดลกึซึง้	การฝึกฝน

ในวิธีเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการศึกษา							

ไปตลอดชีวิต	 2)	 ด้านการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ													

เป็นความสามารถในการน�าความรู้มาปฏิบัติให้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์	 เป็นการเรียนเพื่อใช้ท�างานมุ ่งภาคปฏิบัติ															

3)	 ด้านการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพ	 มุ ่งสอนให้ผู ้เรียน												

เป็นคนดีให้ใช้ความรู้	 ความสามารถท�าคุณประโยชน์ให้ผู้อื่น	

เป็นการสอนให้อยู่อย่างมีคุณภาพด้วยการท�าประโยชน์แก่

สังคม	 โดยอาศัยความเก่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต	ิ														

4)	 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	 เป็นการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 เรียนรู้เพื่อความ

เป็นมนุษย์ท่ีจะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเองและรู้จักที่จะ

สัมพันธ์กับผู้อื่น	เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	ชุมชน	และของ

ชาติ	เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้สร้างและใฝ่ฝันในการสร้างสรรค์	และ	

5)	ด้านการเรยีนรูเ้พือ่พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	มุง่ให้เยาวชน

มีทักษะในการด�าเนินชีวิต	 มีความสามารถและความพร้อม								

ที่จะเผชิญหน้าพร้อมแก้ปัญหาความต้องการและพร้อม														
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ทีท้่าทายการด�าเนนิชวีติทกุรปูแบบทีมี่การเปลีย่นแปลงไปตาม

กระแสโลกทกุวนั	เมือ่พจิารณาในแต่ละเสาหลกัทางการศกึษา																				

มปีระเดน็เกีย่วกับรปูแบบการพฒันาครใูนการเรยีนรูโ้ดยบรูณ

าการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพราะเน้นการพัฒนาครู

ให้เป็นคนดีมีความรู้	อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	

						 2.		การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา

ครูด้านการเรียนรู้โดยบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับมากเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	อนัดบั

แรกอยู ่ในระดับมากที่สุดคือ	 ด้านวัตถุประสงค์	 และด้าน

แนวทางสู่การปฏิบัติ	 รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ	 ด้านสาระ

ส�าคัญของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง	 และอันดับสุดท้ายคือ	 ด้านสาระส�าคัญของ

รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ										

เมือ่พจิารณาแต่ละด้าน	พบว่า	ด้านการเรยีนรู้เพือ่พร้อมรบัการ

เปลี่ยนแปลงมีประเด็นส�าคัญที่ค้นพบ	 ได้แก่	 การปรับเปลี่ยน

ตนเองให้เป็นบุคคลที่สามารถพึ่งตนเองได้	 การพัฒนาความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้	 การมีความ

รอบรู	้ทนัสมยั	ทนัเหตกุารณ์	สามารถน�าความรู้มาวเิคราะห์ได้	

การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมืองอยู่เสมอ	การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามกระแส

โลกที่เปลี่ยนแปลง	 การมีความหนักแน่นทางอารมณ์สามารถ

แก้ไขสถานการณ์ได้เมือ่เผชญิกบัวกิฤตการณ์ต่าง	ๆ 	การเตรยีม

ความพร้อมที่จะเรียนรู ้สภาวะของสังคมที่เปลี่ยนแปลง									

ตลอดเวลา	สอดคล้องกบั	พิญญรักษ์		รุง่เรืองศร	ี(2557)	ท่ีศกึษา	

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างอริยทรัพย์ในตนของ							

แม่ชีสงักดัสถาบันแม่ชไีทย	ผูว้จิยัใช้ทฤษฎกีารฝึกจติหรือสมอง

ในการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 ใช้ทฤษฎีการพัฒนา															

ไปตามธรรมชาตใินการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถภาพ	ใช้ทฤษฎี

การเรียนรู ้แบบร่วมมือในการเรียนรู ้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ														

