
 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 
 การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีเป้าหมายท่ีจะศึกษาผลการเรียนรู้และพฒันาวิธีสอน                      
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิาวธีิสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีทีได้ ทั้งน้ีนักศึกษาจะได้น าความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู ชั้นปีท่ี 5 ในสถานศึกษาจริงไดดี้ยิง่ข้ึน 
 การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน ได้ทดลองกับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา                 
ชั้นปีท่ี 4 จ  านวนทั้งหมด 73 คน ระยะเวลาด าเนินการ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  
เคร่ืองมือประกอบการวิจยัท่ีใช้ในการประเมินผล คือ แผนการสอน เร่ือง วิธีสอน “การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” แบบประเมินผล ความรู้ 
ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินผลการเรียนรู้ วิธีสอน 
“การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั คือ 

เป้าหมายการวจัิย  
เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน

สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์การวจัิย     
 เพื่อพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” ในรายวชิา CI 4632 วธีิสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2  
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เป้าหมายการวจิัย  
เป้าหมายการวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์
ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประเด็น 
คือ 

1.  ผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี ในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผลการประเมินการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ

ในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา  
3.  ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา     
ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระ                    

การเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา จ านวนทั้งหมด 73 คน สรุปได ้ดงัน้ี 
 1) ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติของนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

โดยผูส้อนได้สอนเน้ือหาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี จากนั้นผูส้อนไดท้  าการประเมินผล โดยใช้แบบ
ประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ แบบอตันยั รวม 16 คะแนน สรุปผลการประเมิน                 
ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 สรุปผลการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
 

จ านวนนกัศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คะแนนท่ีได ้(เตม็ 16 คะแนน) 
17 23.28 10 
56 76.71 15 

                                                                                          เฉล่ีย 13.83 

 
 จากผลการประเมิน หลังจากท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดี ท่ีจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติของตนเองในฐานะท่ีเป็นบณัฑิต โดยควรเป็นบณัฑิตท่ีมีการด าเนิน
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ชีวิตแบบรู้จกัใช้จ่ายอยา่งพอประมาณ เป็นคนท่ีมีเหตุมีผลในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ    
มีการวางแผนในการด าเนินชีวติ รู้จกัเก็บออมเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้กบัตนเองในอนาคต เป็นผูท่ี้ใฝ่
เรียนรู้ มีความรู้ในการท างาน การบริหาร และประกอบอาชีพอย่างซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนนกัศึกษามีความเขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บในการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และโทษท่ีจะเกิดข้ึนหากตนเองด าเนินชีวิต     
ท่ีสวนทางกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบวา่ อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 
23.28 ระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.71 และโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดีมาก 
                 2) ผลการประเมินการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป                  
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีท”ี ของนักศึกษา 

หลงัจากท่ีนกัศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีทศันคติท่ีดี ในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสอนการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดงักล่าว ไปบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีทีให้กบันกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าแนวทางการบูรณาการ
ไปใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียนในโรงเรียนไดใ้นอนาคต  จากนั้นผูว้ิจยัท าการประเมินผลการ
เรียนรู้วิธีสอนการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที
ของนกัศึกษา โดยจ าแนกคะแนนจากการประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

2.1) คะแนนจากการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที ท่ีนกัศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการทดลองสอน  
10 คะแนน  

2.2) คะแนนจากการทดลองสอนในชั้ นเรียน โดยการจ าลองสถานการณ์            
ในชั้นเรียนใหเ้ป็นหอ้งเรียน 20 คะแนน  

สามารถสรุปผลการประเมินการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป                  
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา จากแผนการจดัการเรียนรู้ และการทดลอง
สอนในชั้นเรียน ดงัตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 สรุปผลการประเมินการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบูรณาการหลกัปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที  

 
จ านวนนกัศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คะแนนท่ีได ้(เตม็ 10 คะแนน) 

31 42.46 5 
22 30.13 6 
8 10.95 8 
12 16.43 10 

                                                                                          เฉล่ีย 6.45 

 
 จากผลสรุปคะแนนการเขียนแผนการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากการก าหนดวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ การอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดท าใบความรู้  การจัดท าแผนผงัความคิด                      
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเน้ือหาสาระ และการจดัท าฝึกหัดทา้ยบทนั้น            
พบวา่ อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพระดบั พอใช ้คิดเป็นร้อยละ 72.59 ระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 10.95 ระดบั 
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 16.43 และโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพ ระดบั พอใช ้
 

ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินการเรียนรู้ การทดลองสอนในชั้นเรียน เร่ือง การบูรณาการ 
   หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที  

 

จ านวนนกัศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ (คน) คะแนนท่ีได ้(เตม็ 10 คะแนน) 
30 41.09 10 
7 9.58 12 
7 9.58 13 
1 1.36 14 
11 15.06 15 
5 6.84 16 
3 4.10 17 
4 5.47 18 
5 6.84 20 

