
 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 
 การวิจยัในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” ในคร้ังน้ี มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
และสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนได ้ผูว้ิจยั
จึงไดด้ าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาวธีิสอนดงักล่าว โดยใชว้ธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

แนวทางด าเนินการวจิัย 
ขอบเขตของการวจัิย 

             กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน
73 คน ใชเ้วลาในการวิจยั 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี 2/2553 

ตัวแปร  ไดแ้ก่ 
1) ตัวแปรต้น คือ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป          

บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 
2) ตัวแปรตาม คือ  

(1) ผลการเรียนรู้วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป       
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา 

(2) ผลการพฒันาวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป          
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

ระเบียบวธีิวจัิย 
ประเภทงานวจัิย  
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (Pre-Experimental design) 

แบบกลุ่มเดียว ทดสอบเฉพาะหลงัการทดลอง (One group, Posttest design หรือ One-shot case 
study) (กาญจนา วฒัาย,ุ 2545 : 60-61) และผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการวิจยั ประชากร เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
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T1 
(Treatment) 

การด าเนินการทดลอง 

X2 
(Posttest) 

ทดสอบหลงัการทดลอง 
   

วธีิด าเนินการวจัิย 
  ขั้นตอนและวิธีการส าคัญท่ีใช้ในการพัฒนาวิธีสอน “การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” คือ 

ขั้นที ่1 : สร้างพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.  ผูส้อนบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างพื้น

ฐานความรู้ ความเขา้ใจให้กบันกัศึกษา ตามแผนการสอน เร่ือง “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึน 

2.  ผูส้อนประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติของนกัศึกษา เก่ียวกบัเน้ือหา
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้บบประเมินผลอตันยัท่ีผูว้จิยัสร้าง 

3.  ผูส้อนสรุปและแจง้ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

4.  ผูส้อนบรรยายสรุปเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง  
5.  หากมีนกัศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผูส้อนจะท าการประเมินนกัศึกษา

กลุ่มนั้นอีกคร้ังหน่ึง  
  ขั้นที่ 2 : การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ด้านไอซีท ี

1.  ผูส้อนบรรยายเก่ียวกบั การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการเพื่อ
ใชใ้นการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที ตามแผนการสอน เร่ือง “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

2.  ผูส้อนทบทวนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  และแนะน าวิธีการจดัท า
แผนการเรียนรู้ท่ีน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในเน้ือหาดา้นไอซีที ตามแผน        
การสอน เร่ือง “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

3. นกัศึกษาจดัท าแผนการเรียนรู้เพื่อใชใ้นการทดลองสอนหนา้ชั้นเรียน โดยให้
มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการแบบสอดแทรกในเน้ือหาสาระดา้นไอซีทีท่ี
นกัศึกษาจะจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และทดลองสอนหนา้ชั้นเรียน 



32 
 

4. จ าลองสถานการณ์ในชั้นเรียนเป็นห้องเรียน นักศึกษาทดลองสอนหน้าชั้น
เรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  

5. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากแผนของการจดัการเรียนรู้และ
การทดลองสอนหนา้ชั้นเรียน 

6. ผูส้อนสรุปและแจง้ผลการเรียนรู้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการการเรียนการสอนดา้นไอซีทีใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

7. ผูส้อนบรรยายสรุป แลกเปล่ียน และตอบข้อซักถามเก่ียวกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการสอนดา้นไอซีทีอีกคร้ัง  

8. หากมีนกัศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผูส้อนจะท าการประเมินนกัศึกษา
กลุ่มนั้นอีกคร้ังหน่ึง  
  ขั้นที ่3 : ข้ันสรุปวธีิสอน “กำรน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณำกำรใน
สำระกำรเรียนรู้ด้ำนไอซีที” 

1. ผูส้อนและนักศึกษาร่วมกันสรุป องค์ประกอบของวิธีสอน “การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

2. ผูส้อนและนักศึกษาร่วมกนัสรุป ขั้นตอนของวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

3. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี   คือ 

1) แผนการสอน เร่ือง วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

2) แบบประเมินผล ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

4) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 
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วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
1) จดัท าแผนการสอน เร่ือง วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  
2) จัดท าแบบประเมินผล ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ เก่ียวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง แบบอตันยั 

3) จดัท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ประกอบดว้ยการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีนกัศึกษาจดัท าข้ึน และการทดลองสอนในชั้นเรียนของนกัศึกษาเป็นภาคปฏิบติัการสอน 

4) จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ วิธีสอน “การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” และน าไปใช้สอบถามนักศึกษา
จ านวน 5 คน ก่อนน าไปใชส้อบถามกบันกัศึกษาทั้งหมด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน จากนกัศึกษาทั้งหมด 73 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) ประเมินผลการเรียนรู้นกัศึกษาใชร้้อยละและค่าเฉล่ีย  
2) แจกแจงความถ่ีของแบบสอบถามความคิดเห็นแต่ละขอ้ และหาร้อยละของ

แบบสอบถามแต่ละขอ้เม่ือเทียบกบัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม   
 

 