ใช้ทฤษฎีที่เน้นการเรียนรู้และเชื่อมโยงความคิดในการเรียนรู้

เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	 	 และใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองในการเรียนรู ้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 และ

สอดคล้องกับ	 สงบ	 อินทรมณี	 (2552)	 ที่ศึกษารูปแบบการ

พัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของคุรุสภา	 ซึ่งค้นพบว่า	 แนวทางในการพัฒนาซึ่ง

จะต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาทางด้านความรู	้

ความสามารถ	ทักษะ	ทัศนคติ	ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูที่จะได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติโดยเน้นให้ครูคิดเป็น	 ท�าเป็น

และแก้ปัญหาเป็น	โดยอาศัยหลกัพทุธธรรมเป็นแนวทางในการ

พฒันาศกัยภาพของคร	ูทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	การพฒันาครกูค็อืการ

มุ่งเป้าแห่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 3.		การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ							

รปูแบบการพฒันาครูโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

นครราชสมีาในการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่การปฏิบัติพบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 อันดับ

แรกคอื	การเรยีนรูเ้พือ่พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	รองลงมาคอื	

การเรยีนรูเ้พือ่พฒันามนษุยภาพ	การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพ	

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 และอันดับสุดท้ายคือ	 การ						

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถภาพ	และเมือ่พิจารณาเป็นรายข้อตาม

สาระส�าคัญทั้ง	5	ด้าน	ดังนี้	

	 	 3.1		 การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพ	พบว่าประเดน็

ส�าคญั	ได้แก่	การแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บเพือ่นครเูพือ่พฒันาองค์

ความรู้ในการออกแบบกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	การก�าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เพื่อ

น�าไปบ่มเพาะคณุลกัษณะของผูเ้รียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงทีต้่องการให้เกดิอย่างสมดุล	ผลการวิจยัสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	Holloway	(1988)	และ	Long	(1998)	ได้ศึกษา

การพัฒนาครูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 พบว่า	 การใช้วิธีการ

ร่วมมือกันในการเรียนรู้เก่ียวกับวิชาชีพ	 ท�าให้เกิดบรรยากาศ

ทีก่ระตุน้การเรยีนรูข้องคร	ูและกลุม่เป็นเสมอืนบ้านทีป่ลอดภยั

ส�าหรบัความเป็นครวูชิาชพี	ซึง่สมาชกิแต่ละคนจะได้เรยีนรูถ้งึ

การยอมรับตนเองและการยอมรับผู้อื่น	 การท่ีครูน�ากิจกรรม

การเรียนรู้มาเล่าหรือมาแลกเปลี่ยนในท่ีประชุมเป็นท้ังส่ิงเร้า

ความสนใจ	และเร้าให้การปฏิบัตมิพีลงัมากข้ึน	ท�าให้การพัฒนา

ครูแต่ละคนมีความชัดเจน	 และครูสามารถใช้วิธีการปฏิบัต	ิ				

เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของตนเองได้	 Killer	 (2002,	

อ้างถึงใน	สงบ		อินทรมณี,	2552)	ได้วิจัยเกี่ยวกับครูในฐานะ

ทีต้่องเรยีนรูต้ลอดชวีติ	พบว่า	มอีงค์ประกอบส�าคญัของเกณฑ์

พิจารณาความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูก็คือ	 การท่ีครู	

ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู	 นอกจากนี	้									

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 ของ	

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม										

แห่งชาติ	 (2555)	 ยึดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ								

พอเพียง	 ซึ่งชี้ถึงแนวทางการด�ารงอยู ่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับกระทรวงศึกษาธิการน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเข้าสสูถานศกึษา	เพือ่ปลกูฝัง	อบรม	บ่มเพาะ

ให้ครู	นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง	มีความรู้	ความเข้าใจ	

รู้จักคิด	รู้จักท�า	รู้จักแก้ปัญหา	ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	
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รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น	 รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน	 มีจิตส�านึก

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม	

ประเพณี		ค่านิยม	เอกลักษณ์ของความเป็นไทย	และสามารถ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ�า

