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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการเรียนรู้และพฒันา               
วิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที”          
ของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 
จ านวน 73 คน แบบกลุ่มเดียว ทดสอบเฉพาะหลงัการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ 
แผนการสอน แบบประเมินผลความรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้วิธีสอน แบบสอบถามความ
คิดเห็น  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการเรียนรู้วิธีสอนของนักศึกษาด้านความรู้            
ความเขา้ใจ และเจตคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบั ดีมาก และดา้นวิธีสอนการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีทีอยู่ในระดับ ดี                  
ผลการพฒันาวิธีสอนท่ีส าคญั คือ 1) องค์ประกอบของวิธีสอน ประกอบด้วย แผนการสอน                 
แบบประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และห้องปฏิบติัการ
คอมพิ ว เตอ ร์  2 )  ขั้ นตอนของวิ ธี สอน  ประกอบด้วย  3  ขั้ นตอนหลัก  คือ  ขั้ น ท่ี  1                         
สร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นท่ี 2 คือ น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที ขั้นท่ี 3 คือ ขั้นสรุป               
วธีิสอนการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที 
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ABSTRACT 
 
 A preliminary experimental research was conducted to investigate student’s learning 
outcomes and develop a teaching method regarding to the course entitled “Implementation of 
Sufficient Economy Philosophical Principles Integrated with Information and Communication 
Technology  (ICT) Learning”. The population employed in the study was a group of 73 senior 
students  majoring in the educational computer program. A teaching plan and questionnaires 
were designed to evaluate learning outcomes and the effectiveness of teaching methods. The 
test was performed after completion of the course. 
 Results indicated that the student’s learning outcomes including knowledge gaining, 
understandings, and attitudes toward the efficient economy philosophy were in a very good 
level. Similarly, the integration of ICT learning into the teaching method was effectively good. 
The development of teaching method suggested two important compositions, instructed 
components and teaching steps. The instructed components consisted of a teaching plan, 
evaluation forms and questionnaires, and a computer laboratory. While the teaching steps 
comprised of three main consecutive parts namely, construction of basic understandings of 
sufficient economy principles, integration of ICT learning, and a conclusion executive step 
regarding to the implementation of sufficient economy principles integrated with ICT 
Learning.  
 
 
 




