
 
 

บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผล 

 
 

 การวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาวิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
ไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” มีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษาหลกัสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 
เพื่อพฒันาวิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้                      
ดา้นไอซีที” ในรายวิชา CI 4632 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
คือ แผนการสอน เร่ือง วิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระ               
การเรียนรู้ดา้นไอซีที” แบบประเมินผล ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แบบประเมินผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
ในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั            
คร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ จ  านวน 73 คน ใช้เวลาในการวิจยั 1 ภาคเรียน เป็นการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองต้น                       
แบบกลุ่มเดียว ทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง  โดยสามารถสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการวจิัย 
เป้าหมายการวิจัย ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี ท่ีนกัศึกษาจะน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองในฐานะท่ีเป็นบณัฑิต พบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 23.28 ระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.71 และโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดีมาก 
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                 2) ดา้นผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน
สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ของนกัศึกษา พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์คุณภาพระดบั พอใช ้คิดเป็น ร้อยละ 
72.59 ระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 10.95 ระดบั ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 16.43 และโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์
คุณภาพ ระดบั พอใช ้ส าหรับการทดลองสอนในชั้นเรียนในการบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที พบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดบั พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
41.09 ระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 35.58 ระดบั ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 23.25 และโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์
คุณภาพ ระดบั ดี 

3) ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” สรุปได ้คือ  

- ร้อยละ 52.05 คิดว่าตนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 71.23 คิดวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัได้ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด และร้อยละ 46.57 ได้น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด าเนินชีวิต และเคยถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผูอ่ื้นเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบั มาก 

- ร้อยละ 64.38 คิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปบูรณาการใน
สาระการเรียนรู้ไอซีทีได ้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 46.57 คิดวา่ ผูเ้รียนจะมีการซ้ือสินคา้ไอซี
ทีแบบพอประมาณ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 47.94 คิดว่า ผูเ้รียนจะมีใชอิ้นเทอร์เน็ตให้เกิด
ประโยชน์อยา่งมีเหตุผล อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และร้อยละ 43.83 คิดวา่ ผูเ้รียนจะมีการกลัน่กรอง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง และจะใชค้วามรู้ทางดา้นไอซีทีตาม พรบ. 
คอมพิวเตอร์ อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

- ร้อยละ 52.05 คิดว่าตนเองมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถท่ีจะบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนได ้อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 54.79 คิดวา่ตนเองจะเป็น
ครูท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อยู่ในระดบั มากท่ีสุด และร้อยละ 
60.27 คิดวา่ตนเองจะมีความสุขท่ีไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการสอน อยูใ่น
ระดบั มากท่ีสุด 
 ในส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมปลายเปิด สามารถสรุปผลความคิดเห็น
ของนักศึกษาไดว้่า ปัจจุบนัการเรียนรู้ด้านไอซีทีบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น นกัเรียน 
นกัศึกษา จะทราบกนัเพียงเล็กน้อย เพราะไม่มีการเผยแพร่มากเท่าท่ีควร ซ่ึงหากมีการปลูกฝัง              
ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตั้งแต่เด็กจะเป็นผลดีในอนาคต และในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีทีถา้มีตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาท่ีหลากหลายน่าจะ
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

สรุปผลการพฒันาวธีิสอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อพฒันาวิธีสอน “การน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ในรายวิชา CI 4632 วิธีสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้ นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของการพฒันาวิธีสอน  
“การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” สรุปไดด้งัน้ี 

1) องค์ประกอบของวธีิสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระ
การเรียนรู้ด้านไอซีท”ี มีดงัน้ี  

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

2. แบบประเมินผล ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แบบอตันยั  

3. แบบประเมินผลการเรียนรู้ วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

4. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
2)  ขั้นตอนของวิธีสอน “การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการ

เรียนรู้ด้านไอซีท”ี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลกั ดังนี ้
 ขั้นที ่1 : สร้างพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ผู ้สอนบรรยายเน้ือหาเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เร่ือง หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ผูส้อนประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติของนักศึกษา เก่ียวกับเน้ือหา                  
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้บบประเมินผลแบบอตันยั  

3. ผูส้อนสรุปและแจ้งผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติ เก่ียวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

4. ผูส้อนบรรยายสรุป แลกเปล่ียน และตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง  

5. หากมีนกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ผูส้อนจะท าการประเมินนกัศึกษากลุ่มนั้น
อีกคร้ังหน่ึง  
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ขั้นที ่2 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีท ี
1. ผูส้อนบรรยายเก่ียวกบั การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที  โดยใช้เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง          
การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัไอซีที  