วันได้	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท�าแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา	 โดยจัดการเรียนการสอน												

สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	แต่ยังไม่สมบูรณ์	ครูจึงต้องน�า

มาวิเคราะห์ใหม่	 ควรมีการพัฒนาแนวทางในการจัดการ								

เรียนรู้ขึ้นใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 และสามารถน�าไปใช้									

ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนยิง่ขึน้	สอดคล้องกบัผลการวิจยั

ในครัง้น้ีทีว่่า	มกีารก�าหนดจุดมุง่หมายของการเรยีนรูเ้พือ่น�าไป

บ่มเพาะคุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ								

พอเพียงที่ต้องการให้เกิดอย่างสมดุล	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	 ทิศนา	 แขมมณี	 (2558)	 ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องเข้าใจอย่าง

ถูกต้อง	 มีความชัดเจน	 ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้โดย

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 หรือก�าหนด

คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น	 และสอดคล้องกับ	 สิวลี													

ศิริจรูญ	 (2549)	 ที่กล่าวว่า	 การกระท�าทุกอย่างของมนุษย	์							

ล้วนมีจุดมุ่งหมาย	มนุษย์สามารถรู้จุดมุ่งหมายของการกระท�า	

รู ้จุดมุ ่งหมายของชีวิต	 และรู ้ว่าจะมีวิธีได้มาหรือบรรลุถึง												

จุดมุ่งหมายได้อย่างไร	

	 	 3.2		 การเรียนรู ้เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ	 พบว่า

ประเด็นส�าคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม										

ให้เอือ้ต่อกิจกรรมการเรยีนรู	้การตัดสนิใจปฏบิติักจิกรรมต่างๆ	

โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ตนเองและผู ้อื่น	 ผลการวิจัย

สอดคล้องกบัแนวคดิขององัคณา	ตงุคะสมติ	และคณะ	(2554)	

ที่วิจัยเร่ือง	 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	พบว่า	ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ทรพัยากรใกล้ตวัและมอียูใ่นท้องถิน่	

สร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาใช้ได้

อย่างเหมาะสม	 ดังน้ันจึงจะเห็นได้ว่าครูนอกจากจะศึกษา

หาความรู้อย่างรอบด้านในภาคทฤษฎีแล้วยังต้องเก่งภาค

ปฏิบัติด้วย	 และสอดคล้องกับ	 ภัทรพร	 	 สิริกาญจน	 (2549)							

ได้กล่าวถึงคนดีว่า	 คนดีคือผู ้ที่สังคมทุกสังคมยกย่องและ

ต้องการ	คนดีคือผู้ที่รู้จักเหตุ	รู้จักผล	รู้ประโยชน์ที่พึงประสงค์	

รู ้ผลที่ เกิดจากเหตุ	 รู ้จักจัดสรรเวลาในการท�ากิจกรรม													

ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 คนดีคิดเอื้อประโยชน์ต่อผู ้อื่น											

อย่างสร้างสรรค์	คนทีป่ฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างมุง่มัน่เตม็ความ

สามารถคือ	คนที่มุ่งประโยชน์ของชาติ	

	 	 3.3		 การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพ	พบว่า	ประเดน็

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การเลือกสรรภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือวัฒนธรรม							

ท่ีเหมาะสมมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 การเลือก

กิจกรรมท่ีน�าสู่การปฏิบัติให้เห็นผลดีในชีวิตได้จริง	 การน�า

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ประกอบการเรยีนการสอน	ผลการ

วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ	 มานพ	 นักการเรียน	 (2546)	

