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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดมุ้่งเนน้ให้มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่ง            
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พฒันาคนใหมี้คุณธรรมน าความรู้ใหเ้กิดภูมิคุม้กนั ตลอดจนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ได้มียุทธศาสตร์เพื่อสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม โดยก าหนดให้มีกลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบสนับสนุน                   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถ่ิน โดยส่งเสริมให้ประชาชน                    
ใช้แนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้นในทุกภาคส่วนทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน จึงไดมี้การขบัเคล่ือนการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดข้ึนอยา่ง
เป็นระบบ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

อน่ึง กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
โดยก าหนดให้ครูผูส้อนในโรงเรียนทุกระดบัชั้น น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
การเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้จกัการด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษยข์องประเทศอยา่งย ัง่ยืน และ
น าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงสอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้มีการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง            
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พฒันาคนใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดจ้ดัการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตไปเป็นครูคอมพิวเตอร์ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                           
ในสถานศึกษา โดยนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 จะไดรั้บการพฒันาให้เป็นครู        
ท่ี มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความ รู้ทั้ งในเ ชิงศาสตร์และศิลป์อย่าง เข้มข้น                            
ดงันั้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ชั้นปีท่ี 4 ในกลุ่มวิชาฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครู จึงประกอบไป
ดว้ยรายวิชาการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา การทดลองสอน 1 และ 2   และ            
วธีิสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 และ 2  จากนั้นในชั้นปีท่ี 5 นกัศึกษาจะออกไปฝึกปฏิบติัการวิชาชีพ
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ครูในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี ฉะนั้น ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูส้อนในรายวิชาดงักล่าวขา้งตน้ จึงตอ้ง
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครูในชั้นปีท่ี 5 ให้สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องค านึงถึงทิศทางการพฒันา
คุณลักษณะของผูเ้รียนตามนโยบายของชาติควบคู่ไปด้วย ทั้ งน้ีการฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครู                   
ในโรงเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 อาจารยผ์ูส้อนร่วมกบัอาจารยพ์ี่เล้ียงในสถานศึกษาจะท าการ
นิเทศนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านวิชาการและการพัฒนา
คุณลกัษณะของนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการวชิาชีพครูซ่ึงกนัและกนัดว้ย 

ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เม่ือผู ้วิจ ัยได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู                          
ในโรงเรียนแลว้พบปัญหาในการเรียนการสอนส่วนหน่ึงคือ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์นั้นยงัไม่สามารถเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
ชดัเจน เน่ืองดว้ยมีปัจจยับางประการ อาทิเช่น ในดา้นของความเขา้ใจไม่ว่าจะเป็นบุคคลทัว่ไป
หรือผูส้อนในสถานศึกษามกัมีความเขา้ใจวา่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบูรณาการไดก้บั
บางเร่ืองเท่านั้น เช่น เกษตรหรือบญัชี และในดา้นการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ผูส้อนยงัไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
รายวิชาต่างๆ ในสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได ้ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากท่ีผูส้อนยงัไม่เขา้ใจใน
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท ้และขาดจินตนาการในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเ น้ือหารายวิชาต่างๆ ของสาระการเ รียนรู้                                
ดา้นคอมพิวเตอร์ ดงันั้น การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กระบวนการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ตามนโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จึงอาจกล่าว             
ไดว้า่ยงัไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกสาระการเรียนรู้  

ดงันั้น จากปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงได้ตระหนักถึงความส าคญัของ
ปัญหาในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอร์หรือในรายวิชาต่างๆ ด้านไอซีที (Information and Communication 
Technology : ICT) จึงมีแนวคิดว่า ในส่วนหน่ึงของรายวิชาวิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 
จ  าเป็นตอ้งพฒันาวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ของประเทศ และช่วยแก้ปัญหาในการฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครูให้กบันักศึกษา ท่ียงัไม่สามารถ
บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอนดา้นคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน
ได ้
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 โดยในรายวิชาวิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 นกัศึกษาจะไดศึ้กษาและเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความรู้และความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลกัของความ
พอประมาณในการซ้ือสินค้าด้านไอซีที หลกัของการมีเหตุมีผลในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิด
ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน หลักของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในการกลั่นกรอง
ข่าวสารท่ีไดรั้บจากอินเทอร์เน็ต และหลกัของการเป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้
คอมพิวเตอร์ใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   
 ฉะนั้น โครงการวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะพฒันาวิธีการ
สอนในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที เพื่อให้
นักศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครูในสถานศึกษา สามารถปฏิบติัหน้า ท่ีเป็นผูส้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ของนกัเรียนในชั้นเรียนอยา่งมีคุณภาพต่อไป 
 

