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คาสาคัญ : หลักสูตรสถานศึกษา / สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม / เศรษฐกิจพอเพียง
อมลวรรณ มี จินดา : การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง
สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ . อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์, รศ.อนงค์พร สมานชาติ
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน 2) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ อง
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน 3) ทดลองใช้หลักสู ตร
สถานศึ กษา เรื่ องสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และ
4) ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ โดยประเมินผลนักเรี ยนด้านผลการเรี ยนรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การนาเสนอ และความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่ มีต่อหลักสู ตร กลุ่มตัวอย่างคื อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน โรงเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐม จานวน 14 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เวลา 24 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ หลักสู ตรสถานศึกษา
เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบประเมิ น ความสามารถในการแก้ปั ญ หาตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ค่ า ร้ อ ยละ (%) ค่ า เฉลี่ ย (  )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการสถานศึ กษา ศึ กษานิ เทศก์ และ
ครู ผสู้ อน มีความคิดเห็นสมควรให้จดั ทาหลักสู ตรสถานศึกษาเรื่ องสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั อนุ รักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม 2) ผลการพัฒนาหลักสู ตร พบว่า หลักสู ตรประกอบด้วย หลักการ ความสาคัญ วิสัยทัศน์ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู้ สื่ อและนวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่ งมี
เนื้ อหาคือ ระบบนิ เวศ และ ระบบนิ เวศแบบยัง่ ยืน พบว่าหลักสู ตรมีความสอดคล้อง 3) ผลทดลองใช้หลักสู ตรโดยนาหลักสู ตรที่
พัฒนาแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัดนครปฐม
จานวน 14 คน ใช้เวลา 24 ชัว่ โมง โดยจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ขณะทดลองใช้หลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนมีการร่ วมมือกัน
ในกระบวนการกลุ่มสามารถนาความรู ้ที่ได้รับแก้ปัญหาได้และดาเนิ นการได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักและใส่ ใจต่อ
สภาพแวดล้อมมากในระดับดีมาก มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.26/85.72 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้ และ 4) ผลการประเมินผล
และการปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่า ด้านผลการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมี ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หลังการใช้หลักสู ตรสู งกว่าก่อนการใช้หลักสู ตร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความสามารถในด้านคุณภาพของผลงาน ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และความสามารถตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับดีมาก ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสู ตร เรี ยนรู ้คู่คุณธรรมอย่างมี
ความสุ ข ทั้งยังสามารถนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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The purposes of this research were 1) to study the fundamental data for
development of the school based curriculum on biodiversity sufficiency economy for hearing
impaired students 2) to develop the school based curriculum on biodiversity sufficiency
economy for hearing impaired students 3) to implement the school based curriculum on
biodiversity sufficiency economy for hearing impaired students and 4) to evaluate and improve
the school based curriculum on biodiversity sufficiency economy for hearing impaired
students in aspects of learning result, performance capability, presentation and students’
opinions toward the curriculum. The participants were 14 students with hearing impaired in
the tenth grade, Nakhonpathom School for the Deaf, 2nd semester, academic year 2009, 24
periods of experiment. The research instruments were the school based curriculum on
biodiversity sufficiency economy, the interviewing forms, questionnaires, learning achievement
tests, problem-solving assessment forms followed by sufficiency economy. The data was
analyzed by using percentage (%), mean (  ), standard deviation (S.D.), t-test dependent,
and content analysis.
The results of this research were as follow:
1) The fundamental data revealed that administrator, school committees,
educational supervisor and teacher realized the importance of the school based curriculum on
biodiversity sufficiency economy in order to guide the students to preserve the nature and the
environment 2) The developed curriculum were consisted of principle, concept, vision,
learning outcome, course description, curriculum structure, time frame, lesson plans,
instructional media and an evaluation method. The curriculum contents consisted of
environmental ecology and sustainable ecology and found out that the curriculum was
consistency 3) The developed curriculum was implemented in 24 periods for 14 students with
hearing sufficiency in the tenth grade, Nakhonpathom School for the Deaf by inquiry method.
The students worked well in group and knew how to use knowledge for problem-solving by
sufficiency economy, conserved and paid attention on environment at a high level. The
efficiency was 82.26/85.72, higher than the 80 / 80 standard criteria and 4) The results of
curriculum evaluation and improvement indicated that the students’ learning outcomes
biodiversity sufficiency economy for hearing impaired students after the implementation of the
school based curriculum were higher than before the implementation of the school based
curriculum by having statistically significant different at the level .05. Students’ works in the
good quality, performance capability and vision of sufficiency economy were at a high level.
The students’ opinions toward the school based curriculum on biodiversity sufficiency
economy were at a high level. They could able to oning the concept of sufficiency economy
for using in everyday life.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์น้ ี สาเร็ จได้ดว้ ยดี เพราะผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์เป็ นอย่างสู ง จากท่าน
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ที่เป็ นทั้งที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ คอยให้ความช่วยเหลือ
และเป็ นกาลังใจมาโดยตลอด จนกระทัง่ วิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์อนงค์พร
สมานชาติ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม เป็ นผูท้ ี่คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนา
ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี ที่กรุ ณา
เป็ นประธานในการพิจารณาวิทยานิพนธ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิทศั น์ ฝักเจริ ญผล ที่กรุ ณาให้
คาปรึ กษา แนะนาในสิ่ งที่ดี และแก้ไขข้อบกพร่ อง จนกระทัง่ ทาให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ถูกต้องและ
สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ช่วยตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
นายพะโยม ชิ ญวงศ์ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นางสาวอุณาวรรณ มัน่ ใจ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ อาจารย์ไชยากาล เพชรชัด อาจารย์เพ็ญพร พุ่มกุมาร
ศึกษานิ เทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านวิทยาศาสตร์ การวัด
และประเมินผล และอาจารย์ศลั ยพงศ์ วิชยั ดิษฐ ประธานสาขาหลักสู ตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูใ้ ห้คาแนะนาด้านสื่ อ ซึ่ งทาให้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ทุกท่าน
คณะครู โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้น ฐาน ผูป้ กครอง
นักเรี ยนที่ให้ความอนุ เคราะห์ตอบข้อสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบสอบถาม และขอบใจนักเรี ยน
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจัง หวัด นครปฐมทุ ก คนที่ ใ ห้ความร่ ว มมื อในการให้ขอ้ คิ ด เห็ น และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ขอขอบพระคุ ณ เพื่ อ นเพื่ อ นร่ ว มรุ่ น หลัก สู ตรและการนิ เ ทศ’49
โครงการปกติ
โครงการพิเศษ และโครงการความร่ วมมือ ที่เป็ นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา
ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณแม่นิยม พ่อกิ ตติ นางสาวดวงฤทัย อธิ ราษฎร์ กุล และ
ครอบครัวมีจินดาทุกคน ที่ให้การสนับสนุ น เป็ นกาลังใจ โดยเฉพาะนายแผน มีจินดา ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการทางาน ผูว้ ิจยั หวังไว้ว่าวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนนักเรี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ตลอดจนผูส้ นใจโดยทัว่ ไป
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