ปัญญาเป็นการพัฒนาในด้านความรู้	 ความจริง	 เริ่มตั้งแต่						

ความเช่ือทีมีเหตุผล	 ความเห็นที่เข้ามาสู่แนวทางของความ					

เป็นจริง	 การรู้จักหาความรู้	 การรู้จักคิดพิจารณา	 การรู้จัก

วนิจิฉยั	ไตร่ตรอง	ทดลอง	ตรวจสอบ	ความรูค้วามเข้าใจ	ความ

หยั่งรู้เหตุผล	 การเข้าถึงความจริง	 การน�าความรู้มาใช้แก้ไข

ปัญหาและคิดการต่างๆ	ในการเกื้อกูลสร้างสรรค์	เฉพาะอย่าง

ยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง	 และสอดคล้องกับ	 สิวลี								

ศิริวิไล	 (2549)	 ได้กล่าวถึงความอยู่ดีมีสุขของชีวิตมนุษย์ว่า	

มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีมีปัญญาและมีเหตุผล	 ท�าให้มนุษย์สามารถ						

คิดได้อย่างเป็นระบบ	 รู ้จักตัดสินใจเลือกและให้คุณค่า																

แก่สิ่งต่างๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับเรา	 การรู้จักเลือกสิ่งต่างๆ								

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทิศนา	 	 แขมมณี	 (2556)									

ที่ได้ศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง									

สู่สถานศึกษา	กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้	โดยสรุปไว้ว่า	การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่สถานศึกษา	ครูควรรู้	เข้าหลักคิด	การอยู่ร่วมกัน

ในสงัคม		โดยครตู้องเข้าใจแก่นของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงอย่างแท้จรงิ	เข้าใจตนเอง	เข้าใจผูอ้ืน่	สามารถออกแบบ	

การเรียนรู้	โดยใช้สื่อ	นวัตกรรม	สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้	 และการประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้รวมท้ัง

บคุคลด้วย	จงึจะเป็นความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิสนบัสนนุให้คน

อยู่ร่วมกัน		

	 	 3.4		 การเรียนรู ้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ	 พบว่า	

ประเด็นส�าคัญ	ได้แก่	การสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม

ในการพัฒนาสังคมได้เหมาะสม	 การพัฒนาตนให้มีทักษะ											

ในการสื่อสารที่ดีโดยสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารท่ีด	ี											

ทัง้ภาษาไทยและภาษาสากลทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน	ผลการ

วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ	สิวลี		ศิริวิไล	(2549)	ได้ศึกษา

ความอยูด่มีสีขุของชีวติมนษุย์ว่า	มนษุย์เป็นสตัว์ท่ีมปัีญญาและ

มีเหตุผล	 ท�าให้มนุษย์สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ	 รู้จัก

ไตร่ตรองพินิจพิจารณา	 รู ้จักตัดสินใจเลือกและให้คุณค่า													

แก่สิ่งต่างๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับเรา	 การรู้จักเลือกสิ่งต่างๆ	
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ท�าให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสภาพที่มีความอยู่ดีมีสุข	 และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ	 UNESCO	 (1998)	 และ	 ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ	(2541)	กล่าวว่า	การเรียนรู้เพื่อ

