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ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความชัดเจนและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ดังปรากฎในนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพคนของแผนพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่เนนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํา
ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 2552 เกี่ยวกับการพัฒนาครูยุคใหมใหมีคุณภาพ
จะตองพัฒนาใหเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ
ผูวิจัยในฐานะเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบบริหารจัดการบริหารงานวิชาการ
และบริหารงานบุคคล เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
กอรปกับโรงเรียนไดสมัครเขารับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางดานการจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา จึงรวมปรึกษาหารือ
กําหนดวิธีการพัฒนาศักยภาพครูดวยกลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และใชการนิเทศภายในกํากับ ติดตามใหความชวยเหลือครู
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาศั กยภาพครู ดานการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการตามแนวคิ ด ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลา
วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหารและครูปฏิบัติ การสอนในโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
จังหวัดยะลา ปการศึกษา 2552 จํานวน 65 คน
กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยรองผูอาํ นวยการสถานศึกษา จํานวน 2 คน
และครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 54 คน
รวม 56 คน ดวยการเลือกแบบเจาะจง
แบบแผนของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ใชรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูดวยวงจร PAOR มี 4 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นการวางแผน
(Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกต (Observation) และขั้นสะทอนผล (Reflection) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ทดสอบกอนการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูศึกษาเอกสารความรูเรื่องการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. ทดสอบหลังการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. การนิเทศภายใน
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. นําขอมูลมาวิเคราะห
8. นําผลที่ไดมาจากการวิเคราะหเขียนรายงานสรุปผล อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล

สถิติพื้นฐาน
คาเฉลี่ย คารอยละ
ขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) โดยนําขอมูลมาวิเคราะห และสรุป
ขอมูลตามประเด็นสําคัญ แลวนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัย
1) ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูมีความรู ความเขาใจดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผลการพัฒนา
เพิ่มขึ้นรอยละ 27.74 รวมคิด รวมวางแผน รวมออกแบบหนวยการเรียนรูและการจัดทําหนวยการ
เรียนรู สายชั้นละ 3 หนวย รวมทั้งสิ้น 18 หนวย
2) ผลการนิเทศภายในจากการสังเกต สัมภาษณ และตรวจสอบเอกสาร กลุมผูใหขอมูลสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหัวเรื่องในผังมโนทัศนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
ครบทุกกลุมสาระ สาระละ 3 แผนยกเวนสายชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4 และ 6 มีปญหาเกี่ยวกับการ
กําหนดหัวเรื่องในบางสาระการเรียนรูยังไมชัดเจน จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมกลุมยอย
แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกวันศุกร ผลการพัฒนาพบวา กลุมผูใหขอมูลจํานวน 52 คน สามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดครบองคประกอบและมีความชัดเจนในการสอดแทรกแนวคิด
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู กิ จกรรมการเรี ยนรู เพิ่ มขึ้ น และนํ าแผนการจั ดการเรี ยนรู สู การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนได สวนครูอีก 3 คนใหไปสังเกตการจัดการเรียนรูของหัวหนาสายชั้น
ของตนเองและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูในสายชั้น สามารถพัฒนาตนเองไดดีขึ้น
3) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการพบปะพูดคุยแบบกัลยาณมิตร การประชุมกลุมยอย การ
สื่อสารโดยใช บันทึกขอความระหวางครูดวยกั น และการประชุมสะทอนผล พบวา ครูทุกคน
สามารถพัฒนาและเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา
แผนสูการปฏิบัติในชั้นเรียนตามวงจร PAOR แลวสามารถสะทอนผลไดเปนรูปธรรมอยางถูกตอง
ชัดเจน ตรงตามประเด็น และสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล

การพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้นทุกกิจกรรม ครูใชความรูความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูสูการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการที่ไดรับจากการพัฒนา สามารถใชทักษะและเทคนิคในการถายทอดความรูที่
สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักทฤษฎีและการประยุกตใช ทําใหผูเรียนสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ไชยธนา ธาระจันทร (2548) ไดศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญแบบบูรณาการ โรงเรียนบานหวายนอย กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ผูรวมศึกษาคนความีความรูความเขาใจในการเขียนแผนการสอนและ
สามารถนําแผนการสอนไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการจากการพัฒนาในวงรอบที่ 1
โดยใชกลยุทธการศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ผูเขารวมศึกษามีความพึง
พอใจและเห็ น ความสํ า คั ญ ของการวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ ได
ประสบการณ แนวคิด แนวทางในการนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญปรากฏวาผูรวมศึกษาคนความีความเขาใจ มีทักษะในการเขียนแผนการสอน
และนําแผนการสอนไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบบูรณาการได
เปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
โรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตร หรือสรางหลักสูตรที่อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเขากับกลุมสาระตาง ๆ ทุกชั้นเรียน และมีแผนการ
จัดการเรียนรูใหเปนฉบับสมบูรณเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน โดยการหาเครือขายทางวิชาการ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และขอความช วยเหลื อดานความรูจากหน วยงานตนสังกัด โรงเรียน
ตนแบบสถานศึกษาพอเพียง ในการจัดทําหลักสูตรบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
ควรทําวิจัยการพัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยทาง การบริหาร
ในการพัฒนาบุคลากรวามีความเหมือน ความตางมากนอยเพียงไร และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