2. ผูส้อนทบทวนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ และแนะน าวธีิการจดัท าแผนการ
เรียนรู้ท่ีน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในเน้ือหาดา้นไอซีที โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการบรรยาย เร่ือง การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  

3. นกัศึกษาจดัท าแผนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการทดลองสอนในชั้นเรียน โดยให้มีการน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการแบบสอดแทรกในเน้ือหาสาระดา้นไอซีทีท่ีนกัศึกษา
จะจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และทดลองสอนในชั้นเรียน 

4. จ าลองสถานการณ์ในชั้นเรียนเป็นห้องเรียน นักศึกษาทดลองสอนในชั้นเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  

5. ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแผนของการจดัการเรียนรู้และการ
ทดลองสอนในชั้นเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

6. ผูส้อนสรุปและแจง้ผลการเรียนรู้การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ
การเรียนการสอนดา้นไอซีทีใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

7. ผูส้อนบรรยายสรุป แลกเปล่ียน และตอบข้อซักถามเก่ียวกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการสอนดา้นไอซีทีอีกคร้ัง  

8. หากมีนกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน ผูส้อนจะท าการประเมินนกัศึกษากลุ่มนั้น
อีกคร้ังหน่ึง  

ขั้นที ่3 ข้ันสรุป วธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ด้านไอซีที” 

1. ผูส้อนและนักศึกษาร่วมกันสรุป องค์ประกอบของวิธีสอน “การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที”  

2. ผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป ขั้นตอนของวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” 

3. สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบั วิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 
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อภิปรายผล 
ผลจากการด าเนินการวิจยัการพฒันาวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      

ไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ในรายวิชา CI 4632 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2                 
ของนกัศึกษาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ซ่ึงพบวา่ นกัศึกษาทั้งหมดเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดี ท่ีจะน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยได้ค  านึงถึงประโยชน์และโทษท่ีจะ
เกิดข้ึนหากตนเองด าเนินชีวิตท่ีสวนทางกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นไปตามแนว
ทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2552) ท่ีไดแ้นะแนวทางใน
การปฏิบัติไวว้่า เราสามารถน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานในการ
เสริมสร้างผลกระทบในแง่บวกท่ีเกิดข้ึนจากการ หรือน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้าง
ภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบในแง่ลบได ้รวมถึงสุเมธ  ตนัติเวชกุล (2549 : 91-119) ท่ีไดแ้นะแนว
ทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า ระดบับุคคล/ครอบครัว สามารถให้ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตนใน 5 ดา้น คือ 1) ให้ระดบัจิตใจของเราอยูใ่นความพอดี 2) ตอ้งสร้างสังคมให้เกิดความพอดี
ข้ึนมา 3) ให้มีความพอดีทางดา้นเศรษฐกิจ 4) ตอ้งสนใจเทคโนโลยี แต่ตอ้งเอาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัพื้นฐานของเรา และ 5) ใชท้รัพยากรธรรมชาติให้แต่พอดี เพื่อเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งและความช านาญ และมีความสุขและความพอใจกบัชีวิตท่ีพอเพียง  ยึดเส้นทางสาย
กลางในการด ารงชีวติ 