ชีวิตเพ่ือจะได้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนให้ดีข้ึน	

ด�าเนินการต่างๆ	 โดยอิสรเสรียิ่งขึ้น	 มีดุลยพินิจและความ												

รบัผดิชอบต่อตนเองมากขึน้	ในการจดัการศกึษาต้องไม่ละเลย

ศกัยภาพในด้านใดด้านหนึง่เป็นอนัขาด	ความจ�า	การใช้เหตุผล	

ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ	สมรรถนะทางร่างกายและทักษะ

ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น	

	 	 3.5		 การเรียนรู ้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง							

พบว่าประเด็นส�าคัญ	 ได้แก่	 การปรับเปลี่ยนตนเองให้มี

พฤติกรรมไปในทางที่ดี เป ็นแบบอย่างในการเป ็นคนดี																	

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับ

คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู ้เรียน	 โดยก�าหนดเนื้อหา	

กิจกรรมสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ในทุกสถานการณ์								

การฝึกคดิอย่างมีวจิารณญาณ	รูเ้หต	ุรูผ้ลของการเปลีย่นแปลง	

ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ภัทรพร	 สิริกาญจน	

(2549)	 ได้กล่าวถึงคนดีว่า	 คนดีคือผู้ที่สังคมทุกสังคมยกย่อง

และต้องการ	คนดีคือผู้ทีรู่จั้กเหตุ	รูจั้กผล	รูจั้กตน	รูจ้กัประมาณ	

รู้จักกาล	รู้จักชุมชน	รู้จักบุคคล	อธิบายความได้ว่า	คนที่รู้จัก

หลักความจริงตามธรรมชาติ	 รู้ประโยชน์ที่พึงประสงค์	 รู้ผลท่ี

เกิดจากเหตุ	 รู้ขอบเขตความสามารถศักยภาพของตน	 รู้จัก

ความพอดีพอประมาณ	 รู้จักจัดสรรเวลาในการท�ากิจกรรม							

ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 รู้จักการวางตัวในสังคม	 รู้ว่าใคร												

ในสังคมเป็นอย่างไรอยู่ในสถานะใด	 รู้จักการด�ารงชีวิตอย่าง

เหมาะสม	 ไม่คิดร้ายไม่ท�าร้ายผู้ใด	 คนดีคิดเอื้อประโยชน์ต่อ							

ผู ้อื่นอย่างสร้างสรรค์	 ถือประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม										

เป็นหลัก	และสอดคล้องกับ	ผลิน	ภู่จรูญ	 (2555)	 ได้กล่าวว่า	

การพัฒนาผู ้น�าตัวจริงเพื่อรับมือพลวัตการเปลี่ยนแปลง											

โดยสรุปไว้ว่า	 ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันรุนแรงและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	

และสิง่แวดล้อม	ดังนัน้	การทีจ่ะสร้างคนทีส่ามารถแก้ไขปัญหา

ทีเ่กิดขึน้ในสงัคมได้	สามรถจุดประกายความคดิแก่คนในสังคม

และบุคคลดังกล่าวนี้ต้องมีคุณลักษณะที่มองเห็นประโยชน	์

ส่วนรวม	 มาก่อนประโยชน์ส่วนตน	 เมื่อสรรสร้างผลงาน									

ออกมาเป็นผลงานที่สร้างความสุขให้เกิดแก่มวลมนุษยชาติ	

ข้อเสนอแนะ  
	 1.		ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย	 ผลการวิจัย	 รูปแบบ						

การพัฒนาครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสมีาในการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง	 มีความเหมาะสมกับการน�าไปปฏิบัติเพื่อการ								

พัฒนาครู	 ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดควรน�ารูปแบบการพัฒนาครู

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการ

เรียนรู้	 	 โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจไปใช้ปฏิบัติเพื่อ

พฒันาคร	ูควรมกีารตดิตามผลการด�าเนนิการเพือ่ปรับปรุงหรือ

พัฒนาให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้ครูมีการ						

พัฒนาตนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	มีทั้งความรู้ความสามารถ	

เหน็คณุค่าของตนเองและผูอ้ืน่	รูจ้กัการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นด้วยการ

เคารพซึ่งกันและกัน	 และมีความสุขอย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยน

ตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการปฏบัิต	ิหน่วยงานต้นสงักดัหรอื

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาครู	 ต้องก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	

ผูร้บัผดิชอบงาน	มรีะบบการตดิตามประเมนิผล	เพือ่พฒันาครู

ในการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง									

อันจะน�าไปสู่คุณภาพของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการ

ศึกษาเพิ่มมากขึ้น		

 3.  ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัย มีดังนี้

	 	 3.1		 ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการพัฒนาครู									

ด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความ

เหมาะสมกับการน�าไปใช้พัฒนาครูโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 ดังนั้น	 องค์การบริหาร											

ส่วนจังหวัดก�าหนดนโยบาย	และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	

	 	 3.2		 ผู ้บริหารและผู้เก่ียวข้องกับโรงเรียนสังกัด

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีามข้ีอมลูเกีย่วกบัความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการพัฒนาครูด้านการ

เรียนรู ้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

แนวทางการพัฒนาของแต่ละมิติของการเรียนรู้ที่ชัดเจน	
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