โจทย์และค าถามวจิัย 
โจทย์วจัิย 

  ผลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา จะเป็นอยา่งไร 

ค าถามวจัิย 
              ผลการพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ไอซีที” จะมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และมีขั้นตอนการสอนอยา่งไร 
               

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เป้าหมายการวจัิย  
เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน

สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์การวจัิย     
 เพื่อพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” ในรายวชิา CI 4632 วธีิสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2  
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ขอบเขตของการวจัิย 
             กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 
73 คน ใชเ้วลาในการวิจยั 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี 2/2553 

ตัวแปร  ไดแ้ก่ 
1) ตัวแปรต้น คือ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป          

บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 
2) ตัวแปรตาม คือ  
(1) ผลการเรียนรู้วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป          

บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา 
 (2) ผลการพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป          

บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

1. นกัศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดีในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน

สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 
3. นกัศึกษาสามารถน าวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน

สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ไปใชใ้นการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนในโรงเรียน ในระหวา่งการ
ฝึกปฏิบติัการวิชาชีพครู ในชั้นปีท่ี 5 ได ้หรือเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ไปท าหนา้ท่ีครูผูส้อนต่อไป
ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

เป้าหมายการวจิัยและตัวช้ีวดั 
เป้าหมายการวจิยั ตวัช้ีวดั 

1. ไดผ้ลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา 

1. ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี 
ในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผลการประเมินการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา  
3. ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น วธีิสอน “การ
น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน
สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา                                                                                                                          

2. ไดผ้ลการพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที”  

1. องคป์ระกอบของวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” 
2. ขั้นตอนของวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

พระราชด าริ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การขบัเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สู่กระบวนการเรียนการ
สอนในโรงเรียน 

การพฒันาวธีิสอน  
“การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป 
บูรณาการในสาระ                   

การเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

รายวชิา CI 4632  
วธีิสอน 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 

ผลการเรียนรู้ 
ของนกัศึกษา 
ผลการพฒันา 

วธีิสอน 
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นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ 
 วิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้าน           
ไอซีที” หมายถึง การสอนนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดี 
และมีแนวทางในการท่ีจะน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการเพื่อการเรียนการสอน                    
ในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1. การซ้ือสินคา้ไอซีทีแบบพอประมาณ 
 2. การใชอิ้นเทอร์เน็ตใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมีเหตุมีผล 
 3. การกลัน่กรองข่าวสารเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัตนเอง  

4. การใชค้วามรู้ดา้นไอซีทีตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการประเมินผลหลงัเรียน การพฒันา

วธีิสอน“การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีที” ซ่ึงเคร่ืองมือ
เป็นแบบประเมินท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเองระหวา่งการพฒันาวธีิสอน ประกอบดว้ย  

 1. คะแนนจากผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาคทฤษฎี 

2. คะแนนจากผลการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีสอน“การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีที” ในภาคทฤษฎีและปฏิบติัการทดลองสอน                     
ในชั้นเรียน 

3. ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น วิธีสอน“การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีที”  
 ผลการพัฒนาวิธีสอน หมายถึง องค์ประกอบและขั้นตอนของวิธีสอน“การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีที” ประกอบดว้ย 

 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง เป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา ในรายวชิา CI 4632 วธีิสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 2  

2. การวจิยัในคร้ังน้ี ใชก้ารประเมินผลการเรียนรู้เชิงคุณภาพ แบบประเมินผลจึงเป็นแบบ
อตันยั และการปฏิบติัการทดลองสอน 

 