ผลการเรียนรู้วิธีสอนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระ               
การเรียนรู้ดา้นไอซีทีของนกัศึกษา ซ่ึงพบวา่การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยเฉล่ีย
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดบั พอใช้ นั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ ควรมีการเน้นในเร่ืองของการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ให้มากข้ึน ทั้งน้ี สาเหตุท่ีนักศึกษาสามารถเขียนแผนจดัการเรียนรู้ได้ในระดับ
คุณภาพ พอใช้นั้น ผูว้ิจยัไดส้อบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาในลกัษณะการพูดคุยแลกเปล่ียน 
พบวา่ อาจเน่ืองมาจากท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในชั้นปีท่ี 3 ซ่ึงเป็น
การเรียนรวมในทุกสาขาวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ ส่วนใหญ่อาจารย์ผูส้อนได้สอนเพียงทฤษฎีใน
ภาพรวม อีกทั้งนกัศึกษาไม่ไดฝึ้กการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เน่ืองจากอาจารย์
ไม่สามารถตรวจไดเ้พราะเป็นการเรียนแบบเรียนรวมกลุ่มใหญ่ และเม่ือมาเรียนในรายวิชาวิธีสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ในชั้นปีท่ี 4 ท่ีตอ้งใช้พื้นฐานการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในชั้นปีที 3            
เพื่อใช้ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงนกัศึกษาอาจจะลืม
พื้นฐานในชั้นปีท่ี 3 ไปบา้งแลว้ แต่ทั้งน้ี ผูว้จิยัเองก็ไดท้  าการทบทวนหลกัในการเขียนแผนจดัการ
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การเรียนรู้ และให้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เป็นรายบุคคล แต่อาจจะไม่สามารถตรวจสอบการ
เขียนได้อย่างละเอียดถ่ีถ้วนเน่ืองจากนักศึกษามีจ านวนมาก และผูว้ิจยัได้ใช้เวลาและเน้นการ
ทดลองสอนในชั้นเรียนเพื่อให้นกัศึกษาสามารถสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเขียน
แผน เพราะคิดวา่การเขียนแผนจดัการการเรียนรู้ใหไ้ดดี้นั้น นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ใน
การเขียนพอสมควร มีความชอบ และมีทกัษะในการเขียนและการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
พอสมควร ดงัจะเห็นไดจ้ากทั้งนกัการศึกษาต่างประเทศ คิง (King, 1971) และ ดอมเจนและเบิร์ก
ฮาร์ด (Domjan and Burkhard, 1968) ไดก้ล่าววา่ การเรียนรู้ เป็นผลมาจากการฝึกฝน หรือการ
ไดรั้บประสบการณ์ และนกัการศึกษาไทยหลายท่าน อาทิ ธีระพร  อุวรรณโณ และปรีชา  วิหคโต  
(2532 : 285) นรา  สมประสงค ์โกศล  มีคุณ (2538 : 143-144) ชนาธิป  พรกุล (2544 : 53) และ
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2545 : 72) ท่ีได้กล่าวไวอ้ย่างสอดคล้องกนัว่า การเรียนรู้ เป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากการมีประสบการณ์หรือการ
ฝึกฝน ฉะนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงคาดว่าเม่ือนักศึกษาได้ไปเป็นครูผู ้สอนในสถานศึกษาและได้รับ
ประสบการณ์จริงมีการฝึกฝนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นกัศึกษาจะ
สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในระดบัคุณภาพท่ีดีได ้

การพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้
ดา้นไอซีที” ในรายวชิา CI 4632 วธีิสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ของนกัศึกษาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์
ศึกษา ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัและนกัศึกษาไดร่้วมกนั
สรุปองคป์ระกอบและขั้นตอนของวิธีสอน“การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการใน
สาระการเรียนรู้ด้านไอซีที” นั้น ผูว้ิจยัได้มุ่งเน้นการจดัการเรียนการสอนรวมทั้งการวดัและ
ประเมินผลให้นักศึกษาต้องสามารถแก้ปัญหาการสอน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือ และให้นกัศึกษาปฏิบติัการทดลองสอนในชั้นเรียน จากการจดัการเรียนการสอนเช่นน้ี 
นักศึกษาจะตอ้งใช้ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน และท าให้นักศึกษาคน้พบเอกลกัษณ์ของ
ตนเองในการสอนว่ามีขอ้เด่นและมีขอ้ดอ้ยอย่างไร ควรส่งเสริมหรือปรับปรุงและพฒันาเชาวน์
ปัญญาดา้นใดของตนเองให้มากข้ึน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นครูท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ตามแนวทาง
การประยกุตท์ฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญากบัการสอนในชั้นเรียนท่ี ทิศนา แขมมณี (2545 : 89 – 
90) ไดเ้สนอแนะไวว้า่ การประยกุตท์ฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญากบัการสอนในชั้นเรียน ครูควร
จดัการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาทั้ง 8 ดา้น ครูควร
ส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน เนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ควรวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในหลายๆ ดา้นโดยให้ความส าคญั
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กับบริบทท่ีแท้จริงในการใช้ความสามารถนั้นๆ โดยใช้อุปกรณ์ซ่ึงสัมพนัธ์กับเชาวน์ปัญญา 
หลายๆ ดา้น  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การน าองค์ประกอบและขั้นตอนการวิธีสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ในรายวิชา CI 4632 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ไป
ใช้นั้น ควรแจง้ให้นกัศึกษาท าการทบทวนพื้นฐานวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเคยเรียน
ผา่นมาแลว้ในชั้นปีท่ี 3 ก่อน เพื่อให้นกัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถเขียนแผนการจดัการการ
เรียนรู้เพื่อดา้นคอมพิวเตอร์ไดดี้ข้ึน รวมทั้งระหว่างการเรียนการสอนควรมีการสังเกตนกัศึกษา
เป็นรายบุคคล เพราะนกัศึกษาบางคนมกัจะยึดติดและเขา้ใจผิดกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที  

2. การวิ จัย ในชั้ น เ รี ยนในรายวิช าวิ ธี สอนคอมพิ ว เตอ ร์ ศึกษา ในค ร้ั ง ต่อไป                           
ควรท าการศึกษาเพื่อหารูปแบบการการสอนวิธีสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อพฒันานกัศึกษาให้มีความ
พร้อมและสามารถออกไปฝึกปฏิบติัการวชิาชีพครูในชั้นปีท่ี 5 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
 