                                                                                          เฉล่ีย 13.10 
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จากผลสรุปคะแนนการทดลองสอนในชั้นเรียน การบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ   
พอเพียงในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที ในประเด็นเร่ือง การแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ความพร้อมในการสอน การสอนเน้ือหาสาระวชิาตามแผนการจดัการเรียนรู้ การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเน้ือหาสาระ การบริหารจดัการเวลาในการสอนนั้น พบว่า อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพระดับ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 41.09 ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 35.58 ระดับ ดีมาก                       
คิดเป็นร้อยละ 23.25 และโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพ ระดบั ดี 

3) ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น วิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีท”ี ของนักศึกษา     
 เม่ือผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยั
ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที และวิธีสอน “การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” โดยใช้วิธีแจกแจงความถ่ี
ของแบบสอบถามความคิดเห็นแต่ละขอ้ และหาร้อยละของแบบสอบถามแต่ละขอ้เม่ือเทียบกบั
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งส่วนของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมปลายเปิด 
สามารถสรุปผลความคิดเห็นของนกัศึกษาไดด้งัตารางท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลความคิดเห็นเก่ียวกบั วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

 
 

ความคดิเห็นของนกัศึกษา 
ระดบัความคดิเห็น (ร้อยละ) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคต ิทีไ่ด้รับจากการเรียนรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.1  ท่านไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดี เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

42.46 52.05 5.47 0.00 0.00 

1.2  ท่านคิดวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสามารถน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต
ประจ าวนั 

71.23 24.65 4.01 0.00 0.00 

1.3  ท่านไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิตของท่าน 42.46 
 

46.57 9.58 1.36 0.00 

1.4  ท่านเคยถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหผู้อ่ื้นเกิดความรู้ ความเขา้ใจ 31.50 
 

46.57 16.43 4.10 1.36 

2.  การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีท ี
2.1  ท่านคิดวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ไอซีทีได ้

64.38 30.13 5.47 0.00 0.00 

2.2  ท่านคิดวา่ผูเ้รียนจะมีการซ้ือสินคา้ไอซีที แบบพอประมาณ 46.57 
 

35.61 16.43 1.36 0.00 

2.3  ท่านคิดวา่ผูเ้รียนจะใชอิ้นเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อยา่งมีเหตุผล 
  

47.94 36.98 12.32 2.73 0.00 

2.4  ท่านคิดวา่ผูเ้รียนจะมีการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ เพ่ือสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง 

43.83 41.09 15.06 0.00 0.00 

2.5 ท่านคิดวา่ผูเ้รียนจะใชค้วามรู้ทางดา้นไอซีทีตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 

43.83 41.09 10.95 4.10 0.00 

3.  วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีท”ี 
3.1  ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถท่ีจะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสอนได ้

52.05 35.61 12.32 0.00 0.00 

3.2  ท่านคิดวา่ท่านจะเป็นครูท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช ้

54.79 32.87 12.32 0.00 0.00 

3.3  ท่านคิดวา่ท่านจะมีความสุขท่ีไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในการสอน 

60.27 28.76 9.58 1.36 0.00 

เฉลีย่ทั้งหมด (ร้อยละ) 50.10 37.66 10.82 1.25 0.11 

 
 



40 
 

จากสรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” จ าแนกเป็น 3 ประเด็น คือ  

1) ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ ที่ได้รับจากการเรียนรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวา่ ร้อยละ 52.05 คิดวา่ตนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 71.23 คิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวติประจ าวนัได ้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และร้อยละ 46.57 ไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนินชีวิต และเคยถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผูอ่ื้นเกิดความรู้ ความเขา้ใจ        
อยูใ่นระดบั มาก 

2) การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีที พบว่า            
ร้อยละ 64.38 คิดวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีทีได ้
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ร้อยละ 46.57 คิดว่า ผูเ้รียนจะมีการซ้ือสินคา้ไอซีทีแบบพอประมาณ                   
อยู่ในระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 47.94 คิดว่า ผูเ้รียนจะมีใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อย่าง                   
มีเหตุผล อยู่ในระดบั มากท่ีสุด และร้อยละ 43.83 คิดวา่ ผูเ้รียนจะมีการกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสาร           
ท่ีไดรั้บ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง และจะใชค้วามรู้ทางดา้นไอซีทีตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

3) วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ไอซีที” 
พบว่า ร้อยละ 52.05 คิดว่าตนเองมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถท่ีจะบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสอนได ้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 54.79 คิดวา่ตนเองจะเป็นครูท่ีเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และร้อยละ 60.27 คิดวา่ตนเอง
จะมีความสุขท่ีไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการสอนอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 ในส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมปลายเปิด สามารถสรุปผลความคิดเห็น
ของนักศึกษาไดว้่า ปัจจุบนัการเรียนรู้ด้านไอซีทีบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น นกัเรียน 
นกัศึกษา จะทราบกนัเพียงเล็กน้อย เพราะไม่มีการเผยแพร่มากเท่าท่ีควร ซ่ึงหากมีการปลูกฝัง              
ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตั้งแต่เด็กจะเป็นผลดีในอนาคต และในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีทีถา้มีตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาท่ีหลากหลายน่าจะ
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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สรุปผลการพฒันาวธีิสอน     
วตัถุประสงค์ของการวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี เพื่อพฒันาวิธีสอน “การน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” ในรายวิชา CI 4632 วิธีสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้ นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ประเด็น คือ 

1.  องคป์ระกอบของวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระ
การเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

2.  ขั้นตอนของวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ดา้นไอซีที”  

โดยผูว้ิจยัและนักศึกษาร่วมกนัสรุปผลของการพฒันาวิธีสอน “การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ไดด้งัน้ี 

1) องค์ประกอบของวธีิสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระ
การเรียนรู้ด้านไอซีท”ี มีดงัน้ี  

1. แผนการสอน เ ร่ือง วิ ธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
ไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสอน 

2. แบบประเมินผล ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แบบอตันยั ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียนเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึน 

3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ใชป้ระเมินผลหลงัการเรียนการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษา
จดัท าข้ึน และการทดลองสอนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

4. ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
จ าลองสถานการณ์ทดลองสอนในชั้นเรียนของนกัศึกษา 

2)  ขั้นตอนของวิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ด้านไอซีท”ี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลกั ดังนี ้
 ขั้นที ่1 : สร้างพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ผูส้อนบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ 
ความเขา้ใจให้กบันักศึกษา โดยใช้เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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2. ผูส้อนประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติของนักศึกษา เก่ียวกับเน้ือหา                  
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้บบประเมินผลอตันยั เพื่อทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ และ       
เจตคติท่ีดีของนกัศึกษาท่ีจะน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตของ
ตนเองในฐานะท่ีเป็นบณัฑิต                   

3. ผูส้อนสรุปและแจ้งผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ เก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

4. ผูส้อนบรรยายสรุป แลกเปล่ียน และตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

5. หากมีนกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ผูส้อนจะท าการประเมินนกัศึกษากลุ่มนั้น
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีและถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะผา่นไปสู่
ขั้นการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ดา้น
ไอซีที 

ขั้นที ่2 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีท ี
1. ผูส้อนบรรยายเก่ียวกบั การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที  โดยใช้เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง          
การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัไอซีที  

2. ผูส้อนทบทวนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  และแนะน าวิธีการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในเน้ือหาด้านไอซีที โดยใช้เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เร่ือง การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  

3. นกัศึกษาจดัท าแผนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการทดลองสอนในชั้นเรียน โดยให้มีการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 4 ประเด็น คือ 1) การซ้ือสินคา้ไอซีทีแบบพอประมาณ 2) การ
ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อย่างมีเหตุมีผล 3) การกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง และ 4) การใชไ้อซีทีตาม  พรบ. คอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
ไปบูรณาการแบบสอดแทรกในเน้ือหาสาระดา้นไอซีทีท่ีนกัศึกษาจะจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
และทดลองสอนในชั้นเรียน 

4. จ าลองสถานการณ์ในชั้นเรียนเป็นห้องเรียน นักศึกษาทดลองสอนในชั้นเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน โดยใหเ้พื่อนๆ ท่ีเหลือจ าลองตนเป็นนกัเรียน เพื่อสะทอ้นการ
สอนของเพื่อนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นครู เม่ือนกัศึกษาแต่ละคนทดลองสอนหนา้ชั้นเรียนเสร็จส้ิน ผูส้อน
จะใหข้อ้แนะน าทั้งขอ้ดีและขอ้ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท าการปรับปรุงในการสอนต่อไป 
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5. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแผนของการจดัการเรียนรู้และการ
ทดลองสอนในชั้นเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

6. ผูส้อนสรุปและแจง้ผลการเรียนรู้การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
การเรียนการสอนดา้นไอซีทีใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

7. ผูส้อนบรรยายสรุป แลกเปล่ียน และตอบข้อซักถามเก่ียวกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการสอนดา้นไอซีทีอีกคร้ัง เพื่อให้นกัศึกษาเกิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

8. หากมีนกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ผูส้อนจะท าการประเมินนกัศึกษากลุ่มนั้น
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการ
สอนในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั้นที ่3 ข้ันสรุป วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ด้านไอซีที” 

1. ผูส้อนและนักศึกษาร่วมกันสรุป องค์ประกอบของวิธีสอน “การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” เพื่อให้นกัศึกษาสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในชั้นปีท่ี 5 ต่อไป 

2. ผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป ขั้นตอนของวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในชั้นปีท่ี 5 ต่อไป 

3. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 

 




